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Ata da 177ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 9 de dezembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Nabor Júnior

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto Silva
– Alvaro Dias – Amir Lando – Antonio Carlos Maga-
lhães – Antonio Carlos Valadares – Arlindo Porto –
Artur da Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Edison Lobão – Eduardo Siquei-
ra Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen
– José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra
– José Jorge – José Roberto Arruda – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lú-
cio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luzia Toledo – Maria do Carmo Alves – Mar-
luce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Nabor
Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung
– Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Renan Calheiros – Roberto Freire – Roberto
Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo
Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores da Hora do Expe-

diente da presente sessão será dedicado a homenagear
os 50 anos de fundação da Legião da Boa Vontade –
LBV, que ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2000, de acor-
do com o Requerimento nº 742, de 1999, do Senador
Artur da Távola e outros Srs. Senadores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da
Távola.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Sem Partido – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªse Srs. Senadores, Srªs e Srs. Re-
presentantes da Legião da Boa Vontade, eu tive a inicia-
tiva, juntamente com alguns outros Senadores, de soli-

citar a realização, na Hora do Expediente, desta home-
nagem especial aos 50 anos da fundação da Legião da
Boa Vontade, que transcorrerá no dia 1º de janeiro de
2000, ocasião em que o Parlamento estará fechado.

Acompanho a Legião da Boa Vontade há muitos
anos, até porque, sendo oriundo do rádio, tive a oportu-
nidade de conhecer, ainda que ligeiramente, pelos idos
dos anos 50, Alziro Zarur. Foi ele um grande homem de
rádio, fez programas importantíssimos quando o rádio
era, ao mesmo tempo, popular e cultural. Não havia
essa distinção tão acentuada entre o rádio popular, o
popularesco, e o que era de natureza cultural. Sobretu-
do, as décadas de 40 e 50 foram importantes.

Zarur estava no rádio do Rio de Janeiro desde
1937 aproximadamente e realizou vários programas im-
portantes, até que um dia recebeu uma mensagem. É
curioso receber um chamado, uma mensagem, um ape-
lo. Qual é a natureza intrínseca desses apelos? Para al-
guns, trata-se de uma natureza meramente espiritual,
algo que se materializa; para outros, é um impulso inter-
no;para terceiros, é uma iluminação oriunda de uma per-
cepção milagrosa.O fato é que, seja qual for a interpreta-
ção que cada um dê a esses chamamentos, eles mudam
uma vida e, muitas vezes, mudam até a humanidade.

É conhecido o chamamento de São Paulo, que é
um dos marcos da cristandade mais interessantes.
São Paulo, como promotor, foi um antigo perseguidor
dos cristãos. Ele, inclusive, autorizou o apedrejamen-
to de cristãos. Mas, no caminho de Damasco, ele teve
essa iluminação, que, de tão poderosa e forte, acabou
cegando-o. Chegando ao seu destino, ele é procura-
do por Ananias, que o cura da cegueira.

É evidente que o símbolo vale muita mais que a
realidade factual. Aquela luz poderosa que chega a
cegar São Paulo é essa luz misteriosa da iluminação.
Por que cegar? Não importa que seja fisicamente
cego; cega porque tira do ser qualquer outra forma de
visão para lhe dar exclusivamente a certeza inabalá-
vel e misteriosa de algo determinado pelo que não se
sabe: por Deus, por forças ocultas, pelo espírito. Cada
qual dá a sua interpretação.Para os orientais, isso é a ilu-
minação; para os católicos, a revelação. São palavras e
conceitos muito ricos que se perderam no tempo, mas



que são usados para explicar esse ato de uma percep-
ção mágica, súbita, misteriosa e global da realidade.

Nesse sentido, o conceito de revelação é muito in-
teressante de ser pesquisado. A palavra “revelação” não
quer dizer, como ficou habitual no seu significante, algo
que aparece, que se revela.Ela é até usada artisticamen-
te para que se escolham as Revelações do Ano. Etmolo-
gicamente, revelação quer dizer uma “nova velação”, e
isso se explica. Para muitos, a idéia de Deus não apare-
ce, transparece. A idéia de Deus não existe plenamente
na mente humana, mas esta pode, por momentos, alcan-
çá-la. Isso ocorre com todos. São momentos fugidios, nos
quais nos afastamos do pensamento lógico e racional e,
por segundos, temos a percepção de uma realidade além
de nós. E isso imediatamente se vela na mente. A mente
tem aquela iluminação por momentos, o que logo depois
se vela. É uma “re-velação”, é algo que se vela; tão logo
aparece, desaparece, porque não se agüentaria a plenitu-
de daquela luz, que está acima da nossa capacidade
mental. Daí a cegueira de São Paulo, simbólica ou real –
tanto faz – do ponto de vista do seu significado.

Alziro Zarur passou por isso a seu modo. Ele fun-
dou a Legião da Boa Vontade, que surgiu de forma intei-
ramente marginal ao rádio brasileiro. E ele, que era um
homem do broadcasting – isto é, do rádio de elenco, do
rádio de programas interessantíssimos de Música Popu-
lar Brasileira –, começou gradativamente a construir essa
caminhada, o que não foi fácil. Recordo-me que as pes-
soas ridicularizavam Zarur no começo, sobretudo ridicu-
larizavam a sopa dos pobres. E ele passou por momen-
tos muito difíceis, porque era muito mais fácil o caminho
do rádio de sucesso do que o de um rádio voltado para
um sentido de formação profunda da humanidade.

Mas já ali estavam alguns germens do que seria
a Legião da Boa Vontade ao longo do tempo. Primei-
ramente, estava ali o gérmen do sentido da caridade,
sobre o qual falarei daqui a pouco. Estava ali um ele-
mento, que foi apresentado muito na frente por Alziro
Zarur, de um movimento que eclodiria, posteriormen-
te a João XXIII, na Igreja Católica: a idéia ecumênica.
Como tem custado à humanidade compreender a im-
portância de uma visão ecumênica, que englobe to-
das as formas de crença no objetivo comum de servir
e de prestar o bem, a caridade, a solidariedade!

A visão ecumênica de Alziro Zarur é, portanto,
antecipadora de um movimento que percorreria, prin-
cipalmente depois de João XXIII, na Igreja Católica, o
restante do Séc. XX, que termina com esforços formi-
dáveis de paz entre os países em guerra milenar no
Oriente Médio e entre os Estados em guerra secular
na Irlanda do Norte, na Inglaterra. São conflitos de na-
tureza religiosa, que também espocam na Europa

Central. Recentemente, passamos por uma guerra
desse tipo, e uma outra está, neste instante, a dizimar
vidas na Chechênia, onde, por razões de natureza re-
ligiosa, estão morrendo milhares de pessoas.

Está, portanto, no cerne do ecumenismo não ape-
nas uma visão intelectual radiosa e generosa, mas uma
visão caritativa: a de que os homens não podem sepa-
rar-se e matar-se por aquilo que deveria ser motivo de
união, ou seja, a causa comum do reerguimento humano.

Zarur foi um grande homem de rádio. Ele possuía
uma voz grave e uma grande capacidade de dramati-
zar sua mensagem.Graças a isso e a um bom trabalho
de sonoplastia, pôde fazer programas que gradativa-
mente foram se alargando, criando legionários, atrain-
do pessoas afins. Graças à gravação, esses progra-
mas ainda hoje são colocados no ar pelas emissoras
da LBV. Eu, que sou um notívago, várias vezes assisto
a um programa que começa, em geral, à meia-noite
para ouvir a voz de Zarur, que é uma pessoa por quem
tenho admiração, e para ouvir as mensagens.

Há também ali uma antecipação do que seria, a
partir da década de 50, o uso dos meios de comunica-
ção para pregação religiosa. Esse é um capítulo so-
bre o qual há muitas controvérsias, mas o fato é que,
também de modo pioneiro, a Legião da Boa Vontade
iniciou pelo rádio um caminho de pregação de nature-
za religiosa – no caso, de natureza religiosa informal,
pois não está ligada a nenhuma religião. Por não ser
ligada a nenhuma religião, a pregação é capaz de
transmitir a mensagem que, no caso da Legião da Boa
Vontade, é vinculada a uma série de características do
cristianismo estrito, com uma visão espiritualista que
sempre fez parte da sua tradição de estar aberta ao fe-
nômeno espiritual. Ali, no caso, tratava-se de religião
mais como um elemento de espiritualização do que
propriamente como exercício fechado de uma liturgia
dentro de uma determinada igreja. E, graças a isso e
graças também à solidariedade, a LBV se desenvolve.

Muitos anos depois, uma figura querida e cultua-
da, importantíssima na vida brasileira, o Betinho, sacu-
diria o campo da esquerda, ao qual ele pertencia, com
uma idéia de algo que a esquerda sempre, de certa
forma, combateu, em parte com razão, em parte equi-
vocada: o conceito burguês de caridade. A idéia muito
disseminada por setores das classes privilegiadas era
a de que, uma vez adquirida a riqueza, seria possível
ajudar os pobres com aquilo que sobra da riqueza.
Essa é uma caridade reacionária, e, para esse sentido,
a esquerda sempre soube apontar. Porém, a idéia da
caridade não é necessariamente a idéia de se utilizar o
que sobra dos ricos, principalmente quando o que so-
bra dos ricos surgiu mediante um processo de concen-
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tração de riqueza, este sim injusto, anti-humano. É a
caridade para eliminar de dentro de si uma certa culpa-
bilidade intrínseca por pilotar ou tripular um processo
que, em si mesmo, é concentrador de riqueza e, logo,
excludente de muitos setores da sociedade.

A verdadeira idéia da caridade não vem daí, mas
sim do princípio de doar o que se tem, de compartir o que
se tem e o que se é, de dividir com o próximo aquilo que
está para ser dividido. A caridade está, portanto, ligada à
idéia do amor.E, por isso, seria uma manifestação divina.
Essa é a lógica por meio da qual, no Cristianismo, surge
a concepção da caridade, que, inclusive, é anterior ao
Cristianismo, pois os históricos já tinham essa idéia. O
Cristianismo amplia essa visão com a idéia de que a cari-
dade é uma manifestação de amor e de um sentimento
de justiça que se expressa na direção do próximo.

Essa foi a visão de Betinho. Sendo um homem de
esquerda, ele conseguiu o milagre de fazer com que a
caridade passasse a ser um pouco mais bem
compreendida. Betinho era um cristão de esquerda. Fui
amigo dele. Somos contemporâneos; convivemos
muito, sobretudo, na juventude. Ele realizou, em pleni-
tude, essa idéia. Ele unificou o conceito da justiça social
com o da caridade pessoal, com o dessa entrega.

O curioso é que Alziro Zarur e a Legião da Boa
Vontade não vieram da esquerda, embora a pregação
da Legião da Boa Vontade seja progressista. E, no
Brasil, só tem prestígio o que vem da esquerda. Nada
obstante, gradativamente, pelo trabalho, pela con-
quista, pelo desenvolvimento, pela seriedade, a Le-
gião da Boa Vontade se alastra contra tudo.

Houve um tempo em que a LBV adquiriu uma
emissora, a Rádio Mundial. V. Exªs não têm idéia de
como ela sofreu! Naquela época, houve uma série de in-
teresses ali contrariados, que levaram a ataques quase
que diários à Legião da Boa Vontade. Mas, de forma al-
guma, esses ataques a destruíram. Ainda ao tempo de
Alziro Zarur, esses ataques o levaram a uma resistência
firme, segura.A essa altura, Zarur já era auxiliado por mui-
tos daqueles que, depois de sua morte, vieram a promo-
ver o que seria a grande expansão da LBV, a sua interna-
cionalização, por meio de uma organização primorosa,
com um sentido enorme de harmonia na formação dos
seus quadros e com uma militância no campo social que
orgulha a qualquer um.É a fase de José de Paiva Netto.

A Legião da Boa Vontade, que, por algum tem-
po, foi dirigida pela esposa de Alziro Zarur, pouco de-
pois, já sob a direção de Paiva Netto, teve uma expan-
são que faz jus a uma das mais importantes organiza-
ções não-governamentais do nosso tempo. E curioso:
ela foi uma ONG muito antes – outro sentido antecipa-
dor – da existência das ONGs, que passaram a ser

formas por meio das quais a humanidade ou grupos
da humanidade se reúnem para realizar aquilo que os
Estados não realizam, que os sistemas não permi-
tem. São instituições que correm paralelas aos siste-
mas e que – umas excelentes; outras, não – dão uma
contribuição significativa ao nosso tempo, como a or-
ganização coordenada pelo nosso Betinho.

A LBV, em 1999, atingiu 3.850.000 pessoas nos
seus serviços de natureza social. Em programas diários
do Instituto de Educação José de Paiva Netto, em São
Paulo, foram atendidas 1.400 crianças e adolescentes.
No Centro Educacional, Cultural e Comunitário da LBV
do Rio de Janeiro, no Lar e Parque da LBV em Glori-
nha/RS, na Escola de Marcenaria de Americana/SP, nas
Escolas de Educação Infantil, no Programa “LBV – Cri-
ança: Futuro no Presente”, no programa “Geração 2000
– LBV e Comunidades”, nas Brinquedotecas e nas Brin-
quedotecas Comunitárias, nos tratamentos odontológi-
cos, nas consultas pediátricas, foram feitos 48.417 aten-
dimentos a crianças e adolescentes.Na faixa de jovens e
adultos, no que diz respeito à qualificação profissional, a
lares para a terceira idade, ao grupo de convivência, ao
programa “Cidadão Bebê”, ao atendimento psicológico e
à alfabetização de adultos, houve 93.638 atendimentos.

Isso foi obtido, Sr. Presidente, sem contarmos com
aquela outra caridade franciscana, que a mim, particular-
mente, toca muito, porque é a caridade feita pessoa a pes-
soa, exigindo o mesmo despojamento de algumas figuras
magnas da Cristandade, como São Francisco de Assis,
que abandonou o seu conforto para, pessoalmente, abra-
çar os leprosos, tratar de suas feridas, levar-lhes comida,
conviver com a doença, com o sangue, com o pus.

Esse é um tipo de caridade notável, que está
presente nos hospitais cristãos, por meio de médicos
abnegados, e também na Ronda da Caridade, pro-
grama em que, em 1999, foram feitos 2.563.737 aten-
dimentos. Esse tipo de caridade também está presen-
te nos atendimentos de emergência e na distribuição
de cestas de alimentos a 475.420 pessoas. Enfim, só
na campanha SOS – Nordeste, a LBV conseguiu
mais de 4,1 milhões de quilos de alimentos. Como
isso foi feito? Silenciosamente, misteriosamente, por
meio dos seus canais, dos programas de rádio, da
pregação de Paiva Netto, pela sua capacidade de or-
ganização, pela sua capacidade de formação dos
grupos de atendimento, o que não é fácil. Isso, evi-
dentemente, leva a este País tão necessitado de aju-
da a presença dessa caridade direta a que aludi.

Sempre me fiz, como pessoa, uma pergunta ex-
tremamente dramática. Nós, políticos, somos seres que
às vezes deixamos de fazer aquele atendimento pessoal
para buscarmos uma forma de atendimento coletivo, no

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� �



trabalho parlamentar, na elaboração de leis. Ou seja,
buscamos uma forma de atendimento distante, de alta
importância. Quando votamos uma lei sobre a educação,
quando votamos uma lei econômica, quando votamos
uma lei que trata da área de saúde, quando votamos de-
terminados créditos, estamos, evidentemente, a legislar
na direção do próximo, sobretudo quando as leis são jus-
tas. Sempre cobrei de mim mesmo se, no profundo do
meu ser, eu estaria vivendo em plenitude a minha exis-
tência apenas buscando realizar a modesta parte que
me cabe nesse enorme movimento de ação coletiva na
direção do próximo, que é a atividade política.

Acredito que é possível cumprir o dever, que é
possível a consciência ficar tranqüila. Contudo, sem-
pre grita dentro, de alguma forma, aquela certeza de
que algo mais pode ser feito, de que, às vezes, no pla-
no pessoal, por causa da ação coletiva, deixamos de
dar um atendimento tão necessário.

Assim, Srs. Representantes da Legião da Boa
Vontade, Srªs e Srs.Senadores, esta homenagem não tem
nenhum caráter formal, para simplesmente agradar
alguém; ela nasce da reflexão, de natureza política, de que
podemos fazer algo mais por meio de um movimento como
a Legião da Boa Vontade, porque esta traz, ao primeiro
plano da discussão, a questão da caridade, que, por sua
vez, regulando o procedimento moral do homem para com
outros seres, é uma das questões centrais da vida. A
caridade tanto está na ação política que tem a finalidade de
atender o coletivo, como está na ação individual, ao alcance
de cada cidadão, já que ele pode fazer da sua vida um
instrumento de doação.

Recordo-me ainda de Zarur, que insistia, como
também o faz Paiva Netto, nesta passagem bíblica: “Gló-
ria a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa
vontade de Deus”. Zarur acrescentava a expressão “de
Deus”. A Legião da Boa Vontade traz no nome um dos
conceitos mais bonitos, hoje em dia nem sempre perce-
bido por causa do significante que a expressão “boa von-
tade” teve. Boa vontade é uma expressão de origem pro-
priamente bíblica e hoje significa uma pequena vontade
favorável a algo.A boa vontade é muito mais do que isso.
A boa vontade é a vontade profunda, aberta – por isso
boa – ao próximo.Daí o pedido de glória a Deus nas altu-
ras e paz na Terra aos homens da boa vontade.

E qual o conceito de paz aí? Não é um conceito
de paz apenas no sentido da não-guerra. É que,
quando se faz uma ação social significativa, quando
se luta pela justiça, num Parlamento ou na Legião da
Boa Vontade, está-se lutando pela paz. A paz é filha
do equilíbrio; o equilíbrio é filho de uma ação justa;
uma ação justa é filha da caridade, no sentido amplo
que pretendi abordar no começo da minha fala.

É por essa razão, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores da Legião da Boa Vontade, que, com muito
sentimento, com muita verdade, com muita sinceridade,
optamos, aqui no Senado, por fazer uma homenagem aos
50 anos da Legião da Boa Vontade, uma pioneira do movi-
mento das ONGs, e hoje uma entidade internacional.

Nos seus programas de rádio, além de falar ex-
clusivamente para os seus legionários, como fazem
muitos programas de natureza religiosa, abre-se na
direção de vários outros caminhos culturais. Tenho
ouvido a emissora, sobretudo a do Rio de Janeiro, em
940KHz, e há uma aqui em Brasília, em 1.221 KHz,
nas ondas médias, no AM. Sei que há um intento,
além da formação específica dos quadros para a LBV,
de abrir a entidade para a sociedade, para a música
erudita, para a música popular. Porque a formação
desses legionários, que são ecumênicos – tenham a
religião que tiverem, são homens de boa vontade e
estão dispostos a servir o próximo –, será tão maior
quanto mais cultura também, ao lado da ajuda materi-
al, sejam capazes de disseminar. Porque se a sopa
dos pobres é importante, são importantes também os
pratos de cultura, de sensibilidade oferecidos ao ser
humano, a cada dia, seja nos meios de comunicação,
seja na organização de corais, seja nos programas de
televisão que a própria Legião da Boa Vontade realiza.

Hoje em dia, a Legião da Boa Vontade é uma
instituição que ultrapassa fronteiras, que se afirmou
como uma instituição brasileira significativa. Possui o
Templo da Boa Vontade e o Parlamento Ecumênico,
aqui, em Brasília, e, uma vez mais, uma idéia brilhan-
te devida, no caso, a Paiva Netto, que é a idéia de um
parlamento ecumênico, onde as nações também pos-
sam expressar o seu movimento de boa vontade.

Por tudo isso, seja essa homenagem a expres-
são de uma sincera admiração e não apenas o cumpri-
mento de uma gentileza formal ou de uma comemora-
ção simples de um aniversário. A julgar pelo que fez
em 50 anos, a julgar pela tendência universalista que
hoje percorre o mundo, a julgar pela expansão de uma
visão ecumênica da vida, a julgar pela importância de
se lutar contra qualquer forma de exclusão, no âmbito
da caridade pessoal ou no nível da ação pública, por
tudo isso, a Legião da Boa Vontade merece esta nossa
homenagem. Com profunda alegria interior, tenho a
honra de abri-la nesta tarde em que a homenageamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores. (Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTUR DA TÁVOLA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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Durante o discurso do Sr. Artur da
Távola, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores e demais convidados, na verdade, nenhuma
palavra precisaria ser acrescentada ao que foi dito a
respeito da Legião da Boa Vontade por V. Exª, nobre
Senador Artur da Távola, com todo o brilho e proprie-
dade que lhe são peculiares.

Tive a honra de ser convidado pelo Senador
Artur Távola a assinar o requerimento para que hoje
se prestasse a homenagem que está em transcurso.
Portanto, não poderia ficar alheio neste momento em
que o Senado da República, merecidamente, home-
nageia uma das instituições filantrópicas e ecumêni-
cas brasileiras de maior expressão. Uma entidade in-
ternacional que, para aumentar o meu contentamen-
to, tem sua sede mundial no antigo bairro do Bom Re-
tiro, na cidade de São Paulo, de onde venho. Uma or-
ganização que marca presença em Brasília pelo tra-
balho de milhares de voluntários e com atividades
centralizadas em dois marcos do entendimento entre
os seres humanos, quais sejam, o Templo da Boa
Vontade, destinado à prática do “ecumenismo irrestri-
to”, que lhe valeu a posição de monumento mais visi-
tado na Capital Federal, conforme dados oficiais da
Setur, e o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecu-
mênica, o ParlaMundi da LBV, inaugurado em 1994.

Foi com o ParlaMundi que o seu idealizador, o
Diretor-Presidente da Legião da Boa Vontade – escri-
tor, jornalista e radialista José de Paiva Netto –, con-
seguiu sintetizar num símbolo material os ideais e os
princípios expostos pelo fundador da instituição, o sa-
udoso poeta e escritor Alziro Zarur, ao abarcá-los sob
o nome de Revolução Mundial dos Espíritos. A LBV
mantém assim, em Brasília, duas grandiosas edifica-
ções devotadas à concórdia, à paz e ao aprimora-
mento individual dos cidadãos, independentemente
da crença religiosa que professem.

Mas as ações da LBV extrapolam o campo espi-
ritual para, de maneira marcante e admirável, derra-
marem-se pela solidariedade social, graças ao apoio
e às contribuições populares, que lhe permitiram
atender 2.554.416 pessoas em 1997, 3.181.212 pes-
soas no ano passado e 3.850.000 até o final deste
mês, caso se confirmem as previsões para 1999.

Esse atendimento inclui educação e assistência mé-
dico-odontológica para crianças e adolescentes.

Quando falamos em crianças e adolescentes,
sabemos da importância que isso representa neste
momento crucial por que atravessa o País, onde um
grande número de menores e adolescentes, infeliz-
mente, sentem-se enclausurados nas diversas unida-
des da Febem pelo País, sem nenhuma oportunidade
a vislumbrar em um futuro próximo. A Legião da Boa
Vontade tem-se dedicado com fervor e amor à juven-
tude Tenho assistido a esse trabalho, ao longo desses
últimos anos, em cerimônias realizadas principalmen-
te em São Paulo, com o único objetivo de dar um ca-
minho correto, sério e de esperança para essa juven-
tude tão desamparada nos dias de hoje.

A Legião da Boa Vontade comemorará seu cin-
qüentenário no dia 1º de janeiro do ano 2000, fiel aos
objetivos que lhe deram origem como organização
sem fins lucrativos, ecumênica e dedicada a prestar
serviços sob o lema “Educação e Cultura, Saúde e
Trabalho com Espiritualidade”.Possui 552 sessões de
atendimentos no Brasil, com sucursais em Portugal,
Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai, Pa-
raguai e Bolívia, além de correspondentes em todo o
mundo. Seus representantes dão assistência a famíli-
as de baixa renda em centros comunitários que tam-
bém proporcionam cursos profissionalizantes e de al-
fabetização.

É dispensável se dizer da importância do elenco
de prioridades da LBV no Brasil e em todos esses paí-
ses em que se faz representar.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço com
prazer V. Exª.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Romeu Tuma, em primeiro lugar, preferiria quedar-me
no silêncio do anonimato, mas depois de ouvir o Se-
nador Artur da Távola e agora V. Exª, atrevo-me a in-
serir duas palavras nesta sua peça densa, oportuna,
sobretudo porque fala sobre uma organização, como
bem disse ainda há pouco o Senador Artur da Távola,
que deu início ao que hoje se convencionou chamar
organização não governamental. O País padece, até
por culpa dos seus governante, de um déficit grande
no sistema de assistência pessoal. A Legião da Boa
Vontade – cujo fundador, Alziro Zarur, conheci pes-
soalmente – começou como aqueles pequenos rios
que depois vão se tornando caudalosos com as
águas emprestadas que recebem pelo meio do cami-
nho. Assim foi a Legião até chegar no dia de hoje, com
Paiva Netto. Neste País, dificilmente alguém desco-
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nhece o trabalho feito Brasil afora, sem nenhuma co-
notação político-partidária, sem nenhum vislumbre de
imediato, mas que este Senado hoje reconhece e
proclama. Quero felicitá-lo, Senador Romeu Tuma.
Há entre V. Exª e eu uma amizade que tem sido sufici-
entemente forte para vencer o tempo, a distância e o
silêncio. Só essa amizade faria com que eu interrom-
pesse o pronunciamento de V. Exª, pois o aparte às
vezes é desnorteador do discurso do bom orador;
mas, em compensação, traz o carinho, a achega e a
solidariedade. Meus parabéns a V. Exª pelo discurso
que pronuncia nesse cinqüentenário da Legião da
Boa Vontade!

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Senador Bernardo Cabral.

Tenha a certeza de que o aval que V. Exª dá com
o seu aparte torna mais caudaloso o rio das realiza-
ções da LBV, trazendo ao Plenário o conhecimento
histórico da sua formação. Pediria licença a V. Exª
para incorporá-lo ao meu pronunciamento.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ro-
meu Tuma, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador
Álvaro Dias, V. Exª tem a palavra.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ro-
meu Tuma, faço questão de trazer um depoimento, ao
ouvir o brilhante pronunciamento do Senador Artur da
Távola, e agora de V. Exª. A importância da LBV para
o País é descomunal. E eu só tive noção dessa reali-
dade depois que pude conhecer o trabalho que essa
organização realiza. Só vendo, Senador Romeu
Tuma, para se chegar a uma avaliação da importância
da atividade de sensibilidade humana que realiza a
LBV no Brasil, .sem dúvida desafogando o Governo
de encargos incríveis na área social, como o atendi-
mento a menores carentes, com escolas-modelos.
Trago o depoimento de ter adquirido uma enorme ad-
miração pelo trabalho da LBV depois de visitar, em
Curitiba, uma escola que considero exemplar no
atendimento a menores carentes da capital do Para-
ná. Imagino como seria se não tivéssemos essa con-
tribuição valorosa da LBV! Certamente o Governo
tem muito a agradecer, pois se trata de um instrumen-
to de apoio às ações governamentais no setor social
da maior relevância para o nosso País. Daí a impor-
tância desse gesto do Senado da República do re-
gistar essas homenagens por ocasião dos 50 anos
de fundação da Legião da Boa Vontade. Cumprimen-
to V. Exª pelo pronunciamento e registro este depoi-
mento.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador
Álvaro Dias, agradeço sensibilizado o aparte de V. Exª,

que vem, indubitavelmente, enriquecer a justeza
dessa homenagem à LBV no dia de hoje. As glórias des-
sa realização são do Senador Artur da Távola, que,
por ter uma visão completa dessa parte humanística,
mediante seu trabalho na imprensa, sua poesia de
alma, proporciona ao Senado a oportunidade de
prestar essa homenagem à referida Instituição.

Desde 1994, a LBV tem reconhecimento oficial
pela ONU, que, recentemente, por votação unânime
de 28 países representados no Conselho Econômico
e Social das Nações – Ecosoc –, elevou-a ao status
consultivo geral – grau máximo – nesse órgão. É as-
sim a única entidade brasileira detentora da honrosa
posição que lhe confere o direito de participar, com
poder de manifestação, das reuniões decisórias do
Ecosoc, conforme nos informaram seus dirigentes.

Em sua trajetória, a LBV vem conquistando ex-
pressivos lauréis, como os prêmios “Qualidade Brasil”
de 1997 e 1998; o Prêmio “Bem Eficiente”, que colo-
cou em relevo, em 1998, cinqüenta entidades filantró-
picas brasileiras consideradas como de melhor admi-
nistração; o Troféu e o Diploma de Qualidade América
do Sul, outorgados dia 27 último; e o prêmio “As Mai-
ores Equipes de Voluntários 99“, três dias depois.
Quando não se destinam diretamente à entidade, ga-
lardões são dados ao Diretor-Presidente da LBV,
como aconteceu no ano passado, quando meu amigo
e admirado dirigente da LBV, José de Paiva Netto, re-
cebeu o troféu “Bola de Ouro” das mãos do ilustre Dr.
João Havelange, que o entregou, como Presidente da
FIFA, em reconhecimento ao sucesso da campanha
“Esporte é Vida, Não Violência.”

Essa é uma coisa admirável na postura de José
de Paiva Netto. Dizia eu, numa última solenidade da
qual participei em São Paulo, que José tem o nome
correto, pai de Cristo, que trouxe ao mundo o bem e a
visão daquilo que a espiritualidade pode nos oferecer
com bondade, carinho e respeito aos seus semelhan-
tes. José de Paiva Netto recebeu um prêmio contra a
violência, algo que nos assusta, nos apavora nos dias
de hoje e para o qual não conseguimos encontrar
uma solução, pelo menos para essa onda de violên-
cia praticada pelos jovens, pelos menores que hoje
não têm rumo.

Então, esse prêmio vem numa hora correta, so-
lene, em que se busca um pouco de solução para mi-
norar a possibilidade de mais crianças serem envolvi-
das no tráfico de drogas, no uso de craque, na violên-
cia, nos homicídios e em uma série de delitos que são
praticados assustadoramente nos nossos centros ur-
banos, nas nossas cidades.
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Imprensa, reuniões, congressos, passeatas e
carreatas são os meios empregados pela LBV nessa
campanha para pregar a paz nas quadras esportivas
e estádios de futebol, desde de setembro de 1978.
Portanto, há mais de 21 anos esse trabalho vem sen-
do feito e conseguindo – Graças a Deus! – um pouco
de sucesso nesta hora difícil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs.. Senadores, creio ser
obrigação desta Casa enaltecer quem, por abnega-
ção, denodo e persistência, dedica-se à nobilíssima
missão de ajudar os nossos semelhantes. Mas essa
obrigação transforma-se em prazer, no momento em
que homenageamos amigos dignos de respeito e ad-
miração, como exemplos de solidariedade, amigos
que encarnam a Legião da Boa Vontade. Portanto,
com imenso prazer, congratulo-me com todos os inte-
grantes dessa formidável instituição, na pessoa do
Presidente Paiva Netto, no momento em que, sob
aplausos gerais, a LBV alcança meio século de exis-
tência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O Sr.
Senador Romero Jucá enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do art. 203 do Regimento
Interno.

S. Exª será atendido.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, “Promover a fraterni-
dade real em bases cristãs universalistas”, esse o
lema que orientou Alziro Zarur a fundar, na cidade do
Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro de 1950, a Legião
da Boa Vontade, a LBV, uma entidade religiosa que se
caracteriza fundamentalmente pelo ecumenismo e
pelo zelo ao próximo, de modo especial ao mais ne-
cessitado. Iniciada com a sopa dos pobres distribuída
à população carente da antiga Capital da República,
essa instituição cresceu sem cessar, expandindo e
ampliando sua atuação. Isso ocorreu, podemos ter
certeza, por valorizar o ser humano pelo que é – inde-
pendentemente de credo, de cor, de raça e de nível
social – e por colocar-se ao lado dos excluídos, lutan-
do contra as várias formas de injustiça.

Impulsionada por esse lema, e a ele sendo per-
manentemente fiel, a LBV encontrou campo fértil
para executar a nobre tarefa a que se impôs. Isso não
ocorreu apenas no Brasil; mercê da universalidade de
sua mensagem e de seus propósitos, sua atuação ga-
nhou o mundo. Sua presença já pode ser sentida em
países como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai,
Portugal e Estados Unidos.

Especialmente neste final de século – quando a
crise de valores ganha contornos monumentais, fa-
zendo que a individualidade seja sufocada pelo exa-
cerbado individualismo e que a ânsia pelo êxito mate-
rial a tudo suplante – a doutrina legionária mais preci-
sa ecoar. Em meio a tantas incertezas e perplexida-
des que caracterizam o mundo contemporâneo, uma
entidade como a LBV desempenha papel de absoluto
relevo e de valor exponencial: ajuda as pessoas a en-
contrarem não os atalhos, mas o caminho que leva à
transcendência, ao mesmo tempo em que alicerça os
princípios cristãos da solidariedade, da fraternidade e
do amor ao próximo, humanizando-as.

Ao completar seu primeiro cinqüentenário de
existência, a Legião da Boa Vontade rejuvenesce-se
a cada dia. Julgo que isso se deva à permanência de
seus princípios. Como falam à alma dos “homens de
boa vontade”, isto é, aos que se dispõem a viver em
comunhão com o Pai e com todos os irmãos, esses
princípios são eternos. Ao manter rigorosa fidelidade
a esse ideário que justificou sua criação, a LBV agi-
ganta-se pela coerência em sua ação. Daí, o respeito
e o reconhecimento públicos, vindos de todas as ca-
madas da população, que granjeou ao longo de todos
esses anos.

Sob a lúcida e luminosa liderança de José de
Paiva Neto, seu Diretor-Presidente, a Legião da Boa
Vontade persevera em sua trajetória, construindo
uma obra notável, especialmente voltada para a Edu-
cação, a Cultura, a Saúde e o Trabalho. Em todos es-
ses setores, em todos os seus ramos de atividade,
uma só base de sustentação: a Espiritualidade.

Exatamente por sempre ter tido uma visão glo-
bal da Humanidade, a LBV, conquanto genuinamente
brasileira e visceralmente comprometida com nossa
gente, cedo percebeu que seus objetivos maiores –
justificadores, enfim, de sua existência – somente po-
deriam ser alcançados se tivesse a capacidade de
vencer fronteiras. Assim o fez, assim o faz.

Não por acaso, foi a primeira organização brasi-
leira a associar-se ao Departamento de Informação
Pública das Nações Unidas. Não por acaso, ela é hoje
uma das mais ativas lideranças na proposta de cria-
ção do Fórum Espiritual da ONU. Nada mais lógico,
pois, que esteja presente em diversos países, man-
tendo, na atualidade, mais de 550 seções de atendi-
mento ao público de várias nacionalidades. Assim, fa-
lar agora em “LBV Mundial” é algo que soa com natu-
ralidade e pertinência.

Como bem lembrou Paiva Neto, em texto recen-
temente publicado, a milenar cultura chinesa, com
sua serena sabedoria, de certa maneira foi incorpora-
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da pela LBV e sustenta seu trabalho. A esse respeito,
Paiva Neto referia-se à máxima de Confúcio, segun-
do a qual “não basta dar o peixe, é preciso ensinar a
pescar”. Lembro-me de outra, que Mao Tsé Tung
gostava de repetir: “Por maior e mais longa que seja a
marcha, tudo começa com o primeiro passo.”

Pois bem, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado-
res, eis aí a razão de ser da Legião da Boa Vontade.
Teve a coragem e a ousadia de dar o passo inicial, há
cinqüenta anos, no sublime esforço de arrancar da
miséria material e da indigência espiritual milhões de
irmãos brasileiros. Indo muito além, teve clareza
quanto à metodologia do trabalho que iria executar:
pela assistência educacional e cultural – espargindo
luzes sobre as trevas do analfabetismo –, pelo atendi-
mento à saúde e, muito especialmente, pelo esforço
redobrado de oferecer a necessária preparação para
o trabalho, a LBV não tem feito outra coisa senão “en-
sinar a pescar” em vez de oferecer o peixe; formar ci-
dadãos, com plena consciência de seus direitos e dos
deveres que têm para com a sociedade.

Esse compromisso nuclear da LBV não a impe-
de, por exemplo, de atuar de forma emergencial.
Quem de nós não se recorda da desoladora paisa-
gem nordestina do segundo semestre de 1998, impie-
dosamente marcada pelo flagelo de uma seca prolon-
gada? Pois bem, lá estava a LBV, assumindo papel de
frente na coleta de alimentos que pudessem aplacar
a fome de tantos e tantos brasileiros. Refiro-me à
campanha por ela conduzida, em parceria com a
Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, que sensibi-
lizou o País por inteiro. Em pouco tempo, a Campanha
SOS Nordeste arrecadou e distribuiu a milhares de fa-
mílias carentes atingidas pela forte estiagem mais de
quatro milhões e cem mil quilos de gêneros alimentí-
cios.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há, nes-
sa trajetória de cinqüenta anos da Legião da Boa Von-
tade, um aspecto que me parece essencial, referên-
cia básica de todo seu trabalho, e que, por isso mes-
mo, vejo-me na contingência de ressaltar. Refiro-me
ao seu princípio filosófico matricial, em função e a
partir do qual se enquadram todas suas atividades: a
Espiritualidade Ecumênica, que tem no Templo da
Boa Vontade, erigido aqui em Brasília, provavelmente
sua mais perfeita tradução.

Conhecido como Templo do Ecumenismo Irres-
trito, por transcender as fronteiras religiosas e por
permear os mundos material e espiritual, tem o Tem-
plo da Boa Vontade uma função muito especial. Nas
palavras de seu idealizador e construtor, José de Pai-
va Neto, “ a missão do Templo da Paz é infinitamente

mais ampla, porque adentra o território do Invisível, o
Mundo Espiritual, não como algo abstrato, mas como
realidade concreta, cuja aceitação resultará numa ex-
traordinária renovação da Humanidade”.

Ao finalizar este pronunciamento, faço minhas
as palavras de Paiva Neto, quando se refere ao sim-
bolismo do Templo da Boa Vontade: “Na elevada am-
biência do Templo do Ecumenismo Irrestrito, as nos-
sas orações não são movidas pela fé cega, mas, sim,
pela convicção plena de que o exercício da prece vai
preparar-nos, colocando-nos em sintonia com o Go-
verno Invisível da Terra, para melhor atuar em cada
um desses campos de vida humano-espiritual, trans-
formando o mundo, de acordo com a soberana vonta-
de de Deus, que a tudo dirige.”

Essa, a síntese da LBV. Uma LBV de amor, fra-
ternidade, solidariedade e espiritualidade ecumêni-
ca. A LBV que admiramos e que o Brasil tanto reco-
nhece!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A

Mesa Diretora do Senado Federal associa-se às ho-
menagens prestadas, com muita justiça, à Legião da
Boa Vontade. Esperamos que esta homenagem sirva
de estímulo para a instituição de Alziro Zarur, de Pai-
va Neto e de tantos abnegados que dedicam parte im-
portante de sua vida a cuidar dos menos favorecidos,
ao tempo em que cumprimentamos a Legião da Boa
Vontade pelo seu cinqüentenário.

Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 21 minutos, a sessão é

reaberta às 15 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está

reaberta a sessão.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduar-

do Suplicy, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 295, DE 1999

(Nº 277/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são ao Sistema Excelsior de Comunica-
ção Ltda., para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias na ci-
dade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga
concessão ao Sistema Excelsior de Comunicação
Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 36, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons-
tante do Decreto de 28 de dezembro de 1998, que
“Outorga concessão ao Sistema Excelsior de Comu-
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na localidade de Rio Claro,
Estado de São Paulo”.

Brasília, 5 de janeiro de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

E. M. Nº 337/98-GM

Brasília, 4 de dezembro de1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu-

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nº 31/97-SFO/MC, com vis-
tas à implantação de uma estação de radiodifusão so-
nora em ondas médias, na localidade de Rio Claro,
Estado de São Paulo.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
rada pelo Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita-
ção e as propostas técnicas e de preço pela outorga
das entidades proponentes com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
pecífica de radiodifusão, conclui que o Sistema Excel-
sior de Comunicação Ltda. obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se, assim, o vencedor da Concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão que ho-
mologuei.

Nessas condições, tenho a honra de submeter o
assunto à consideração de Vossa Excelência, nos
termos do art. 29 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de

31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo De-
creto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995.

Esclareço que o ato de outorga somente virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma do § 3º do art. 223 da
Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. – Juarez Quadros do Nas-
cimento , Ministro de Estado das Comunicações
Interino.

DECRETO DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Outorga concessão ao Sistema
Excelsior de Comunicação Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias, na localidade de Rio Cla-
ro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso da atribui-
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitui-
ção, e de acordo com o disposto no art. 29 do Regu-
lamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação do Decreto nº 1.720, de 28 de novem-
bro de 1995, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53830.000655/97, Concorrên-
cia nº 31/97-SFO/MC, decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão ao Sistema
Excelsior de Comunicação Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na localidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelo outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos lega-
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter-
mos do art. 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 1998; 177º da Inde-
pendência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Juarez Quadros do Nas-
cimento.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 1999
(Nº 1.586/99, na Casa de origem)

Dá ao aeroporto de Teresina a deno-
minação de “Aeroporto de Teresina/Se-
nador, Petrônio Portela”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Aeroporto de Teresi-

na/Senador Petrônio Portela” o aeroporto de Teresi-
na, no Estado do Piauí.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.

PROJETO DE LEI Nº 1.586, DE 1999

Dá ao aeroporto de Teresina a deno-
minação de “Aeroporto de Teresina/Se-
nador Petrônio Portella”.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Esta lei dá ao aeroporto de Teresina a de-

nominação de “Aeroporto de Teresina/Senador Petrô-
nio Portela”.

Art. 2º Fica denominado “Aeroporto de Teresi-
na/Senador Petrônio Portela” o aeroporto de Teresina
no Estado do Piauí.

Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.

Justificação

Petrônio Portela foi, certamente, um dos ho-
mens, públicos de maior valor na história recente do
Brasil. Piauiense ilustre, desempenhou com compe-
tência ímpar as mais diversas funções públicas.

Nascido a 12 de outubro de 1925 em Valença do
Piauí, bacharelou-se em Direito em 1951. Começou a
carreira política disputando uma vaga para a Assem-
bléia Legislativa do Estado do Piauí em 1950, quando
obteve apenas a terceira suplência. Assumiu o cargo
de deputado estadual depois de algum tempo e co-
meçou a liderar a bancada udenista de oposição ao
governador. Foi eleito Deputado Estadual em 1954
pela antiga UDN. Assumiu a presidência da UDN no
Estado do Piauí em fevereiro de 1955, continuando a
liderar a bancada oposicionista.

Em 1958 foi eleito Prefeito de Teresina. Consa-
grou-se como um administrador eficiente, apesar da
falta de recursos para implementar o seu programa de
governo, que privilegiava a educação e os serviços
assistenciais.

Em 1962 foi eleito Governador do Piauí. Em seu
governo foi elaborado o primeiro plano de desenvolvi-
mento econômico e social do Estado. Criou o Banco

do Estado do Piauí, as Centrais Elétricas do Piauí e a
Companhia de Águas e Esgotos do Piauí. Construiu
hospitais e escolas, proibiu a nomeação de profes-
sores sem diploma e pôs em dia os salários dos ser-
vidores estaduais. Promoveu, ainda, os estudos que
dariam origem à Universidade Federal do Piauí.

Com o movimento militar de 1964, filiou-se à
Aliança Renovadora Nacional – ARENA, tendo sido
incumbido pelo marechal Castelo Branco de formar a
Arena do Piauí.

Renunciou ao Governo do Estado para candida-
tar-se ao Senado Federal, tendo sido eleito em no-
vembro de 1966. Não tardou a mostrar seu brilho e
capacidade de liderança no Congresso Nacional. Em
1958, assumiu a vice-liderança da Arena no Senado e
logo depois a Vice-Liderança do Governo. Em 1969,
substituiu Milton Campos na presidência da Comis-
são de Constituição e Justiça; em 1970 assumiu inte-
rinamente a presidência do Senado Federal; e, em
1971, passou efetivamente à presidência daquela
Casa de Leis.

No Senado Federal, construiu um novo anexo,
com salas para as comissões e gabinetes individuais
para cada senador. Dotou o centro gráfico de novos
equipamentos e promoveu a instalação do Centro de
Processamento de Dados no Senado Federal –
PRODASEN. No período de sua gestão que coincide
com uma fase de grande limitação dos poderes do Le-
gislativo, a Gráfica do Senado Federal publicou cente-
nas de livros de direito e de história parlamentar.

Com a morte de Filinto Müller, em 1973, Petrô-
nio Portela assumiu, aos poucos, o papel de articula-
dor político entre o Governo e o Legislativo e tor-
nou-se o herdeiro de dois cargos do senador ma-
to-grossense: Líder do Governo no Senado e presi-
dente nacional da Arena, funções que assumiu em
agosto de 1973. A ele coube encaminhar a eleição,
por processo indireto, do sucessor de Médici, o Gal.
Ernesto Geisel, eleito pelo Congresso, em 15 de jane-
iro de 1974. O novo Governo iniciou o processo de
abertura política.

Confirmado por Geisel na presidência nacional
da Arena, Petrônio Portela passou a ser o interlocu-
tor constante do novo Presidente e seu principal
representante no Congresso. Apesar da redução da re-
presentação da Arena no Parlamento, a partir de 1975,
Petrônio Portela continuou a merecer a confiança do
Presidente da República e manteve-se na Liderança
do governo. Então, liderou a reestruturação do parti-
do, mediante a elaboração de um novo programa e a
criação da Fundação Milton Campos de estudos polí-
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ticos. Deixou a presidência do partido em agosto de
1975.

Mesmo entre a oposição, Petrônio Portela con-
solidou-se no papel do político liberal num processo
de transição para um regime mais aberto. Por diver-
sas vezes utilizou sua força política para evitar a apli-
cação de instrumentos de exceção.

Reconquistados pela Arena expressivos resul-
tados nas eleições municipais de 1976, Petrônio Por-
tela iniciou a fase mais importante de sua vida políti-
ca, visando à revogação do AI-5 e o restabelecimento
das prerrogativas democráticas.

Foi reconduzido à presidência do Senado, em
fevereiro de 1977, iniciando a missão de buscar o en-
tendimento entre o Governo e a oposição em torno de
reformas políticas que substituíssem o regime de ex-
ceção pelo estado de direito. A chamada “Missão Por-
tela” foi prejudicada bruscamente com a decretação
do recesso do Congresso e o conhecido “pacote de
abril”, que incluía a instituição de senadores indiretos
e a volta do processo indireto para a eleição dos go-
vernantes estaduais.

Petrônio Portela lançou-se, então, ao diálogo
com os mais diferentes setores da sociedade civil. No
mesmo ano, desempenhou papel importante interfe-
rindo com vistas a evitar a cassação de Ulisses Gui-
marães. Contando com o apoio público de Geisel, tor-
nou-se o político mais importante na elaboração e ar-
ticulação do projeto de “distensão” do Governo.

Segundo Raimundo Faoro, Petrônio Portela foi
“o único político que teve o talento para eliminar o ar-
bítrio e iniciar o caminho para a reconstrução demo-
crática da Nação”.

Portela completou sua missão quando as
idéias e alternativas sobre as quais conversara com
diversos setores foram incorporadas à Emenda
Constitucional nº 11, aprovada pelo Congresso, em
setembro de 1978, que, entre outros pontos, revoga-
va o AI-5.

Em 19 de janeiro de 1979, Figueiredo anunci-
ou a composição de seu ministério, cabendo a Pe-
trônio Portela a pasta da Justiça. Na sua gestão à
frente deste ministério, dinamizou o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

Trabalhou em favor do pluripartidarismo e con-
quistou para o Ministério da Justiça uma função
mais política.

Faleceu em 6 de janeiro de 1980.

Acredito que o trabalho desenvolvido por Pe-
trônio Portela em favor do Piauí e de todo o País

merece o reconhecimento da Nação. É preciso que
os grandes homens sejam sempre lembrados como
um exemplo, principalmente, para a população jo-
vem. Com esta finalidade, apresento o projeto de lei
que dá ao Aeroporto de Teresina o nome desde im-
portante brasileiro.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1999. –
Deputado Heráclito Fortes.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 62, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Nº 83/99 – Complementar, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

(Tramitando em regime de urgência, nos termos
do § 1º do art. 64 da Constituição Federal)

Dá nova redação ao inciso I do art. 33
da Lei Complementar nº 87, de 13 de se-
tembro de 1996, que dispõe sobre o im-
posto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte e interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso I do art. 33 da Lei Complemen-
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 33. .................................................
I – somente darão direito e crédito as

mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir
de 1º de janeiro de 2003; (NR)

............................................................."

Art. 2º Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996, passam a vigorar com a ex-
pressão “2003" em substituição a ”1998".

Art. 3º Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, passam a vigorar com a expressão “de 1996 a
2002" em substituição a ”de 1996 e 1997".

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Lei Complementar nº 92,
de 23 de dezembro de 1997.
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MENSAGEM Nº 1.640, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição Fe-
deral, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, o texto do projeto de lei complementar
que “Dá nova redação ao inciso I do art. 33 da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
que dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito
Federal sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal e de comunica-
ção e dá outras providências”.

Brasília, 29 de outubro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM/Nº 893/MF/CCPR

Brasília, 28 de outubro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto alte-
rando a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, que introduziu modificações na tributação
do ICMS, tendo como um de seus principais objetivos
o incentivo às exportações de produtos primários e
semi-elaborados.

2 – No inciso I do art. 33 da citada lei os contri-
buintes ficaram autorizados, a partir de 1º de janeiro
de 1998, a se creditarem no ICMS incidente nas
aquisições de bens de uso e consumo do estabeleci-
mento.

3 – A entrada em vigência desse dispositivo no
prazo original implicaria substancial queda nas recei-
tas dos estados e municípios, o que levou o Congres-
so Nacional a aprovar, por intermédio da Lei Comple-
mentar nº 92, de 23 de dezembro de 1997, a prorro-
gação daquele prazo para o início do ano 2000, tem-
po julgado suficiente para que os tesouros estaduais
e municipais pudessem melhor absorver os efeitos da
lei.

4 – Nas recentes conversas com Governadores
dos estados, chegou-se à conclusão da necessidade
de nova prorrogação do prazo de vigência da lei para
1º de janeiro de 2003, uma vez que persistem os moti-
vos que justificaram a primeira prorrogação, o que
nos leva a trazer à consideração de Vossa Excelência
a presente proposta.

Respeitosamente, Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda – Pedro Parente, Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 83, DE 1999

Dá nova redação ao inciso I do art. 33
da Lei Complementar nº 87, de 13 de se-
tembro de 1996, que dispõe sobre o im-
posto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de
serviço de transporte interestadual e in-
termunicipal e de comunicação e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 33 da Lei Complementar

nº 87, 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“I – somente darão direito de crédito as
mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir
de 1º de janeiro de 2003;” (N.R.)

Art. 2º Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de
1996, passam a vigorar com a expressão “2003" em
substituição a ”1998".

Art. 3º Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar nº 87, de 1996, passam a vigorar
com a expressão “de 1996 a 2002" em substituição a
”de 1996 e 1997".

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Lei Complementar nº 92,
de 23 dezembro de 1997.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o imposto dos es-
tados e do Distrito Federal sobre opera-
ções relativas à circulação de mercado-
rias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Compete aos estados e ao Distrito Federal

instituir o Imposto sobre Operações Relativas à Cir-
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culação de Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior.

Art. 2º O imposto incide sobre:
I – operações relativas à circulação de mercado-

rias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebi-
das em bares, restaurantes e estabelecimentos simi-
lares;

II – prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal, por qualquer via, de pes-
soas, bens, mercadorias ou valores;

III – prestações onerosas de serviços de comu-
nicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a
emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão,
a repetição e a ampliação de comunicação de qual-
quer natureza;

IV – fornecimento de mercadorias com presta-
ção de serviços não compreendidos na competência
tributária dos municípios;

V – fornecimento de mercadorias com presta-
ção de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços,
de competência dos municípios, quando a lei comple-
mentar aplicável expressamente o sujeitar à incidên-
cia do imposto estadual.

§ 1º O imposto incide também:
I – sobre a entrada de mercadoria importada do

exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda quando
se tratar de bem destinado a consumo ou ativo per-
manente do estabelecimento;

II – sobre o serviço prestado no exterior ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior;

III – sobre a entrada, no território do estado des-
tinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e com-
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de
energia elétrica, quando não destinados à comerciali-
zação ou à industrialização, decorrentes de opera-
ções interestaduais, cabendo o imposto ao estado
onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe
da natureza jurídica da operação que o constitua.

Art. 3º O imposto não incide sobre:
I – operações com livros, jornais, periódicos e o

papel destinado a sua impressão;
II – operações que destinem ao exterior merca-

dorias, inclusive produtos primários e produtos indus-
trializados semi-elaborados, ou serviços;

III – operações interestaduais relativas a ener-
gia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e com-
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando
destinados à industrialização ou à comercialização;

IV – operações com ouro, quando definido em
lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

V – operações relativas a mercadorias que te-
nham sido ou que se destinem a ser utilizadas na
prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de
qualquer natureza definido em lei complementar
como sujeito ao imposto sobre serviços, de compe-
tência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses pre-
vistas na mesma lei complementar;

VI – operações de qualquer natureza de que de-
corra a transferência de propriedade de estabeleci-
mento industrial, comercial ou de outra espécie;

VII – operações decorrentes de alienação fi-
duciária em garantia, inclusive a operação efetuada
pelo credor em decorrência do inadimplemento do
devedor;

VIII – operações de arrendamento mercantil,
não compreendida a venda do bem arrendado ao ar-
rendatário;

IX – operações de qualquer natureza de que de-
corra a transferência de bens móveis salvados de si-
nistro para companhias seguradoras.

Parágrafo único. Equipara-se às operações de
que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada
com o fim específico de exportação para o exterior,
destinada a:

I – empresa comercial exportadora, inclusive
“trading” ou outro estabelecimento da mesma em-
presa;

II – armazém alfandegado ou entreposto adua-
neiro.

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou
jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume
que caracterize intuito comercial, operações de circu-
lação de mercadoria ou prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação, ainda que as operações e as prestações se ini-
ciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pes-
soa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade:

I – importe mercadorias do exterior, ainda que
as destine a consumo ou ao ativo permanente do es-
tabelecimento;

II – seja destinatária de serviço prestado no ex-
terior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III – adquira em licitação de mercadorias apre-
endidas ou abandonadas;

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líqui-
dos e gasosos derivados de petróleo oriundos de ou-
tro estado, quando não destinados à comercialização.
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Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a responsa-
bilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos de-
vidos pelo contribuinte ou responsável, quando os
atos ou omissões daqueles concorrerem para o não
recolhimento do tributo.

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte
do imposto ou a depositário a qualquer título a res-
ponsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que
o contribuinte assumirá a condição de substituto tribu-
tário.

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em
relação ao imposto incidente sobre uma ou mais ope-
rações ou prestações, sejam antecedentes, concomi-
tantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente
da diferença entre alíquotas interna e interestadual
nas operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final localizado em outro esta-
do, que seja contribuinte do imposto.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á
em relação a mercadorias ou serviços previstos em
lei de cada Estado.

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por
substituição tributária, inclui-se, também, como fato
gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem
no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele
indicado.

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substitui-
ção tributária, será:

I – em relação às operações ou prestações an-
tecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou
prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II – em relação às operações ou prestações sub-
seqüentes, obtida pelo somatório das parcelas se-
guintes:

a) o valor da operação ou prestação própria rea-
lizada pelo substituto tributário ou pelo substituído in-
termediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e
de outros encargos cobrados ou transferíveis aos ad-
quirentes ou tomadores de serviços;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro,
relativa às operações ou prestações subseqüentes.

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária
em relação às operações ou prestações anteceden-
tes, o imposto devido pelas referidas operações ou
prestações será pago pelo responsável, quando:

I – da entrada ou recebimento da mercadoria ou
do serviço;

II – da saída subseqüente por ele promovida,
ainda que isenta ou não tributada;

III – ocorrer qualquer saída ou evento que im-
possibilite a ocorrência do fato determinante do paga-
mento do imposto.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo
preço final ao consumidor, único ou máximo, seja fixa-
do por órgão público competente, a base de cálculo
do imposto, para fins de substituição tributária, é o re-
ferido preço por ele estabelecido.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido
pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabele-
cer como base de cálculo este preço.

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inci-
so II do caput será estabelecida com base em preços
usualmente praticados no mercado considerando,
obtidos por levantamento, ainda que por amostragem
ou através de informações e outros elementos forne-
cidos por entidades representativas dos respectivos
setores, adotando-se a média ponderada dos preços
coletados, devendo os critérios para sua fixação ser
previstos em lei.

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tribu-
tária, na hipótese do inciso II do caput, corresponderá
à diferença entre o valor resultante da aplicação da
alíquota prevista para as operações ou prestações in-
ternas do estado de destino sobre a respectiva base
de cálculo e o valor do imposto devido pela operação
ou prestação própria do substituto.

Art. 9º A adoção do regime de substituição tri-
butária em operações interestaduais dependerá de
acordo específico celebrado pelos estados interes-
sados.

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º
poderá ser atribuída:

I – ao contribuinte que realizar operação interes-
tadual com petróleo, inclusive lubrificantes, combustí-
veis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às
operações subseqüentes;

II – às empresas geradoras ou distribuidoras de
energia elétrica, nas operações internas e interesta-
duais, na condição de contribuinte ou de substituto tri-
butário, pelo pagamento do imposto, desde a produ-
ção ou importação até a última operação, sendo seu
cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação
final, assegurado seu recolhimento ao estado onde
deva ocorrer essa operação.

§ 2º Nas operações interestaduais com as mer-
cadorias de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior, que tenham como destinatário consumidor
final, o imposto incidente na operação será devido ao
estado onde estiver localizado o adquirente e será
pago pelo remetente.
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Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituí-
do o direito à restituição do valor do imposto pago por
força da substituição tributária, correspondente ao
fato gerador presumido que não se realizar.

§ 1º Formulado o pedido de restituição e não ha-
vendo deliberação no prazo de noventa dias, o contri-
buinte substituído poderá se creditar, em sua escrita
fiscal, do valor objeto do pedido devidamente atuali-
zado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tri-
buto.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevin-
do decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substi-
tuído, no prazo de quinze dias da respectiva notifica-
ção, procederá ao estorno dos créditos lançados,
também devidamente atualizados, com o pagamento
dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 11. O local da operação ou da prestação,
para os efeitos da cobrança do imposto e definição do
estabelecimento responsável, é:

I – tratando-se de mercadoria ou bem:
a) o do estabelecimento onde se encontre, no

momento da ocorrência do fato gerador;
b) onde se encontre, quando em situação irre-

gular pela falta de documentação fiscal ou quando
acompanhado de documentação inidônea, como dis-
puser a legislação tributária;

c) o do estabelecimento que transfira a proprie-
dade, o título que a represente, de mercadoria por ele
adquirida no País e que por ele não tenha transitado;

d) importado do exterior, o do estabelecimento
onde ocorrer a entrada física;

e) importado do exterior, o do domicílio do ad-
quirente, quando não estabelecido;

f)aquele onde seja realizada a licitação, no caso
de arrematação de mercadoria importada do exterior
e apreendida;

g) o do Estado onde estiver localizado o adqui-
rente, inclusive consumidor final, nas operações inte-
restaduais com energia elétrica e petróleo, lubrifican-
tes e combustíveis dele derivados, quando não desti-
nados à industrialização ou à comercialização;

h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraí-
do, quando não considerado como ativo financeiro ou
instrumento cambial;

i) o de desembarque do produto, na hipótese de
captura de peixes, crustáceos e moluscos.

II – tratando-se de prestação de serviço de
transporte:

a) onde tenha início a prestação;
b) onde se encontre o transportador, quando em

situação irregular pela falta de documentação fiscal

ou quando acompanhada de documentação inidô-
nea, como dispuser a legislação tributária;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço,
na hipótese do inciso XIII do art. 12 e para os efeitos
do § 3º do art. 13.

III – tratando-se de prestação onerosa de servi-
ço de comunicação:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão so-
nora e de som e imagem, assim entendido o da gera-
ção, emissão, transmissão e retransmissão, repeti-
ção, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou
da permissionária que forneça ficha, cartão, ou asse-
melhados com que o serviço é pago;

c) o do estabelecimento destinatário do serviço,
na hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12;

d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos.
IV – tratando-se de serviços prestados ou inicia-

dos no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio
do destinatário.

§ 1º O disposto na alínea c do inciso I não se
aplica às mercadorias recebidas em regime de de-
pósito de contribuinte de estado que não o do depo-
sitário.

§ 2º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o
ouro, quando definido como ativo financeiro ou instru-
mento cambial, deve ter sua origem identificada.

§ 3º Para efeito desta lei complementar, estabe-
lecimento é o local, privado ou público, edificado ou
não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou
jurídicas exerçam suas atividades em caráter tempo-
rário ou permanente, bem como onde se encontrem
armazenadas mercadorias, observado, ainda, o se-
guinte:

I – na impossibilidade de determinação do esta-
belecimento, considera-se como tal o local em que te-
nha sido efetuada a operação ou prestação, encontra-
da a mercadoria ou constatada a prestação;

II – é autônomo cada estabelecimento do mes-
mo titular;

III – considera-se também estabelecimento au-
tônomo o veículo usado no comércio ambulante e na
captura de pescado;

IV – respondem pelo crédito tributário todos os
estabelecimentos do mesmo titular.

§ 4º (Vetado).
§ 5º Quando a mercadoria for remetida para ar-

mazém geral ou para depósito fechado do próprio
contribuinte, no mesmo estado, a posterior saída con-
siderar-se-á ocorrida no estabelecimento do deposi-
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tante, salvo se para retornar ao estabelecimento re-
metente.

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto no momento:

I – da saída de mercadoria de estabelecimento
de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento
do mesmo titular;

II – do fornecimento de alimentação, bebidas e
outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III – da transmissão a terceiro de mercadoria de-
positada em armazém geral ou em depósito fechado,
no estado do transmitente;

IV – da transmissão de propriedade de merca-
doria, ou de título que a represente, quando a merca-
doria não tiver transitado pelo estabelecimento trans-
mitente;

V – do início da prestação de serviços de trans-
porte interestadual e intermunicipal, de qualquer na-
tureza;

VI – do ato final do transporte iniciado no exterior;
VII – das prestações onerosas de serviços de

comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a ge-
ração, a emissão, a recepção, a transmissão, a re-
transmissão, a repetição e a ampliação de comunica-
ção de qualquer natureza;

VIII – do fornecimento de mercadoria com pres-
tação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributá-
ria dos municípios;

b) compreendidos na competência tributária
dos municípios e com indicação expressa de incidên-
cia do imposto de competência estadual, como defini-
do na lei complementar aplicável.

IX – do desembaraço aduaneiro das mercado-
rias importadas do exterior;

X – do recebimento, pelo destinatário, de servi-
ço prestado no exterior;

XI – da aquisição em licitação pública de merca-
dorias importadas do exterior apreendidas ou aban-
donadas;

XII – da entrada no território do estado de lubrifi-
cantes e combustíveis líquidos à comercialização;

XIII – da utilização, por contribuinte, de serviço
cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e
não esteja vinculada a operação ou prestação subse-
qüente.

§ 1º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço
for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou
assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador
do imposto quando do fornecimento desses instru-
mentos ao usuário.

§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desemba-
raço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mer-
cadoria ou bem importados do exterior deverá ser au-
torizada pelo órgão responsável pelo seu desembara-
ço, que somente se fará mediante a exibição do
comprovante de pagamento do imposto incidente no
ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em
contrário.

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I – na saída de mercadoria prevista nos incisos I,

III e IV do art. 12, o valor da operação;
II – na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da

operação, compreendendo mercadoria e serviço;
III – na prestação de serviço de transporte inte-

restadual e intermunicipal e de comunicação, o preço
do serviço;

IV – no fornecimento de que trata o inciso VIII do
art. 12:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou

empregada, na hipótese da alínea b.
V – na hipótese do inciso XI do art. 12, a soma

das seguintes parcelas:
a) valor da mercadoria ou bem constante dos

documentos de importação, observado o disposto no
art. 14;

b) Imposto sobre a Importação;
c) Imposto sobre Produtos Industrializados;
d) Imposto sobre Operações de Câmbio;
e) quaisquer despesas aduaneiras.
VI – ha hipótese do inciso X do art. 12, o valor da

prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de to-
dos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII – no caso do inciso XI do art. 12, o valor da
operação acrescido do valor dos Impostos sobre a
Importação e sobre Produtos Industrializados e de
todas as despesas cobradas ou debitadas ao adqui-
rente;

VIII – na hipotese do inciso XII do art. 12, o valor
da operação de que decorrer a entrada;

IX – na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor
da prestação no estado de origem.

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto:
I – o montante do próprio imposto, constituindo o

respectivo destaque mera indicação para fins de con-
trole;

II – o valor corresponde a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas,

recebidas ou debitadas, bem como descontos conce-
didos sob condição;
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b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo
próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja co-
brado em separado.

§ 2º Não integra a base de cálculo do imposto o
montante do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos, quando a operação, realizada entre contribuintes
e relativa a produto destinado à industrialização ou à
comercialização, configurar fato gerador de ambos os
impostos.

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar
será o valor resultante da aplicação do percentual
equivalente à diferença entre a alíquota interna e a in-
terestadual, sobre o valor ali previsto.

§ 4º Na saída de mercadoria para estabeleci-
mento localizado em outro Estado, pertencente ao
mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:

I – o valor correspondente à entrada mais recen-
te da mercadoria;

II – o custo da mercadoria produzida, assim en-
tendida a soma do custo da matéria-prima, material
secundário, mão-de-obra e acondicionamento;

III – tratando-se de mercadorias não industriali-
zadas, o seu preço corrente no mercado atacadista
do estabelecimento remetente.

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais
entre estabelecimentos de contribuintes diferentes,
caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da
prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no esta-
belecimento do remetente ou do prestador.

Art. 14. O preço de importação expresso em mo-
eda estrangeira será convertido em moeda nacional
pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do
Imposto sobre a Importação, sem qualquer acréscimo
ou devolução posterior se houver variação da taxa de
câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade
aduaneira para base de cálculo do Imposto sobre a
Importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o
preço declarado.

Art. 15.Na falta do valor a que se referem os inci-
sos I e VIII do art. 13, a base de cálculo do imposto é:

I – o preço corrente da mercadoria, ou de seu si-
milar, no mercado atacadista do local da operação ou,
na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o
remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive
de energia;

II – o preço FOB estabelecimento industrial à
vista, caso o remetente seja industrial;

III – o preço FOB estabelecimento comercial à
vista, na venda a outros comerciantes ou industriais,
caso o remetente seja comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III do caput,
adotar-se-á sucessivamente:

I – o preço efetivamente cobrado pelo estabele-
cimento remetente na operação mais recente;

II – caso o remetente não tenha efetuado venda
de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de
seu similar no mercado atacadista do local da opera-
ção ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, se o es-
tabelecimento remetente não efetue vendas a outros
comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se
não houver mercadoria similar, a base de cálculo será
equivalente a setenta e cinco por cento do preço de
venda corrente no varejo.

Art. 16. Nas prestações sem preço determinado,
a base de cálculo do imposto é o valor corrente do
serviço, no local da prestação.

Art. 17. Quando o valor do frete, cobrado por es-
tabelecimento pertencente ao mesmo titular da mer-
cadoria ou por outro estabelecimento de empresa
que com aquele mantenha relação de interdependên-
cia, exceder os níveis normais de preços em vigor, no
mercado local, para serviço semelhante, constantes
de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o
valor excedente será havido como parte do preço da
mercadoria.

Parágrafo único. Considerar-se-ão interdepen-
dentes duas empresas quando:

I – uma delas, por si, seus sócios ou acionistas,
e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular
de mais de cinqüenta por cento do capital da outra;

II – uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na
qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerên-
cia, ainda que exercidas sob outra denominação;

III – uma delas locar ou transferir a outra, a qual-
quer título, veículo destinado ao transporte de merca-
dorias.

Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por
base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de
mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou
não mereçam fé as declarações ou os esclarecimen-
tos prestados, ou os documentos expedidos pelo su-
jeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação con-
traditória, administrativa ou judicial.

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compen-
sando-se o que for devido em cada operação relativa
à circulação de mercadorias ou prestação de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de co-
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municação com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou por outro estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito o direito de
creditar-se do imposto anteriormente cobrado em
operações de que tenha resultado a entrada de mer-
cadorias, real ou simbólica, no estabelecimento, in-
clusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ati-
vo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comu-
nicação.

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de
mercadorias ou utilização de serviços resultantes de
operações ou prestações isentas ou não tributadas,
ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à
atividade do estabelecimento.

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se
alheios à atividade do estabelecimento os veículos de
transporte pessoal.

§ 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria en-
trada no estabelecimento ou a prestação de serviços
a ele feita:

I – para integração ou consumo em processo de
industrialização ou produção rural, quando a saída do
produto resultante não for tributada ou estiver isenta do
imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

II – para comercialização ou prestação de servi-
ço, quando a saída ou a prestação subseqüente não
forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, ex-
ceto as destinadas ao exterior.

§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28,
poderá dispor que não se aplique, no todo ou em par-
te, a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 5º Além do lançamento em conjunto com os
demais créditos, para efeito da compensação prevista
neste artigo e no anterior, os créditos resultantes de
operações de que decorra entrada de mercadorias
destinadas ao ativo permanente serão objeto de outro
lançamento, em livro próprio ou de outra forma que a
legislação determinar, para aplicação do disposto no
art. 21, §§  5º, 6º e 7º.

§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas
de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as
praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas
operações anteriores às isentas ou não tributadas
sempre que a saída isenta ou não tributada seja rela-
tiva a:

I – produtos agropecuários;

II – quando autorizado em lei estadual, outras
mercadorias.

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estor-
no do imposto de que se tiver creditado sempre que o
serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabele-
cimento:

I – for objeto de saída ou prestação de serviço
não tributada ou isenta, sendo esta circunstância im-
previsível na data da entrada da mercadoria ou da uti-
lização  do serviço;

II – for integrada ou consumida em processo de
industrialização, quando a saída do produto resultan-
te não for tributada ou estiver isenta do imposto;

III – vier a ser utilizada em fim alheio à atividade
do estabelecimento;

IV – vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.

§ 1º Devem ser também estornados os créditos
referentes a bens do ativo permanente alienados an-
tes de decorrido o prazo de cinco anos contado da
data da sua aquisição, hipótese em que o estorno
será de vinte por cento por ano ou fração que faltar
para completar o qüinqüênio.

§ 2º Não se estornam créditos referentes a mer-
cadorias e serviços que venham a ser objeto de ope-
rações ou prestações destinadas ao exterior.

§ 3º O não creditamento ou o estorno a que se
referem o § 3º do art. 20 e o caput deste artigo, não
impedem a utilização dos mesmos créditos em opera-
ções posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma
mercadoria.

§ 4º Em qualquer período de apuração do im-
posto, se bens do ativo permanente forem utilizados
para produção de mercadorias cuja saída resulte de
operações isentas ou não tributadas ou para pres-
tação de serviços isentos ou não tributados, haverá
retorno dos créditos escriturados conforme o § 5º do
art. 20.

§ 5º Em cada período, o montante do estorno
previsto no parágrafo anterior será o que se obtiver
multiplicando-se o respectivo crédito pelo fator igual a
um sessenta avos da relação entre a soma das saí-
das e prestações isentas e não tributadas e o total
das saídas e prestações no mesmo período. Para
este efeito, as saídas e prestações com destino ao ex-
terior equiparam-se às tributadas.

§ 6º O quociente de um sessenta avos será
proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro
rata die, caso o período de apuração for superior ou
inferior a um mês.

§ 7º O montante que resultar da aplicação dos
§§ 4º, 5º e 6º deste artigo será lançado no livro próprio
como estorno de crédito.

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ��



§ 8º Ao fim do quinto ano contado da data do
lançamento a que se refere o § 5º do art. 20, o saldo
remanescente do crédito será cancelado de modo a
não mais ocasionar estornos.

Art. 22. (Vetado)

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de com-
pensação com débito do imposto, reconhecido ao es-
tabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou
para o qual tenham sido prestados os serviços, está
condicionado à idoneidade da documentação e, se for
o caso, à escrituração nos prazos e condições esta-
belecidos na legislação.

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito ex-
tingue-se depois de decorridos cinco anos contados
da data de emissão do documento.

Art. 24. A legislação tributária estadual disporá
sobre o período de apuração do imposto. As obriga-
ções consideram-se vencidas na data em que termi-
na o período de apuração e são liquidadas por com-
pensação ou mediante pagamento em dinheiro como
disposto neste artigo:

I – as obrigações consideram-se liquidadas por
compensação até o montante dos créditos escritura-
dos no mesmo período mais o saldo credor de perío-
do ou períodos anteriores, se for o caso;

II – se o montante dos débitos do período supe-
rar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro
do prazo fixado pelo Estado;

III – se o montante dos créditos superar os dos
débitos, a diferença será transportada para o período
seguinte.

Art. 25. Para efeito de aplicação do art. 24, os
débitos e créditos devem ser apurados em cada es-
tabelecimento do sujeito passivo. Para este mesmo
efeito, a lei estadual poderá determinar que se leve
em conta o conjunto dos débitos e créditos de todos
os estabelecimentos do sujeito passivo no Estado.

§ 1º Saldos credores acumulados a partir da
data de publicação desta lei complementar por esta-
belecimentos que realizem operações e prestações
de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo úni-
co podem ser, na proporção que estas saídas repre-
sentem do total das saídas realizadas pelo estabele-
cimento:

I – imputados pelo sujeito passivo a qualquer es-
tabelecimento seu no Estado;

II – havendo saldo remanescente, transferidos
pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo
Estado, mediante a emissão pela autoridade compe-
tente de documento que reconheça o crédito.

§ 2º Lei estadual poderá, nos demais casos de
saldo credores acumulados a partir da vigência desta
lei complementar, permitir que:

I – sejam imputados pelo sujeito passivo a qual-
quer estabelecimento seu no Estado;

II – sejam transferidos, nas condições que defi-
nir, a outros contribuintes do mesmo Estado.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração
mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá
estabelecer:

I – que o cotejo entre créditos e débitos se faça
por mercadoria ou serviço dentro de determinado pe-
ríodo;

II – que o cotejo entre créditos e débitos se faça
por mercadoria ou serviço em cada operação;

III – que, em função do porte ou da atividade do
estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas
periódicas e calculado por estimativa, para um de-
terminado período, assegurado ao sujeito passivo o
direito de impugná-la e instaurar processo contradi-
tório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período,
será feito o ajuste com base na escrituração regular
do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se
positiva; caso contrário, a diferença será compensada
com o pagamento referente ao período ou períodos
imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão do estabelecimento no regime
de que trata o inciso III, não dispensa o sujeito passi-
vo do cumprimento de obrigações acessórias.

Art.27. (Vetado)
Art.28. (Vetado)
Art.29. (Vetado)
Art.30. (Vetado)
Art. 31. Até o exercício financeiro de 2002, inclu-

sive, a União entregará mensalmente recursos aos
Estados e seus Municípios, obedecidos os limites, os
critérios, os prazos e as demais condições fixados no
anexo desta lei complementar, com base no produto
da arrecadação estadual efetivamente realizada do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação no período julho de 1995 e junho de 1996, in-
clusive.

§ 1º Do montante de recursos que couber a
cada Estado, a União entregará, diretamente.

I – setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
II – vinte e cinco por cento aos respectivos Muni-

cípios, de acordo com os critérios no parágrafo único
do art. 158 da Constituição Federal.
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§ 2º Para atender, ao disposto ao caput os re-
cursos do Tesouro Nacional serão provenientes:

I – da emissão de títulos de sua responsabilida-
de, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis
orçamentárias anuais de estimativa de receita decor-
rente dessas emissões, bem como da dotação até os
montantes anuais previstas no anexo, não se aplican-
do neste caso, desde que atendidas as condições e
os limites globais fixados pelo Senado Federal, quais-
quer restrições ao acréscimo que acarretará no endi-
vidamento da União;

II – de outras fontes de recursos.

§ 3º A entrega dos recursos a cada unidade fe-
derada, na forma e condições detalhadas no anexo,
especialmente no seu item 9, será satisfeita, primeiro,
para efeito de pagamento ou compensação da dívida
da respectiva unidade, inclusive de sua administração
indireta, vencida e não paga ou vincenda ao mês se-
guinte àquele em que for efetivada a entrega, junto ao
Tesouro Nacional e aos demais entes da Administra-
ção Federal. O saldo remanescente, se houver, será
creditado em moeda corrente.

§ 4º O prazo definido no caput poderá ser es-
tendido até o exercício financeiro de 2006, inclusive,
nas situações excepcionais previstas no subitem 2.1
do anexo.

§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º
da Lei Complementar nº 65(1), de 15 de abril de 1991,
será considerado o valor das respectivas exportações
de produtos industrializados, inclusive de se-
mi-elaborados, não submetidos a incidência do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação em 31 de julho de 1996.

Art. 32. A partir da data de publicação desta lei
complementar:

I – o imposto não incidirá sobre operações que
destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos
primários e produtos industrializados semi-elaborados,
bem como sobre prestação de serviços para o exterior;

II – darão direito de crédito, que não será objeto
de estorno, as mercadorias entradas no estabeleci-
mento para integração ou consumo em processo de
produção de mercadorias industrializadas, inclusive
semi-elaboradas, destinadas ao exterior;

III – entra em vigor o disposto no anexo integran-
te desta lei complementar.

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o
seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercado-
rias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci-
mento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 1998;

II – a energia elétrica usada ou consumida no
estabelecimento dará direito de crédito a partir da
data da entrada desta lei complementar em vigor;

III – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao ativo permanente do estabeleci-
mento, nele entradas a partir da data da entrada des-
ta lei complementar em vigor.

Art. 34. (Vetado).
Art. 35. As referências feitas aos estados nesta

lei complementar entendem-se feitas também ao Dis-
trito Federal.

Art. 36. Esta lei complementar entra em vigor no
primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua pu-
blicação, observado o disposto nos arts. 32 e 33 e no
anexo integrante desta lei complementar. –
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da
República – Pedro Malan.

ANEXO À LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

1 – A União entregará recursos aos estados e
seus municípios, atendidos limites, critérios, prazos e
demais condições fixados neste anexo, com base no
produto da arrecadação do Imposto Estadual sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, efe-
tivamente realizada no período julho de 1995 a junho
de 1996, inclusive.

1.1 – Do montante dos recursos que cabe a
cada estado, a União entregará, diretamente:

1.1.1 – ao próprio estado, 75% (setenta e cinco
por cento);

1.1.2 – aos seus municípios, 25% (vinte e cinco
por cento), distribuídos segundo os mesmos critérios
de rateio aplicados às parcelas de receita que lhes
cabem do ICMS.

2 – A entrega dos recursos, apurada nos termos
deste anexo, será efetuada até o exercício financeiro
de 2002, inclusive.

2.1 – Excepcionalmente, o prazo poderá ser e
estendido no caso de estado cuja razão entre o res-
pectivo Valor Previsto da Entrega anual de recursos
(VPE), aplicado a partir do exercício de 1998, fixado
no subitem 5.8.2 e sujeito a revisão nos termos do su-
bitem 5.8.3 e o produto de sua arrecadação de ICMS
entre julho de 1995 a junho de 1996, ambos expres-
sos a preços médios deste período, seja:
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2.1.1 – superior a 0,10 (dez centésimos) e infe-
rior ou igual a 0,12 (doze centésimos), até o exercício
financeiro de 2003, inclusive;

2.1.2 – superior a 0,12 (doze centésimos) e infe-
rior ou igual a 0,14 (quatorze centésimos), até o exer-
cício financeiro de 2004, inclusive;

2.1.3 – superior a 0,14 (quatorze centésimos) e
inferior ou igual a 0,16 (dezesseis centésimos), até o
exercício financeiro de 2005, inclusive;

2.1.4 – superior a 0,16 (dezesseis centésimos),
até o exercício financeiro de 2006, inclusive.

2.2 – Fica autorizada, desde já, a adequação do
disposto nas leis das diretrizes orçamentárias da
União para os exercícios financeiros de 1996 e de
1997, no que couber, para que sejam financiadas e
atendidas as despesas da União necessárias ao
atendimento do disposto no artigo 31 desta lei com-
plementar, observados os limites e condições fixados
neste anexo.

O Poder Executivo Federal enviará ao Congres-
so Nacional, no prazo de até cinco dias após publica-
da esta lei complementar, projeto de lei de abertura
de crédito especial para atender às despesas com o
adiantamento de que trata o item 4 e os demais recur-
sos a serem entregues ainda no exercício financeiro
de 1996.

3 – A periodicidade da entrega dos recursos é
mensal.

3.1 – A apuração do montante dos recursos a
serem entregues será feita mensalmente. Período de
competência é o mês da apuração.

3.2 – A entrega de recursos a cada unidade fe-
derada será efetuada até o final do segundo mês sub-
seqüente ao período de competência.

3.3 – O primeiro período de competência é o
mês em que for publicada esta lei complementar.

4. – Até trinta dias após a data da publicação
desta lei complementar, a União entregará ao conjun-
to dos estados, a título de adiantamento, o montante
de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais),
proporcionalmente aos respectivos Valores Previstos
da Entrega anual de recursos (VPE), fixados no subi-
tem 5.8.1 para aplicação no exercício financeiro de
1996.

4.1 – Do valor do adiantamento que cabe a cada
estado, a União entregará, diretamente, 75% (setenta
e cinco por cento) ao próprio estado e 25% (vinte e
cinco por cento) aos seus municípios, nos termos do
subitem 1.1.

4.2 – Nos primeiros doze períodos de compe-
tência, será descontado dos recursos a serem entre-

gues mensalmente a cada estado e a cada município,
antes de aplicado o disposto no item 9, um doze avos
do respectivo valor do adiantamento, atualizado pela
variação do Índice Geral de Preços, conceito Disponi-
bilidade Interna, até o mês do período de competên-
cia. Eventual saldo remanescente será deduzido, in-
tegralmente, dos recursos a serem entregues à uni-
dade federada no período ou períodos de competên-
cia imediatamente seguintes, até que seja anulado.

5 – A cada período de competência, o Valor a
ser Entregue ao estado (VE), que inclui a parcela de
seus municípios, será apurado da seguinte forma:

VE = (ICMS
b

x P x A) – ICMS r
N

sujeito a: VE < VME,

sendo: VME = VPE x P x A x T
12

5.1 – VE é o valor apurado da entrega, referente
a cada período de competência.

5.2 – ICMS"b" é o produto da arrecadação do
ICMS no período base, este indicado pelo subscrito
“b”, observado que:

5.2.1 – nos primeiros doze períodos de compe-
tência, o período base é:

5.2.1.1 – no primeiro período de competência, o
mesmo mês do período julho de 1995 a junho de
1996;

5.2.1.2 – a partir do segundo período de compe-
tência, igual ou período base anterior acrescido do
mês seguinte do período julho de 1995 a junho de
1996, sendo que, no período de competência imedia-
tamente seguinte àquele em que o mês de junho de
1996 estiver contido no período base, será incluído o
mês de julho de 1995.

5.2.2 – a partir do décimo terceiro período de
competência, o período base é julho de 1995 a junho
de 1996.

5.3 – “P” é o fator de atualização, igual à razão
entre o índice de preços médio do período de referên-
cia e o índice de preços médio do período base, ado-
tando-se o Índice Geral de Preços, conceito Disponi-
bilidade Interna – IGP-DI apurado pela Fundação Ge-
túlio Vargas, ou, na sua ausência, outro índice de pre-
ços de caráter nacional.

5.4 – “A”, é o fator de ampliação, que será igual a
1,03 (um inteiro e três centésimos) nos exercícios
financeiros de 1996 e 1997 e, nos exercícios finance-
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iros seguintes, igual ao valor apurado da seguinte
forma:

A = C x E
5.4.1 – “C”, é o fator de crescimento, igual a:
5.4.1.1 – no exercício financeiro de 1998,

1,0506 (um inteiro e quinhentos e seis décimos de mi-
lésimo);

5.4.1.2 – nos exercícios financeiros de 1999 e
seguintes, 1,0716 (um inteiro e setecentos e dezes-
seis décimos de milésimo).

5.4.2 – “E”, é o fator de eficiência relativa, igual a:
E = 1 + *R
ou
E = 1 + *U, o que for maior.
5.4.2.1 – *R é uma medida do desempenho da

arrecadação relativamente ao dos demais estados,
cujo valor será o resultante da aplicação da seguinte
fórmula:

ICMS/UF v – ICMS/BR v
ICMS/UF  p   ICMS/BR   p
5.4.2.2 – *U é uma medida do desempenho da

arrecadação relativamente ao da União, cujo valor
será o resultante da aplicação da seguinte fórmula:

ICMS/UF v – ATU/UF v
ICMS/UF   p   ATU/UF   p
5.4.2.3 – ICMS/UF é o produto da arrecadação

de ICMS do estado;
5.4.2.4 – ICMS/BR é o produto da arrecadação

de ICMS do conjunto dos demais estados;
5.4.2.5 – ATU/UF é o produto da arrecadação da

União no estado, abrangendo as receitas tributárias e
de contribuições, inclusive as vinculadas à segurida-
de social, e excluídas as receitas do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF e, quando inci-
dentes sobre instituições financeiras, do Imposto so-
bre a Renda sobre pessoas jurídicas e da contribui-
ção social sobre o lucro líquido, bem como do Imposto
sobre a Renda retido na fonte sobre rendimentos de
capital e remessas para o exterior, da contribuição
provisória sobre movimentação financeira e de outros
tributos de caráter provisório que venham a ser insti-
tuídos;

5.4.2.6 – o período de avaliação, indicado pelo
subscrito “v”, é:

5.4.2.6.1 – no período de competência janeiro
de 1998, o próprio mês;

5.4.2.6.2 – nos demais períodos de competên-
cia do exercício de 1998, igual ao período de avalia-
ção imediatamente anterior acrescido do mês subse-
qüente;

5.4.2.6.3 – a partir do exercício de 1999, igual ao
período de competência acrescido dos onze meses
imediatamente anteriores.

5.4.2.7 – o período padrão para a comparação,
indicado pelo subscrito “p”, é aquele formado pelos
mesmos meses que compõem o período de avalia-
ção, um ano antes deste último;

5.4.2.8 – os valores relativos ao período padrão
para comparação (ICMS/UFp, ICMS/BRp e ATU/UFp)
serão atualizados para preços médios do período de
avaliação, pela variação do Índice Geral de Preços,
conceito Disponibilidade Interna, da Fundação Getú-
lio Vargas, ou, na sua ausência, por outro índice de
preços de caráter nacional

5.5 – ICMSr é o produto da arrecadação do
ICMS no período de referência, indicado pelo subscri-
to “r”, observado que:

5.5.1 – nos primeiros doze períodos de compe-
tência, o período de referência é:

5.5.1.1 – no primeiro período de competência, o
mesmo mês;

5.5.1.2 – a partir do segundo período de compe-
tência, igual a período de referência imediatamente
anterior acrescido do mês seguinte.

5.5.2 – a partir do décimo terceiro período de
competência, o período de referência é igual ao pe-
ríodo de competência acrescido dos onze meses
imediatamente anteriores.

5.6 – “T” é o fator de transição, cujo valor é igual:

5.6.1 – a 1 (um) nos exercícios financeiros de
1996, 1997 e 1998;

5.6.2 – a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775
(setecentos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seis-
centos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocen-
tos e cinqüenta milésimos), respectivamente, nos
exercícios financeiros de 1999, 2000, 2001 e 2002,
ressalvados os casos dos estados enquadrados no
disposto:

5.6.2.1 – no subitem 2.1.1, em que o valor é
igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (sete-
centos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscen-
tos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e
cinqüenta milésimos) e 1/6 (um sexto), respectiva-
mente, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003;

5.6.2.2 – no subitem 2.1.2, em que o valor é
igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (sete-
centos e setenta e cinco milésimos), 0,625 (seiscen-
tos e vinte e cinco milésimos), 0,450 (quatrocentos e
cinqüenta milésimos), 2/7 (dois sétimos) e 1/7 (um sé-
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timo), respectivamente, nos exercícios de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;

5.6.2.3 – no subitem 2.1.3, em que o valor é
igual a 0,900 (novecentos milésimos), 0,775 (sete-
centos e setenta e cinco milésimos), 5/8 (cinco oita-
vos), 4/8 (quatro oitavos), 3/8 (três oitavos), 2/8 (dois
oitavos) e 1/8 (um oitavo), respectivamente, nos exer-
cícios de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;

5.6.2.4 – no subitem 2.1.4, caso em que o valor
é igual a 0,900 (novecentos milésimos), 7/9 (sete no-
nos) 6/9 (seis nonos), 5/9 (cinco nonos), 4/9 (quatro
nonos), 3/9 (três nonos), 2/9 (dois nonos) e 1/9 (um
nono), respectivamente, nos exercícios de 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

5.7 – “N” é o número de meses que compõem o
período de referência.

5.8 – VME é o Valor Máximo da Entrega de re-
cursos a cada estado, incluída a parcela de seus mu-
nicípios, resultante da multiplicação do Valor Previsto
da Entrega anual de cada estado (VPE), dividido por
doze, pelos valores dos fatores de atualização (P),
ampliação (A) e transição (T), atendido o seguinte:

5.8.1 – nos exercícios financeiros de 1996 e
1997, o Valor Previsto da Entrega anual de recursos
(VPE), expresso a preços médios do período julho de
1995 a junho de 1996, ao conjunto das unidades fe-
deradas, é igual a R$3.600.000.000,00 (três bilhões e
seiscentos milhões de reais), e o de cada estado, in-
cluídas as parcelas de seus municípios, é:

Acre R$ 5.331.274,73
Alagoas R$ 48.598.880,81
Amapá R$ 20.719.213,10
Amazonas R$ 34.023.345,57
Bahia R$ 129.014.673,83
Ceará R$ 66.400.645,01
Distrito Federal R$ 47.432.892,61
Espírito Santo R$ 148.862.799,15
Goiás R$ 73.335.579,92
Maranhão R$ 59.783.744,19
Mato Grosso R$ 82.804.150,57
Mato Grosso do Sul R$ 62.528.891,22
Minas Gerais R$ 432.956.072,19
Pará R$ 158.924.710,50
Paraíba R$ 16.818.496,99
Paraná R$ 352.141.201,59
Pernambuco R$ 81.223.637,38
Piauí R$ 14.593.845,83
Rio Grande do Norte R$ 21.213.050,05
Rio Grande do Sul R$ 313.652.856,27

Rio de Janeiro R$ 291.799.979,19
Rondônia R$ 14.608.957,22
Roraima R$ 2.237.772,73
Santa Catarina R$ 116.297.618,94
São Paulo R$ 985.414.322,57
Sergipe R$ 14.670.108,64
Tocantins R$ 4.611.279,20

5.8.2 – nos exercícios financeiros de 1998 e
seguintes, o Valor Previsto da Entrega anual de re-
cursos (VPE), expresso a preços médios do período
julho de 1995 a junho de 1996, ao conjunto das uni-
dades federadas, é igual a R$4.400.000.000,00
(quatro bilhões e quatrocentos milhões de reais), e o
de cada estado, incluídas as parcelas de seus muni-
cípios, é:

Acre R$ 5.972.742,49
Alagoas R$ 53.413.686,32
Amapá R$ 21.516.418,81
Amazonas R$ 50.234.403,21
Bahia R$ 165.826.967,44
Ceará R$ 82.950.622,96
Distrito Federal R$ 58.559.486,64
Espírito Santo R$ 169.650.089,02
Goiás R$ 93.108.148,77
Maranhão R$ 65.646.646,51
Mato Grosso R$ 93.328.929,22
Mato Grosso do Sul R$ 71.501.907,89
Minas Gerais R$ 509.553.128,12
Pará R$ 169.977.837,01
Paraíba R$ 23.041.487,41
Paraná R$ 394.411.651,45
Pernambuco R$ 101.621.401,92
Piauí R$ 18.568.105,75
Rio Grande do Norte R$ 26.396.605,37
Rio Grande do Sul R$ 372.052.391,48
Rio de Janeiro R$ 368.969.789,87
Rondônia R$ 17.881.807,93
Roraima R$ 2.872.885,44
Santa Catarina R$ 144.198.422,18
São Paulo R$ 1.293.240.592,06
Sergipe R$ 19.101.069,13
Tocantins R$ 6.402.775,60

5.8.3 – o Valor Previsto da Entrega anual de
recursos (VPE) de cada estado, fixado no subitem
anterior, será revisto com base nos resultados de
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apuração especial a ser realizada pelo Confaz, con-
juntamente com os Ministérios da Fazenda e do Pla-
nejamento e Orçamento, que avaliará o impacto efe-
tivo dos créditos relativos a bens de uso e consumo
próprio do estabelecimento, concedidos a partir da-
quele exercício, sobre o produto da arrecadação do
ICMS no primeiro semestre de 1998, observado o
seguinte:

5.8.3.1 – para efeito da apuração nos períodos
de competência de fevereiro a agosto de 1998, o VPE
correspondente ao exercício financeiro de 1998 será
temporariamente elevado em 30% (trinta por cento);

5.8.3.2 – as reduções de receitas verificadas
pela apuração especial serão comparadas ao produto
da arrecadação efetiva de ICMS do mesmo período e
os percentuais de redução aplicados à receita do im-
posto no período julho de 1995 a junho de 1996, ob-
tendo-se valores que serão acrescidos ao VPE de
cada estado, relativo aos exercícios financeiros de
1996 e 1997, fixado no subitem 5.8.1;

5.8.3.3 – o resultado do cálculo previsto no subi-
tem anterior substituirá o VPE de cada estado e o VPE
global, de que trata o subitem 5.8.2, e será utilizado nas
apurações relativas aos exercícios financeiros de 1998
e seguintes, inclusive aplicado retroativamente desde o
período de competência fevereiro de 1998, sendo as di-
ferenças apuradas acrescidas ou diminuídas dos valo-
res a serem entregues no período ou períodos imedia-
tamente seguintes ao final do processo de revisão.

5.9 – Respeitados os limites globais e condições
estabelecidos pelo Senado Federal, fica autorizada,
desde já, a emissão de títulos de responsabilidade do
Tesouro Nacional e a inclusão de dotações no Orça-
mento fiscal da União até o montante equivalente ao
valor máximo anual da entrega de recursos para o
conjunto das unidades federadas, apurado nos ter-
mos deste item para cada exercício financeiro.

6 – Até trinta dias após a publicação desta lei
complementar, cada estado poderá optar, em caráter
irretratável, pela seguinte modalidade de cálculo do
valor do fator de ampliação (A), relativo aos exercícios
financeiros de 1998 e seguintes:

A = C + F
6.1 – “C”, é o fator de crescimento, fixado no su-

bitem 5.4.1.31
6.2 – “F” é o fator de estímulo ao esforço de arre-

cadação, apurado no primeiro período de competên-
cia de cada trimestre civil da seguinte forma:

Se �PIB/BR < 0 ou �ICMS < (1,75 x �PIB/BR),
F = 0 (zero); caso contrário,

F = (�ICMS/UF) -1,75 x (�PIB/BR)

6.2.1 – �PIB/BR é a taxa de variação real do
Produto Interno Bruto do País, estimada e divulgada
trimestralmente pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, comparando-se com igual pe-
ríodo um ano antes:

6.2.1.1 – em janeiro de 1998, o valor referente
ao quarto trimestre de 1997;

6.2.1.2 – em abril de 1998, o valor referente ao
primeiro trimestre de 1998;

6.2.1.3 – em julho de 1998, o valor referente ao
primeiro semestre de 1998;

6.2.1.4 – em outubro de 1998, o valor referente
aos três primeiros trimestres de 1998;

6.2.1.5 – em janeiro de 1999, o valor referente
ao ano de 1998;

6.2.1.6 – a partir de abril de 1999, o valor refe-
rente ao período de doze meses imediatamente ante-
rior ao período de competência considerado.

6.2.2 – �ICMS/UF é a taxa de variação do pro-
duto da arrecadação do ICMS do estado entre o pe-
ríodo de avaliação e igual período um ano antes, este
expresso a preços médios do período de avaliação,
mediante atualização pela variação do Índice Geral
de Preços, conceito Disponibilidade Interna, da Fun-
dação Getúlio Vargas, ou, na sua ausência, por outro
índice de caráter nacional.

6.2.2.2 – o período de avaliação é:
6.2.2.2.1  – em janeiro de 1998, o mesmo mês;
6.2.2.2.2 – em abril de 1998, o período fevereiro

a abril de 1998;
6.2.2.2.3 – em julho de 1998, o período fevereiro

a julho de 1998;
6.2.2.2.4 – em outubro de 1998, o período feve-

reiro a outubro de 1998;
6.2.2.2.5 – em janeiro de 1999, o período fevere-

iro de 1998 a janeiro de 1999;
6.2.2.2.6 – a partir de abril de 1999, o período de

competência considerado, acrescido dos onze meses
imediatamente anteriores.

6.3 – O valor do fator de estímulo (F) apurado no
primeiro período de competência de cada trimestre
aplica-se aos três períodos de competência daquele
trimestre.

6.4 – A opção de que trata este item será comu-
nicada pelo Poder Executivo Estadual, no devido pra-
zo, ao Ministério da Fazenda, que a fará publicar no
Diário Oficial da União.

7 – A cada período de competência, se o mon-
tante de recursos a ser entregue ao conjunto dos es-
tados, incluídas as parcelas de seus municípios, for
inferior ao Valor Previsto da Entrega anual (VPE) glo-
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bal do País, fixado nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 e sujeito
à revisão de que trata o subitem 5.8.3, dividido por 12
(doze) e multiplicado pelos valores dos fatores de atu-
alização (P) e de transição (T), a diferença poderá ser
utilizada para elevar o Valor Máximo de Entrega de
recursos (VME) no caso de estados cujos valores que
seriam entregues (VE), apurados pela fórmula de cál-
culo prevista no item 5, superarem o seu VME.

7.1 – O valor global a ser utilizado na elevação
dos VME dos estados será distribuído proporcional-
mente à diferença a maior em cada estado, entre o
VE, apurado pela fórmula de cálculo, e o seu VME.
Fica limitado o montante de recurso a ser acrescido
ao VME de cada estado ao menor dos seguintes va-
lores:

7.1.1 – 30% (trinta por cento) do corresponden-
te VPE, fixado nos subitens 5.8.1 e 5.8.2, dividido por
12 (doze) e multiplicado pelo fator “P”; ou

7.1.2 – a diferença a maior entre VE e VME.
7.2 – Após definido o rateio entre os estados do

valor global a ser utilizado na elevação dos respecti-
vos VME, a entrega dos recursos adicionais ao esta-
do, inclusive da parcela de seus municípios, só ocor-
rerá se atendidas, cumulativamente, as seguintes
condições:

7.2.1 – o estado esteja enquadrado em uma das
situações excepcionais previstas no subitem 2.1; e

7.2.2 – o estado apresente fator de eficiência re-
lativa (E) igual ou superior a 1 (um) no período de
competência considerado, ainda que tenha optado
pela aplicação da modalidade de cálculo prevista no
item 6.

8 – Caberá ao Ministério da Fazenda processar
as informações recebidas e apurar, nos termos deste
anexo, o montante a ser entregue a cada estado, bem
como os recursos a serem destinados, respectiva-
mente, ao Governo do estado e aos Governos dos
municípios do mesmo.

8.1 – Antes do início de cada exercício financei-
ro, o estado comunicará ao Ministério da Fazenda os
índices de participação dos respectivos municípios
no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no
correspondente exercício, observado, ainda, o se-
guinte:

8.1.1 – os coeficientes de participação dos mu-
nicípios a serem respeitados no exercício de 1996, in-
clusive para efeito da destinação de parcela do adian-
tamento, serão comunicados pelo estado até dez dias
após a data da publicação desta lei complementar;

8.1.2 – o atraso na comunicação dos coeficien-
tes acarretará a suspensão da entrega dos recursos

ao estado e aos respectivos municípios, até que seja
regularizada a entrega das informações.

8.2 – Para apuração dos valores a serem entre-
gues a cada período de competência, o estado envia-
rá ao Ministério da Fazenda, até o décimo dia útil do
segundo mês seguinte ao período de competência,
balancete contábil mensal ou relatório resumido da
execução orçamentária mensal, devidamente publi-
cado, que deverá especificar o produto da arrecada-
ção do ICMS, incluindo o da respectiva cota-parte
municipal.

8.3 – Os valores entregues pela União ao esta-
do, bem como aos seus municípios, a cada exercício
financeiro, serão revistos e compatibilizados com
base no respectivo balanço anual, a ser enviado no
prazo de até dez dias após sua publicação. Eventual
diferença, após divulgada no Diário Oficial da União,
será acrescida ou descontada dos recursos a serem
entregues no período, ou períodos, de competência
imediatamente seguintes.

8.4 – O atraso na apresentação pelo estado dos
seus balancetes ou relatórios mensais, bem como do
balanço anual, acarretará postecipação da entrega
dos recursos para a data em que for efetuada a entre-
ga do período de competência seguinte, desde que
regularizado o fluxo de informações.

8.5 – Exclusivamente para efeito de apuração
do valor a ser entregue aos outros estados, fica o Mi-
nistério da Fazenda autorizado a estimar o produto da
arrecadação do ICMS do estado que não tenha envia-
do no devido prazo seu balancete ou relatório mensal,
inclusive com base em informações levantadas pelo
Confaz.

8.6 – Respeitados os mesmos prazos concedi-
dos aos estados, o Ministério da Fazenda deverá apu-
rar e publicar no Diário Oficial da União a arrecada-
ção tributária da União realizada em cada estado, que
deverá ser compatível e consistente com a arrecada-
ção global no País, constante de seus balancetes pe-
riódicos e do balanço anual.

8.7 – Fica o Ministério da Fazenda obrigado a
publicar no Diário Oficial da União, até cinco dias
úteis antes da data prevista para a efetiva entrega dos
recursos, o resultado do cálculo do montante a ser
entregue a cada estado e os procedimentos utilizados
na sua apuração, os quais, juntamente com o detalha-
mento da memória de cálculo, serão remetidos, no
mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União, para
seu conhecimento e controle.

9 – A forma de entrega dos recursos a cada
Estado e a cada Município observará o disposto nes-
te item.
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9.1 – O Ministério da Fazenda informará, no
mesmo prazo e condição previstos no subitem 8.7, o
respectivo montante da dívida da administração dire-
ta e indireta da unidade federada, apurado de acordo
como o definido nos subitens 9.2 e 9.3, que será de-
duzido do valor a ser entregue à respectiva unidade
em uma das duas formas previstas no subitem 9.4.

9.2. – Para efeito de entrega dos recursos à uni-
dade federada, em cada período de competência e
por uma das duas formas previstas no subitem 9.4,
serão obrigatoriamente considerados, pela ordem e
até o montante total da entrega apurada no respectivo
período, os valores das seguintes dívidas:

9.2.1 – contraídas junto ao Tesouro Nacional
pela unidade federada, vencidas e não pagas, com-
putadas primeiro as da administração direta e depois
as da administração indireta;

9.2.2 – contraídas junto ao Tesouro Nacional
pela unidade federada, vincendas no mês seguinte
àquele em que serão entregues os recursos, compu-
tadas primeiro as da administração direta e depois as
da administração indireta;

9.2.3 – contraídas pela unidade federada com
garantia da União, inclusive dívida externa, primeiro,
as vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no
mês seguinte àquele em que serão entregues os re-
cursos, sempre computadas inicialmente as da admi-
nistração direta posteriormente as da administração
indireta;

9.2.4 – contraídas pela unidade federada junto
aos demais entes da Administração Federal, direta e
indireta, primeiro, as vencidas e não pagas e, depois,
as vincendas no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos, sempre computadas inicial-
mente as da administração direta e posteriormente as
da administração indireta.

9.3 – Para efeito do disposto no subitem 9.2.4,
ato do Poder Executivo Federal poderá autorizar:

9.3.1 – a inclusão, como mais uma opção para
efeito da entrega dos recursos, e na ordem que deter-
minar, do valor correspondente a título da respectiva
unidade federada na carteira da União, inclusive en-
tes de sua administração indireta, primeiro relativa-
mente aos valores vencidos e não pagos e, depois,
aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão
entregues os recursos;

9.3.2 – a suspensão temporária da dedução de
dívida compreendida pelo dispositivo, quando não es-
tiverem disponíveis, no prazo devido, as necessárias
informações.

9.4 – Os recursos a serem entregues à unidade
federada, em cada período de competência, equiva-

lente ao montante das dívidas apurado na forma do
subitem 9.2 e do anterior, serão satisfeitos pela União
por uma das seguintes formas:

9.4.1 – entrega de obrigações do Tesouro Nacio-
nal, de série especial, inalienáveis, com vencimento
não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual
ao custo médio das dívidas da respectiva unidade fe-
derada junto ao Tesouro Nacional, com poder libera-
tório para pagamento das referidas dívidas; ou

9.4.2 – correspondente compensação.
9.5 – Os recursos a serem entregues à unidade

federada, em cada período de competência, equiva-
lentes à diferença positiva entre o valor total que lhe
cabe e o valor da dívida apurada nos termos dos su-
bitens 9.2 e 9.3 e liquidada na forma do subitem an-
terior, serão satisfeitos através de crédito, em moeda
corrente, à conta bancária do beneficiário.

10 – Os parâmetros utilizados no cálculo da en-
trega dos recursos a cada estado de que trata este
anexo serão considerados, no que couber, para efeito
da renegociação ou do refinanciamento de dívidas
junto ao Tesouro Nacional.

11 – As referências feitas aos estados neste ane-
xo entendem-se também feitas ao Distrito Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 92
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a legislação do imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre ope-
rações relativas à circulação de mercado-
rias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1º O inciso I do art. 33 da Lei Complementar

nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 33. .................................................
I – somente darão direito de crédito as

mercadorias destinadas ao uso ou consumo
de estabelecimento, nele entradas a partir
de 1º de janeiro de 2000;

.............................................................”

Art. 2º Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar nº 87, de 13
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de setembro de 1996, passam a vigorar com a ex-
pressão “2000" em substituição a “1998”.

Art. 3º Os subitens 5.8.1. e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
passam a vigorar com a expressão “de 1996 a 1999"
em substituição a ”de 1996 a 1997".

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, Presidente da República – Pedro Pullen
Parente.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PARECERES

PARECER Nº 1.109, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos sobre o Ofício “S” nº 63, de 1999,
do Presidente do Banco Central do Bra-
sil, que encaminha solicitação do Go-
verno do Estado de Santa Catarina para
a contratação de operação de crédito
baseada no Contrato de Abertura de Cré-
dito e de Compra e Venda de Ações, cele-
brado em 30 de setembro de 1999, entre
a União e o Estado de Santa Catarina,
com a interveniência do Banco do Esta-
do de Santa Catarina S.A. – BESC, sua
coligada e controladas, da Caixa Econômi-
ca Federal e do Banco Central do Brasil,
no valor total de até R$2.129.708.000,00,
destinados ao saneamento e posterior
privatização do Besc, no âmbito do Pro-
grama de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos
o Ofício “S” nº 63, de 1999 (Ofício nº Presi-99/4540,
de 3 de dezembro de 1999, na origem) do Presidente
do Banco Central do Brasil, que encaminha pleito do
Estado de Santa Catarina para a contratação de ope-
ração de crédito baseada no Contrato de Abertura de
Crédito e de Compra e Venda de Ações, celebrado
em 30 de setembro de 1999, entre a União e o Estado
de Santa Catarina, com a interveniência do Banco do
Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, sua coligada
e controladas, da Caixa Econômica Federal e do Ban-
co Central do Brasil, no valor de R$2.129.708.000,00
(dois bilhões, cento e vinte e nove milhões, setecen-
tos e oito mil reais), destinados ao saneamento do

Besc, visando à transferência de seu controle acioná-
rio para a União e sua posterior privatização.

O contrato se situa no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Esta-
dos, tendo sido celebrado nos termos da Medida Pro-
visória nº 1.900-42, de 24 de setembro de 1999, que
estabelece mecanismos objetivando à redução da
presença do setor público estadual na atividade finan-
ceira bancária, e da Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997, que dispõe sobre a assunção, pela União,
de dívidas de responsabilidade dos Estados e do Dis-
trito Federal.

O Banco Central do Brasil manifestou-se sobre
a operação por meio do Parecer nº Dedip-99/0035, de
16 de novembro de 1999, informando que a operação
de crédito sob exame apresenta as seguintes carac-
terísticas:

I – valor do crédito a ser liberado pela União: até
R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e
nove milhões, setecentos e oito mil reais), que serão
utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte
forma:

a) até R$1.328.300.000,00 (um bilhão, trezen-
tos e vinte e oito milhões, e trezentos mil reais), des-
tinados a capitalização do Besc, para recomposição
do seu patrimônio líquido, visando às seguintes fina-
lidades:

1 – programa de demissão incentivada – até
R$428.000.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mi-
lhões de reais);

2 – integralização de recursos para atendimento
do passivo atuarial da Fundação Codesc de Seguri-
dade Social – FUSESC – até R$250.000.000,00 (du-
zentos e cinqüenta milhões de reais);

3 – investimento em tecnologia – até
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

4 – capitalização – até R$620.300.000,00 (seis-
centos e vinte milhões e trezentos mil reais);

b) até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais),
destinados à constituição de fundos para as contin-
gências fiscais, trabalhistas, cíveis, atuariais e outras
superveniências passivas;

c) até R$643.760.000,00 (seiscentos e quaren-
ta e três milhões, setecentos e sessenta mil reais),
para a aquisição de ativos do Besc pelo Estado;

d) até R$39.648.000,00 (trinta e nove milhões,
seiscentos e quarenta e oito mil reais), destinados à
aquisição, pelo Estado, de imóveis não de uso do
Besc; e
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e) até R$18.000.000,00 (dezoito milhões de
reais), destinados à aquisição de dívidas do Estado
junto ao Besc, oriundas de prestação de serviços.

Os valores acima serão atualizados pela varia-
ção da taxa Selic, divulgada pelo Banco Central do
Brasil, 1º de julho de 1999 até a data das liberações
previstas na Cláusula Segunda do Contrato.

II – forma de liberação dos recursos: – as libera-
ções dos recursos serão realizadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional – STN, em consonância com o
art. 10 da Medida Provisória nº 1.900-42/99, da se-
guinte forma:

a) diretamente ao Besc, com relação ao mon-
tante destinado à capitalização da instituição, à venda
de imóveis não de uso e à quitação de dívidas do
Estado:

b) diretamente à Caixa Econômica Federal, com
relação a constituição dos fundos para contingências
fiscais, trabalhistas, cíveis e outras superveniências
passivas; e

c) diretamente ao Estado, com relação ao mon-
tante destinado à compra de ativos do Besc.

Deverão, ainda, ser observados os seguintes
itens:

a) a União e o Estado definirão as formas de
acesso aos recursos alocados os fundos para contin-
gências;

b) o cronograma de desembolso obedecerá aos
critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, ouvido o Banco Central do Brasil, em documen-
tos que integrarão o contrato; e

c)a liberação de cada parcela fica condicionada
à correta aplicação da parcela anterior, a ser atestada
pelo Banco Central.

III – forma de pagamento:
a) as parcelas dos recursos liberados serão in-

corporadas à dívida do contrato de refinanciamento,
de 31 de agosto de 1998, nas datas em que ocorre-
ram as liberações, regendo-se a sua amortização pe-
las mesmas condições daquele Instrumento;

b) do saldo devedor da Conta Gráfica será deduzi-
do o preço inicial das ações, definidos com base no pa-
trimônio líquido apurado após as liberações dos crédi-
tos e efetuados os ajustes no Besc;havendo sobra, esta
será deduzida da parcela (P) (amortização) definida na
Cláusula Quarta do Contrato de Refinanciamento;

c)a diferença entre o preço final obtido na venda
e o preço inicial das ações do Besc será deduzida da
conta gráfica (Vcg), caso positiva, ou, caso negativa,
será adicionada à parcela (P) descrita na Cláusula
Quarta do Contrato de Refinanciamento;

d) os recursos gerados pelos ativos do Besc ad-
quiridos pelo Estado, incluindo os provenientes de
sua alienação, serão obrigatoriamente destinados à
amortização do saldo devedor do Contrato de Refi-
nanciamento; e

e) o Estado poderá utilizar créditos securitiza-
dos (FCVS) que tenham sido objeto da novação a que
se refere a Medida Provisória nº 1.877-39, de 22 de
setembro de 1999, no abatimento do estoque da dívi-
da desta operação.

Cabe ressaltar, conforme destaca o Banco Cen-
tral do Brasil em seu Parecer, “que, em 31-3-98, a
União celebrou Contrato de Abertura de Crédito e de
Compra e Venda de Ações com o Estado de Santa
Catarina, no valor de até [R$311.907.000,00 (trezen-
tos e onze milhões, novecentos e sete mil reais)] e
respectivo Termo Aditivo de Re-ratificação em 2-3-99,
visando ao saneamento do Besc R$109.291,000,00
(cento e nove milhões, duzentos e noventa e um mil
reais) e à transformação do Banco de Desenvolvi-
mento do Estado de Santa Catarina S.A. – BADESC
em agência de fomento [R$202.615.000,00 (duzen-
tos e dois milhões, seiscentos e dezesseis mil reais)].
Referido contrato foi aprovado pelo Senado Federal
por meio da Resolução nº 95, de 10-12-98".

Continua o Parecer Dedip-99/0035, “Regis-
tre-se que, conforme determina a cláusula décima
quinta do contrato da operação sob exame, permane-
cem em vigor as cláusulas do contrato de abertura de
crédito, celebrado em 31-3-98, e respectivo termo
aditivo de re-ratificação, celebrado em 2-3-99, man-
tendo-se, expressamente, a eficácia dos ajustes rela-
tivos à transformação do Badesc em Agência de Fo-
mento, revogando-se as cláusulas referentes ao sa-
neamento do Besc”.

O pleito está adequadamente instruído nos ter-
mos da Resolução nº 78, de 1998, especialmente
quanto ao enquadramento nos limites do art. 5º, à in-
dicação da Receita Líquida Real do Estado e ao en-
caminhamento dos pareceres da Secretaria do Te-
souro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, que se manifestaram no sentido de não ha-
ver óbices à presente solicitação.

É o relatório.

II – Voto

A operação de crédito que ora se examina en-
quadra-se no esforço geral da União e dos Estados
no sentido de equacionar as questões relacionadas à
dívida pública acumulada, afastando os impeditivos
ao cumprimento pelos Estados das suas maiores fi-
nalidades, relativas à promoção do desenvolvimento.
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Os órgãos da União responsáveis pela negocia-
ção e exame das condições da presente operação de
crédito são unânimes em afirmar que não há óbices
de caráter legal à sua realização e que todas as for-
malidades foram cumpridas.

O pleito atende às normas fixadas por esta
Casa para a autorização de operações de crédito da
espécie solicitada, especialmente aos arts. 4º e 45-B
da Resolução nº 78, de 1998.

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente
à autorização do Contrato de Abertura de Crédito e
de Compra e Venda de Ações entre a União e o Esta-
do de Santa Catarina, objeto do Ofício “S” nº 63, de
1999, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 131, DE 1999

Autoriza o Estado de Santa Catarina
a contratar operação de crédito, con-
substanciado no Contrato de Abertura de
Crédito e de Compra e Venda de Ações
celebrado com a União, com a interve-
niência do Banco do Estado de Santa Ca-
tarina S.A, sua coligada e controladas,
da Caixa Econômica Federal e do Banco
Central do Brasil em 30 de setembro de
1999, no valor de R$2.129.708.000,00.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado

a contratar operação de crédito, consubstanciada no
Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Ven-
da de Ações, celebrado com a União, com a interve-
niência do Banco do Estado de Santa Catarina –
BESC, na sua coligada e controladas, da Caixa Eco-
nômica Federal e do Banco Central do Brasil –
BACEN, em 30 de setembro de 1999, no valor de até
R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e
nove milhões, setecentos e oito mil reais).

Parágrafo único. A operação de crédito autorizada
no caput se apóia na Medida Provisória nº 1.900-42, de
24 de setembro de 1999, e na Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e seus recursos destinam-se ao
saneamento financeiro do Banco do Estado de San-
ta Catarina, visando à transferência de seu controle
acionário para a União e sua posterior privatização.

Art. 2º A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:

I – valor do crédito a ser liberado pela União: até
R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e
nove milhões, setecentos e oito mil reais), que serão
utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte
forma:

a) até R$1.328.300.000,00 (um bilhão, trezen-
tos e vinte e oito milhões e trezentos mil reais), desti-
nados à capitalização do Besc, para recomposição
do seu patrimônio líquido, visando às seguintes finali-
dades:

1 – programa de demissão incentivada – até
R$428.000.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mi-
lhões de reais);

2 – integralização de recursos para atendimento
do passivo atuarial da Fundação Codesc de Seguri-
dade Social – FUSBEC – até R$250.000.000,00 (du-
zentos e cinqüenta milhões de reais);

3 – investimento em tecnologia – até
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

4 – capitalização – até R$620.300.000,00 (seis-
centos e vinte milhões e trezentos mil reais);

b) até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais),
destinados a constituição de fundos para as contin-
gências, fiscais, trabalhistas cíveis, atuariais e outras
superveniências passivas;

c) até R$643.760.000,00 (seiscentos e quaren-
ta e três milhões, setecentos e sessenta mil reais),
para a aquisição de ativos do Besc pelo Estado;

d) até R$39.648.000,00 (trinta e nove, milhões,
seiscentos e quarenta e oito mil reais) destinados à
aquisição, pelo Estado, de imóveis não de uso do
Besc; e

e) até R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)
destinados à quitação de dívidas do Estado junto ao
Besc, oriundas de prestação de serviços;

II – forma de liberação dos recursos: as libera-
ções dos recursos serão realizadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional – STN, em consonância com o
art. 10 da Medida Provisória nº 1.900-42/99, da se-
guinte forma:

a) diretamente ao Besc, com relação ao mon-
tante destinado à capitalização da instituição, à venda
de imóveis não de uso e à quitação de dívidas do
Estado;

b) diretamente à Caixa Econômica Federal, com
relação a constituição dos fundos para contingências
fiscais, trabalhistas, cíveis e outras superveniências
passivas; e

c) diretamente ao Estado, com relação ao mon-
tante destinado à compra de ativos do Besc;

III – forma de pagamento:
a) as parcelas dos recursos liberados serão in-

corporados à dívida do contrato de refinanciamento,
de 31 de agosto de 1998, nas datas em que ocorre-
rem as liberações, regendo-se a sua amortização pe-
las mesmas condições daquele Instrumento;
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b) do saldo devedor da Conta Gráfica será dedu-
zido o preço inicial das ações definidos com base no pa-
trimônio líquido apurado após as liberações dos crédi-
tos e efetuados os ajustes no Besc havendo sobra, esta
será deduzida da parcela (P) (amortização) definida na
Cláusula Quarta do Contrato de Refinanciamento;

c)a diferença entre o preço final obtido na venda
e o preço inicial das ações do Besc será deduzida da
conta gráfica (Vcg), caso positiva, ou, caso negativa,
será adicionada à parcela (P) descrita na Cláusula
Quarta do Contrato de Refinanciamento;

d) os recursos gerados pelos ativos do Besc ad-
quiridos pelo Estado, incluindo os provenientes de
sua alienação, serão obrigatoriamente destinados à
amortização do saldo devedor do Contrato de Refi-
nanciamento; e

e) o Estado poderá utilizar créditos securititiza-
dos (FCVS) que tenham sido objeto da novação a
que se refere a Medida Provisória nº 1.877-39, de 22
de setembro de 1999, no abatimento do estoque da
dívida desta operação.

§ 1º Os valores acima serão atualizados pela va-
riação da taxa Selic divulgada pelo Banco Central do
Brasil, de 1º de julho de 1999 até a data das libera-
ções previstas na Cláusula Segunda do Contrato.

§ 2º Deverão, ainda serem observados os se-
guintes itens:

I – a União e o Estado definirão as formas de
acesso aos recursos alocados nos fundos para con-
tingências;

II – o cronograma de desembolso obedecerá
aos critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Na-
cional, ouvido o Banco Central do Brasil, em docu-
mentos que integrarão o contrato; e

III – a liberação de cada parcela fica condiciona-
da à correta aplicação da parcela anterior, a ser ates-
tada pelo Banco Central.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999. –
Ney Suassuna, Presidente – Pedro Piva, Relator –
Sérgio Machado – Jorge Bornhausen – Luiz Otávio
– Bello Parga – Freitas Neto – Agnelo Alves – (ven-
cido) – Edison Lobão – Francelino Pereira – Lúcio
Alcântara – Paulo Souto – Romero Jucá – Eduardo
Siqueira Campos – (sem voto) – Romeu Tuma.

PARECER Nº 1.110, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem nº 236, de 1999
(Mensagem nº 1.804, de 2-12-99, na ori-

gem) que propõe ao Senado Federal seja
autorizado a contratação de operação de
crédito externo, no valor de GBP
8,280,543.60 (oito milhões, duzentos e oi-
tenta mil, quinhentos e quarenta e três li-
bras esterlinas e sessenta centavos), de
principal, entre a República Federativa
do Brasil e o HSBC Investment Bank plc,
destinada ao financiamento de oitenta e
cinco por cento dos equipamentos de la-
boratório de pesquisa e material multi-
disciplinar de laboratório, a serem forne-
cidos pela Philip Harris International, no
âmbito do Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-estrutura Acadê-
mica das Instituições Federais de Ensino
Superior e Hospitais Universitários.

Relator: Senador José Alencar

I – Relatório

O Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, enviou a
esta Casa a Mensagem nº 236, de 1999 (Mensagem
nº 1.804, de 2-12-99, na origem) que propõe ao Sena-
do Federal seja autorizado a contratação de operação
de crédito externo no valor de GBP 8,280,543.60 (oito
milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e quaren-
ta e três libras esterlinas e sessenta centavos), de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
HSBC Investment Bank plc, destinada ao financia-
mento de oitenta e cinco por cento dos equipamentos
de laboratório de pesquisa e material multidisciplinar
de laboratório, a serem fornecidos pela Philip Harris
International, no âmbito do Programa de Moderniza-
ção e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais
Universitários.

A operação de crédito em questão apresenta
as seguintes características financeiras:

Devedor: República Federativa do Brasil/Minis-
tério da Fazenda;

Credor: HSBC Bank PLC (Londres/Inglaterra);

Executor: Ministério da Educação;

Valor : £ 8.280,543,60 (oito milhões, duzentos
e oitenta mil, quinhentos e quarenta e três libras es-
terlinas e sessenta centavos);

Juros: a uma taxa fixa igual a 5,59% a.a., inci-
dente sobre o saldo devedor, a partir da data de
cada desembolso;
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Condições de Pagamento
Do Principal: em 17 (dezessete) parcelas se-

mestrais e consecutivas em 30-5 e 30-11 de cada
ano, vencendo-se a primeira prestação em
30-5-2000;

Dos Juros:semestralmente vencidos, em 30-5 e
30-11 de cada ano, sendo a primeira em 30-5-2000.

Aplicam-se a esta operação os limites estabeleci-
dos pela Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela
Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal.

Acompanha o pedido o Parecer STN/Coref/Diref
nº 364, de 11 de novembro de 1999, da Secretaria do
Tesouro Nacional, cujo levantamento constatou haver
margens, nos limites de endividamento da União,
para a contratação da presente operação de crédito.

Quanto à previsão orçamentária, a Secretaria
de Planejamento e Avaliação – SPA, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, infor-
mou que os investimentos do Programa em análise
estão contemplados nas diretrizes, objetivos, priori-
dades e metas para o setor educação e que o Plano
Plurianual, PPA 2000/2003, incluiu o presente projeto
no Programa de Desenvolvimento do Ensino de Gra-
duação – Ação Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e de seus Hospitais Universitários
(fls. 14 do processo). A Secretaria de Orçamento Fe-
deral – SOF/MP informou que há previsões orçamen-
tárias, nesse exercício, para o ingresso de recursos
provenientes de diversos credores e para o aporte de
contrapartida, assim como a previsão para 2000 refe-
rente ao ingresso de bens e serviços externos para o
Programa como um todo. Ressalta, porém, que em
vista dos cronogramas estimativos elaborados pelo
MEC, referentes à totalidade dos contratos a serem ce-
lebrados no âmbito do referido Programa, os recursos
não deverão ser suficientes para a cobertura do fluxo
financeiro previsto. Assim, a Comissão de Controle e
Gestão Fiscal – CCF recomendou o encaminhamento
do pleito a esta Casa, condicionando a contratação da
operação em apreço à existência de prévia dotação or-
çamentária e aos limites estabelecidos para o movi-
mento e o empenho das movimentações e pagamento
das despesas." (fls. 14 do processo)

A Secretaria do Tesouro Nacional examinou,
também, a questão dos limites e da capacidade de
pagamento. Concluiu o seu Parecer declarando nada
ter a opor à contratação da operação financeira desde
que, previamente à celebração do contrato de em-
préstimo, seja solucionada a condição acima exposta.

O Parecer PGFN/COF nº 1.630/99, de
23-11-99, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-

nal, constatou que foram cumpridas as formalidades
prévias à contratação estabelecida na Constituição
Federal, na Resolução nº 96, de 15 de dezembro de
1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 5 de ju-
nho de 1992, do Senado Federal e na Portaria MEFP
nº 497/90 e nos demais dispositivos legais e regula-
mentares pertinentes.

Segundo ainda a Procuradoria da Fazenda Na-
cional, a minuta contratual contém cláusulas admissí-
veis conforme a legislação brasileira, tendo sido ob-
servado o disposto no art. 5º da Resolução nº 96/89
do Senado Federal, que veda disposição contratual
de natureza política atentatória à soberania nacional
e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis
brasileiras, bem assim que implique compensação
automática de débitos e créditos.

O Banco Central do Brasil, na forma da legisla-
ção pertinente, credenciou a operação financeira em
tela.

II – Voto

A análise da documentação apresentada confir-
ma o atendimento de todas as condições impostas
pela Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal e
pelos demais instrumentos legais.

No que diz respeito ao mérito do pedido, trata-se
de um empréstimo, sob a modalidade crédito ao com-
prador (buyer’s credit), para financiar 85% dos equi-
pamentos de laboratório de pesquisa e material multi-
disciplinar de laboratório, a serem fornecidos pela
Philip Harris International, no âmbito do Programa de
Modernização e Consolidação da Infra-Estrutura Aca-
dêmica das Instituições Federais de Ensino Superior e
Hospitais Universitários. Segundo a mensagem, o pro-
grama acima visa a aquisição de equipamentos nacio-
nais e importados, com as respectivas instalações e
treinamentos. Desse modo, além de renovação e ino-
vação das práticas e metodologias de ensino de gra-
duação e de extensão , o programa visa apoiar proje-
tos de reequipamentos capazes de produzir mudan-
ças qualitativas nas atividades de ensino e de exten-
são, em todas as Instituições Federais de Ensino Su-
perior e seus Hospitais Universitários – IFES.

O curso financeiro e relativamente baixo, á taxa
de juros de 5,59% com prazo de retorno de 8,5 anos.
Ademais, segundo estimativas do MEC, em termos
de valor presente, o resultado líquido do programa
será equivalente a R$3,2 bilhões, com taxa de retorno
social de 21,09%.

O ingresso de capitais estrangeiros no Brasil em
condições financeiras favoráveis, nesse momento –
taxa de juros reais relativamente baixa e prazo de ca-
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rência de 3,5 anos – ainda que sob a modalidade em
apreço, e que tenha como destino o financiamento di-
reto de programa sociais, especialmente a área de
educação, deve ser visto como boa operação. No
caso sob exame, o programa contribuirá para elevar o
nível de formação de profissionais, de que tanto o
País necessita.

Assim sendo, concluímos pela aprovação do
pleito nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 132, DE 1999

Autoriza a União a contratar opera-
ção de crédito externo, no valor de
GBP8.280.543,60 (oito milhões, duzentos
e oitenta mil, quinhentos e quarenta e três
libras, esterlinas e sessenta centavos), de
principal, entre a República Federativa do
Brasil e o HSBC Investiment Bank plc,
destinada ao financiamento de oitenta e
cinco por cento dos equipamentos de la-
boratório de pesquisa e material multidis-
ciplinar de laboratório, a serem fornecidos
pela Philip Harris International, no âmbito
do Programa de Modernização e Consoli-
dação da Infra-Estrutura Acadêmica das
Instituições Federais de Ensino Superior
e Hospitais Universitários.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É a União autorizada, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal e da Resolução
nº 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar opera-
ção de crédito externo junto ao HSBC Investment
Bank plc, no valor de GBP8,280,543.60 (oito milhões,
duzentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e três li-
bras esterlinas e sessenta centavos), de principal.

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput
serão utilizados no financiamento de oitenta e cinco
por cento dos equipamentos de laboratório de pesqui-
sa e material multidisciplinar de laboratório, a serem
fornecidos pela Philip Harris International, no âmbito
do Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários – IFES.

Art. 2º Previamente à formalização do instru-
mento contratual deve ser encaminhada à Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional a comprovação da
existência de prévia dotação orçamentária e dos limi-
tes estabelecidos para a movimentação e o empenho
das movimentações e pagamentos das despesas.

Art. 3º A operação de crédito mencionada no pa-
rágrafo anterior apresenta as seguintes característi-
cas financeiras:

Devedor: República Federativa do Brasil/Minis-
tério da Fazenda;

Credor: HSBC Banck PLC (Londres/Inglaterra);
Executor: Ministério da Educação;

Valor: £ 8.280,543,60 (oito milhões, duzentos e
oitenta mil, quinhentos e quarenta e três libras esterli-
nas e sessenta centavos);

Juros: a uma taxa fixa igual a 5,59% a.a., inci-
dente sobre o saldo devedor, a partir da data de cada
desembolso;

Condições de Pagamento

Do Principal: em 17 (dezessete) parcelas se-
mestrais e consecutivas em 30-5 e 30-11 de cada
ano, vencendo-se a primeira prestação em
30-5-2000;

Dos Juros: semestralmente vencidos, em 30-5 e
30-11 de cada ano, sendo a primeira em 30-5-2000.

Art. 4º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias contado da data de sua publicação.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão. – Ney Suassuna, Presiden-
te – José Alencar, Relator – Freitas Neto – Gilberto
Mestrinho – Lúcio Alcântara – José Eduardo Du-
tra – Paulo Souto – Eduardo Suplicy – Jorge Bor-
nhausen – Jonas Pinheiro – Pedro Piva – Sérgio
Machado – Bello Parga – Agnelo Alves – Franceli-
no Pereira – Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Decreto Legislativo n.º 295 de 1999, lido anteriormen-
te, tramitará com prazo determinado de 45 dias, nos
termos do art. 223, §1º, da Constituição Federal, e, de
acordo com o art. 122, inciso II, alínea b, do Regimen-
to Interno, poderá receber emendas pelo prazo de
cinco dias úteis perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 62, de 1999-Complementar, lido an-
teriormente, terá tramitação com prazo determinado
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 1º
da Constituição, combinado com o art. 375 do Regi-
mento Interno.
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De acordo com o art. 122, II, b do Regimento
Interno, a matéria poderá receber emendas pelo pra-
zo de cinco dias úteis perante a Comissão de Assun-
tos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de
Resolução nºs 131 e 132, de 1999, resultantes de
pareceres lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa du-
rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do art. 235, II, f do Regimento Interno do Senado
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 434/99 – PDT

Brasília, 9 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os senhores Deputados Celso Jacob e Fernan-
do Coruja para integrarem, na condição de Suplentes,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. – Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência designa os Deputados Celso Jacob e
Fernando Coruja, como suplentes, para integrarem a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização de conformidade com o expediente que
acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Sobre
a mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 667, DE 1999

Dá nova redação aos arts. 1º e 2º da
Lei nº 9.469, de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 9.469, de

10 de julho de 1997, passam a ter a seguinte redação:

“Art. 1º ...................................................
§ 1º Quando a causa envolver valores

superiores ao limite fixado no caput, o acor-
do ou a transação, sob pena de nulidade,

dependerá da chancela do Ministério Públi-
co e de uma das câmaras ou turmas do res-
pectivo tribunal, além de prévia e expressa
autorização do Ministro de Estado ou do ti-
tular da Secretaria da Presidência da Repú-
blica a cuja área de competência estiver
afeto o assunto, no caso da União, ou da
autoridade máxima da autarquia, fundação
ou empresa pública." (NR)

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

Art. 2º O Advogado-Geral da União e
os dirigentes máximos das autarquias, fun-
dações ou empresas públicas federais po-
derão autorizar a realização de acordos, ho-
mologáveis pelo Juízo e chancelados pelo
órgão do Ministério Público, nos autos dos
processos ajuizados por essas entidades,
para o pagamento de débitos de valores
não superiores a R$50.000,00 (cinqüenta
mil reais), em parcelas mensais e sucessi-
vas até o máximo de trinta.

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

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

§ 3º No mesmo ano civil, não será ho-
mologado, com a mesma pessoa física ou
jurídica, mais de um acordo ou transação,
se a soma ultrapassar a R$200.000,00 (du-
zentos mil reais)."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Os acordos e composições processuais são in-
dispensáveis à solução das lides porque constituem
formas céleres de entrega da prestação jurisdicional,
sem a interveniência direta da autoridade judicial no
resultado do processo. Em outras palavras, na hipóte-
se de acordo, o magistrado acolhe o ajuste de interes-
ses das partes, sem manifestar, na sentença, seu en-
tendimento pessoal. Essa forma de encerrar o litígio
atende aos fatores individuais associados ao tempo e
ao modo de satisfação da dívida, e respeita principal-
mente o ajuste de vontades das partes, sem ocupar
por longos anos a máquina judiciária.

Nada obstante o mérito dessa forma de pacificar
as contendas judiciais, tem-se mostrado necessário
rever seu controle e, para isso, impõe-se a participa-
ção do representante do Ministério Público, observa-
da sua condição de fiscal da lei. Essa, portanto, é uma
das medidas introduzidas pela proposição.
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À vista de, nas hipóteses previstas na Lei nº 9.469/97,
uma das partes ser a Fazenda Pública, as composições de
valores superiores a cinqüenta mil reais devem
submeter-se ao aval do Ministro de Estado ou do
Secretário-Geral do Ministério da Presidência afeto à área
de competência da matéria, sob o prisma administrativo,
medida sem dúvida pertinente. Mas é nosso entender
também que esses valores mais elevados requerem um
segundo crivo judicial, para que se ofereça maior proteção
ao erário. Por isso, é recomendável, senão essencial, que,
tratando-se de valores mais elevados, as turmas dos
respectivos tribunais se manifestem sobre os acordos e
transações, como forma de aperfeiçoá-los, ou anulá-los, se
for o caso.

Por fim, com o escopo de manter o parâmetro
monetário em cinqüenta mil reais, que só será ultra-
passado sob estreita supervisão do Poder Público,
na forma preconizada nesta proposta, pugna-se
pela inserção de § 3º ao art. 2º da norma base, que
limita a duzentos mil reais a soma de valores de
acordos celebrados com a mesma pessoa física ou
jurídica. A medida se justifica por evitar a burla do li-
mite por acordos sucessivos.

Tratando-se, como se trata, de coisa pública, o
certo é que tanto se adotem medidas de proteção
ao erário quanto, simultaneamente, se preservem a
honra das pessoas que concentram o poder de deci-
são homologatória e de chancela de acordos judici-
ais de que participe a Fazenda Pública.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Senador Álvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.469, DE 10 DE JULHO DE 1997

Regulamente o dispositivo no inciso
VI do art. 4º da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre
a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, en-
tes da administração indireta; regula os
pagamentos devidos pela Fazenda Públi-
ca em virtude de sentença judiciária; re-
voga a Lei nº 8.197, de 27 de julho de
1991, e a Lei nº 9.081, de 19 de julho de
1995, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República ado-
tou a Medida Provisória nº 1.561-6, de 1997, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Advogado-Geral da União e os dirigentes
máximos das autarquias, das fundações e das
empresas públicas federais poderão autorizar a
realização de acordos ou transações, em juízo, para
terminar o litígio, nas causas de valor até R$50.000,00
(cinqüenta mil reais), a não-propositura de ações e a
não-interposição de recursos, assim como requerimento
de extinção das ações em curso ou de desistência dos
respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos,
atualizados, de valor igual ou inferior a R$1.000,00 (mil
reais), em que interessadas essas entidades na
qualidade de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nas
condições aqui estabelecidas.

§ 1º Quando a causa envolver valores superio-
res ao limite fixado no caput, o acordo ou a transa-
ção, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e
expressa autorização do Ministro de Estado ou do ti-
tular da Secretaria da Presidência da República a
cuja área de competência estiver afeto o assunto, no
caso da União, ou da autoridade máxima da autar-
quia, da fundação ou da empresa pública.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo às
causas relativas ao patrimônio imobiliário da União.

Art. 2º O Advogado-Geral da União e os dirigen-
tes máximos das autarquias, fundações ou empresas
públicas federais poderão autorizar a realização de
acordos, homologáveis pelo Juízo, nos autos dos pro-
cessos ajuizados por essas entidades, para o paga-
mento de débito de valores não superiores a
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), em parcelas men-
sais e sucessivas até o máximo de trinta.

§ 1º O saldo devedor da dívida será atualizado
pelo índice de variação da Unidade Fiscal de Refe-
rência (UFIR), e sobre o valor da prestação mensal
incidirão os juros, à taxa de doze por cento ao ano.

§ 2º Inadimplida qualquer parcela, pelo prazo
de trinta dias, instaurar-se-á o processo de execu-
ção ou nele prosseguir-se-á, pelo saldo.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
projeto lido será publicado e remetido à Comissão
competente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Su-
plicy.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 771, DE 1999

Requeiro, nos termos do nº 12, alínea c, inciso II
do art. 255 do Regimento Interno, que sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 522, de 1999, que dispõe sobre o
contrato de trabalho rural simplificado, por prazo de-
terminado, e dá outras providências, seja ouvida,
também, a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, além da de Assuntos Sociais, constante do
despacho inicial.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra, Vice-Líder do Bloco
de Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, consoante o disposto no art. 255,
inciso II, alínea c, item nº 12 do Regimento Inter-
no.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo
Suplicy.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 772, DE 1999

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Fazenda, a respeito
de acordo entre a União e o Governo do
Estado do Rio de Janeiro, em relação ao
Rio-Previdência.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, e no art. 215, inciso I do Regimen-
to Interno do Senado Federal, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, pedido de informações a
respeito do acordo firmado entre a União e o Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao
Rio-Previdência, incluindo contratos, convênios e
todos os demais objetos integrantes do citado
acordo.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Senador Carlos Wilson.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 773, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral e, art. 216 do Regimento Interno desta Casa, re-
queremos à respeitável Mesa Diretora da Câmara
Alta sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro da Defesa,
Dr. Elcio Alvares, as seguintes informações:

1 – Que medidas concretas têm sido adotadas
pelo Departamento de Aviação Civil, objetivando a re-
estruturação da aviação civil brasileira, e o que efeti-
vamente existe de concreto quanto à noticiada fusão
de companhias aéreas.

2 – Quais as responsabilidades do Departamen-
to de Aviação Civil em uma eventual possibilidade de
falência de companhias aéreas brasileiras?

3 – As declarações do Diretor-Geral do DAC,
prestadas em Washington – EUA, ao periódico Aviati-
on Daily, de que uma das companhias aéreas brasilei-
ras “provavelmente terá que ser fechada”, refletem
a posição oficial do Governo brasileiro a esse respe-
ito?

4 – Qual o posicionamento do Ministério da De-
fesa Civil em relação a uma eventual fusão das em-
presas aéreas brasileiras?

Senhor Presidente,
Vimos acompanhando, com inevitável preocu-

pação, o noticiário sobre problemas que afetam a avi-
ação civil brasileira, atividade da mais alta relevância
para o nosso País, não somente pela sua importante
participação na nossa economia, mas também, e,
principalmente, pelo seu papel estratégico, intima-
mente ligado à própria segurança nacional.

Sendo assim, preponderante se faz que as infor-
mações ora solicitadas ao Ministério da Defesa Civil,
na pessoa do seu titular, sejam prestadas ao Senado
Federal, esclarecendo esta Casa sobre esses impas-
ses pertinentes a nossa aviação civil, os quais têm ca-
usado por suas virtuais sérias implicações, justificá-
vel apreensão em ambiência nacional.

Respeitosamente, ante o exposto, aguardamos
o deferimento da Mesa ao que se requer.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Senador Iris Rezende.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa, para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu a Mensagem n.º 240, de 1999
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(nº 1.818/99, na origem), de 8 do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso
V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada
contratação de operação de crédito externo entre o
Governo do Estado do Ceará e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a até cento e trinta e seis milhões de dóla-
res norte-americanos, de principal, destinada ao fi-
nanciamento do Programa de Gerenciamento e Inte-
gração de Recursos Hídricos do Ceará.

A matéria, anexada ao processado do Ofício
nº S/65, de 1999, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu da Presidência da República,
nos termos da Resolução nº 96, de 1989, restabele-
cida pela Resolução nº 17, de 1992, e do art. 52, V,
da Constituição Federal, respectivamente, as se-
guintes matérias:

– Mensagem nº 241, de 1999 (nº 1.827/99, na
origem), solicitando seja autorizada a elevação tem-
porária do limite de endividamento da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos – ECT, a fim de que
possa dar continuidade ao processo de moderniza-
ção, referente ao Programa de Recuperação e
Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do
Sistema Postal – Paste, junto ao BG Bank, no valor
de DM 37.054.758; e

– Mensagem nº 242, de 1999 (nº 1.828/99, na
origem), solicitando seja autorizada concessão, pela
União, da garantia da República Federativa do Bra-
sil, no âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica
e Financeira, em aditamento ao contrato de financi-
amento externo firmado entre a Companhia de De-
senvolvimento do Vale do São Francisco – Code-
vasf e a Empresa Húngara de Comércio Exterior e
Empreendimentos para Exportação – Agroinvest, no
valor de dois milhões, quatrocentos e dezoito mil dó-
lares norte-americanos.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Sobre
a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 774, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi-

mento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento do Dr.
Mário Ribeiro da Silveira:

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;

b) apresentação de condolências à família e ao
Município de Montes Claros – MG.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Carlos Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Esse
requerimento depende de votação.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Tem
a palavra, para encaminhar a votação, o Sr. Sena-
dor Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, com a devida vênia dos eminentes re-
presentantes do Estado de Minas Gerais, trago,
nesta oportunidade, meu profundo pesar pelo faleci-
mento do Dr. Mário Ribeiro da Silveira, ocorrido an-
teontem, dia 07 do corrente, tendo sido enterrado
ontem na cidade de Montes Claros, Minas Gerais.

O Dr. Mário Ribeiro da Silveira foi Prefeito de
Montes Claros no período de 89/92. Durante o regime
militar, foi preso sob a acusação de ser comunista,
quando, na realidade, jamais o foi, conforme palavras
do Prefeito Mário Ribeiro, apenas, talvez, por ser ir-
mão do eminente Senador Darcy Ribeiro da Silveira,
que tanto honrou esta Casa e de saudosa memória.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Estado de Minas Gerais e, em especial, a cidade de
Montes Claros encontram-se de luto pelo passamento
desse homem extraordinário, Mário Ribeiro da Silveira.

Faço questão de frisar o nome Ribeiro e Silveira,
Sr. Presidente, porque também sou, com muito orgu-
lho, membro integrante dessa família. Solicito, portan-
to, a V. Exª que formalize os votos de profundo pesar à
família enlutada, à Dª Jaci, a esposa, e aos filhos, e
que fique registrado nos Anais desta Casa a impor-
tância da família Ribeiro da Silveira, da qual os dois
maiores representantes foram, sem dúvida, o querido
Senador Darcy Ribeiro e o Dr. Mário Ribeiro da Silvei-
ra, cuja morte pranteamos neste exato momento.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Mesa se associa ao pesar e se solidariza com o Se-
nador Carlos Patrocínio em seu requerimento de ho-
menagens pelo falecimento do Dr. Mário Ribeiro da
Silveira.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência recebeu do Presidente da Câmara dos
Deputados a relação dos nomes eleitos por aquela
Casa para compor a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, prevista no §4º do art. 58 da
Constituição Federal.

É o seguinte o ofício recebido:

SGM/P Nº 1.324

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

que a Câmara dos Deputados, em sessão realizada
nesta data, elegeu, conforme relação anexa, os De-
putados que integrarão a Comissão Representativa
do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da
Constituição Federal.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO REPRESENTATIVA

Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho Aracely de Paula
Paes Landim Paulo Braga
Vilmar Rocha Paulo Octávio

PMDB
Eunício Oliveira Alberto Fraga
Jorge Pinheiro Euler Morais
Ricardo Noronha Pedro Chaves

PSDB
Julio Semeghini Danilo de Castro
Lúcia Vânia Dr. Heleno
Maria Abadia Juquinha

PT
Geraldo Magela João Fassarella
Pedro Celso Pedro Wilson

PPB
Márcio Reinaldo Moreira Roberto Balestra

PTB
Luiz Antônio Fleury Magno Malta

PDT
Celso Jacob Fernando Coruja

Bloco PSB, PCdoB
José Antônio Agnelo Queiroz

PPS
Clementino Coelho Márcio Bittar

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Fo-
ram encaminhados à Mesa, em obediência à Reso-
lução nº 3, de 1990-CN, os nomes dos candidatos
do Senado à eleição para compor a Comissão
Representativa do Congresso Nacional, prevista
no § 4º do art. 58 da Constituição Federal.

São os seguintes os nomes indicados pelas Li-
deranças:

Titulares Suplentes

PMDB
Nabor Júnior Casildo Maldaner
Renan Calheiros Mauro Miranda
Iris Rezende Maguito Vilela

PFL
Carlos Patrocínio Edison Lobão
Bello Parga Francelino Pereira

BLOCO DE OPOSIÇÃO
Roberto Saturnino Geraldo Cândido

PSDB
Geraldo Melo Lúdio Coelho

Em votação as indicações.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados.

Aprovadas.

Declaro eleita a Chapa da Comissão Repre-
sentativa do Congresso Nacional durante o recesso.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Fica assim constituída a Comissão Representativa
do Congresso Nacional, que exercerá o mandato no
período de 16 de dezembro de 1999 a 14 de fevereiro
de 2000:
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SENADO FEDERAL

Titulares Suplentes

PMDB
Nabor Júnior Casildo Maldaner
Renan Calheiros Mauro Miranda
Iris Rezende Maguito Vilela

PFL
Carlos Patrocíni oEdison Lobão
Bello Parga Francelino Pereira

BLOCO DE OPOSIÇÃO
Roberto Saturnino Geraldo Cândido

PSDB
Geraldo Melo Lúdio Coelho

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho Aracely de Paula
Paes Landim Paulo Braga
Vilmar Rocha Paulo Octávio

PMDB
Eunício Oliveira Alberto Fraga
Jorge Pinheiro Euler Morais
Ricardo Noronha Pedro Chaves

PSDB
Julio Semeghini Danilo de Castro
Lúcia Vânia Dr. Heleno
Maria Abadia Juquinha

PT
Geraldo Magela João Fassarella
Pedro Celso Pedro Wilson

PPB
Márcio Reinaldo Moreira Roberto Balestra

PTB
Luiz Antônio Fleury Magno Malta

PDT
Celso Jacob Fernando Coruja

BLOCO, PSB, PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

PPS
Clementino Coelho Márcio Bittar

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, tenho discordado, e
muito, do Governo. E devo destacar que sou inte-
grante do PSDB, Partido do Presidente da República.
Não tenho, em momento algum, qualquer que seja a
discordância, o objetivo de hostilizar o Governo ou,
em especial, o Presidente da República. O meu obje-
tivo é ficar bem com a minha consciência, cumprir o
meu dever. Provavelmente, eu não tenha condições
de contribuir com eficiência a fim de que o Governo
mude de rumos. Mas faço o que considero ser minha
parte, responsabilidade assumida com o mandato ob-
tido nas eleições do último ano.

Entendo também que o Governo não é uno,
nem o pode ser. Nem a cúpula da Igreja Católica é
una. O Comitê Central Chinês não é uno; o governo
norte-americano, da mesma forma. Há correntes
avançadas e retrógradas atuando no mesmo cenário,
procurando influir e decidir. A História se escreve des-
sa forma; a vida é assim.

Por que não discordar? Creio que a discordân-
cia pode ter ainda maior autoridade ou sinceridade
pelo fato de integrarmos o Partido do Presidente da
República. Por que não discordar? Afinal, os tecno-
cratas do Governo acertam sempre, ou são humanos
e podem também errar?

Estava certo o Chico Lopes? Afinal, o Brasil não
perdeu, em apenas um dia, duas Vale do Rio Doce
nas operações de câmbio lideradas pelo Presidente
do Banco Central, o Sr. Francisco Lopes?

E o Gustavo Franco, como Presidente do Banco
Central, não teria sido também responsável pelo fato
de o Brasil ter perdido uma Telebrás em juros pagos a
banqueiros?

Creio ser do nosso dever adotar essa postura
crítica que estamos adotando e, repito, com o objetivo
da contribuição, da construção. Não nos move ne-
nhum apetite destruidor. Queremos o bem do Gover-
no; queremos o sucesso do Presidente da República.

Hoje, volto à tribuna também com o mesmo ob-
jetivo. Leio a notícia: “Petrobras terá ações vendidas
até junho”. Não posso concordar com esta pretensão
do Governo Federal.

Passo a ler a notícia:

“O Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Andrea Calabi, afirmou ontem,
em Brasília, que o processo de venda das
ações preferenciais (PN) e das ordinárias
(ON) que excedem ao grupo de controle da
Petrobras deverá estar concluído até o final
do primeiro semestre do próximo ano. Tam-
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bém dentro deste prazo, o BNDES pretende
vender as ações preferenciais da Compa-
nhia Vale do Rio Doce que estão em sua
carteira.

Nos primeiros três meses do ano, se-
gundo Calabi, o Banco irá trabalhar nos es-
tudos de modelagem da operação de venda
destas ações. O executivo garantiu que a
venda será feita de forma pulverizada. De
acordo com Calabi, as ações da Petrobras
que serão vendidas valem R$2,3 bilhões e
as da Vale somam R$1,3bilhão.

O presidente do BNDES acredita que
a primeira metade do ano é o momento ‘ide-
al’ para venda destas ações. ‘O primeiro se-
mestre é, supostamente, um período de
mercado razoável, nem muito baixo, nem
muito alto’, afirmou. Calabi lembra que é im-
portante efetuar a venda destas ações num
período de equilíbrio do mercado.

Calabi explicou ainda que o governo
irá alterar algumas das regras do modelo de
privatização para permitir a atração de no-
vos investimentos.”

Pelo menos, ao final da notícia, um alento: o
Governo pretende mudar o modelo de privatizações.
É claro que o Brasil já perdeu muito, portanto não é
sem tempo que autoridades governamentais assu-
mam a necessidade de mudar o modelo de privati-
zação.

Volto à questão da Petrobras. Fala-se que a pre-
tensão do Governo seria vender 35% das ações, o
que somaria cerca de R$5 bilhões. Uma plataforma
vale R$424 milhões. A Petrobras tem dezenas de pla-
taformas. E quanto valem as reservas de óleo? O bar-
ril custa hoje cerca de US$27; produzimos 900 mil
barris por dia. São, portanto, US$8,969 bilhões por
ano; em 10 anos, mais de US$88 bilhões. Deve o Go-
verno brasileiro vender as ações da Petrobras?

Apresentei um projeto, no início deste ano, com
a intenção de proibir a venda dessas ações. O projeto
altera a Lei nº 9.491, que dispõe sobre procedimentos
relativos ao Programa Nacional de Desestatização. O
objetivo é proibir a venda de ações do Banco do Bra-
sil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e tam-
bém de empresas públicas e de sociedades de eco-
nomia mista que exerçam atividades de competência
exclusiva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII
do art. 21 e a alínea “c” do inciso I do art. 159 da Cons-
tituição Federal, não se aplicando a vedação prevista
às participações acionárias detidas por essas entida-

des, desde que não incida a restrição legal à aliena-
ção das referidas participações.

Leio parte da justificação:

“A presente proposição tem como ob-
jetivo não só garantir que a União mantenha
o controle acionário da Petrobras, como
também preservar as ações excedentes ao
controle acionário.”

No nosso ponto de vista, não basta manter o re-
ferido controle. É preciso também manter o controle
do capital.

“Em fins de fevereiro de 1999, a União
detinha cerca de 84,04% do capital votante
e 9,16% do capital não votante da Petro-
bras. Em termos do capital total, a participa-
ção da União era de 52,88%.”

Sr. Presidente, diante da incapacidade de o
Estado promover o crescimento e o investimento das
empresas estatais, o povo brasileiro, de maneira ge-
ral, tem aceito o programa de privatização como uma
necessidade inadiável. Todavia, existe uma enorme
resistência em relação à privatização de determina-
das empresas, vistas como um patrimônio valiosíssi-
mo da Nação, como a Petrobras. O povo brasileiro
não aceita a privatização dessa empresa, tanto que
tem exigido de seus representantes no Congresso
que consagrem na legislação a proibição de a União
abrir mão do controle acionário da estatal.

A justificativa dada pelo Governo para as privati-
zações é, em geral, a de que o Estado não tem condi-
ções de financiar a expansão e a modernização da
empresa. Ocorre que a Petrobras não precisa ser pri-
vatizada para que o setor cresça e se modernize. O
art. 63 da Lei nº 9.478 já prevê a associação da Petro-
bras e empresas nacionais e estrangeiras para esse
fim.

Diante disso, consideramos imprescindível que
a União detenha não só a maioria das ações ordinári-
as, mas também a maioria do capital total da Petro-
bras, por isso apresentamos este projeto.

É evidente que agora o Governo reconhece a
importância de um novo modelo de privatização e
acena com a hipótese da pulverização das ações da
Petrobras que serão vendidas. No entanto, é um risco
que o País corre, já que o Governo, ao contrário do
que faz a Inglaterra, por exemplo, não anuncia estí-
mulo para que os acionistas minoritários se mante-
nham acionistas, permaneçam proprietários das
ações, sem a tentação de vendê-las, quando há um
crescimento do seu valor. É possível que uma empre-
sa estrangeira venha ao Brasil e lance uma campa-
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nha de aquisição de ações, convencendo acionistas
minoritários a vendê-las. Obviamente, ficaremos mui-
to próximos de perder o controle dessa empresa de
fundamental importância para o País. Daí o projeto
que apresentamos. Se aprovado, ele impedirá o Go-
verno de vender essas ações, para escaparmos des-
se risco.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Permite-me V. Ex.ª um aparte, eminente Senador
Álvaro Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Ouço V. Exª,
Senador Antonio Carlos Valadares, pois, com sua in-
teligência, V. Exª sempre traz argumentos que robus-
tecem nossa convicção.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Senador Álvaro Dias, em primeiro lugar, gostaria de
felicitar V. Exª pela oportunidade da apresentação
desse projeto, que prescreve a proibição à venda de
ações de diversas estatais, pelo Governo Federal,
inclusive as ações privativas da Petrobras. Lembro
V. Exª de que, quando da discussão da emenda cons-
titucional que quebrou o monopólio da exploração do
petróleo, tive a ocasião de apresentar na Comissão
de Justiça uma emenda que foi aprovada e depois
veio a Plenário e que proibia terminantemente a pri-
vatização da Petrobras. Essa emenda teve uma acei-
tação calorosa entre os Senadores, inclusive os da
base de sustentação do Governo. Como o Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, sentiu
que a nossa emenda seria aprovada pela maioria dos
Senadores, que se posicionavam contra a possível
venda da Petrobras – já que a venda da Vale do Rio
Doce, que estava acontecendo, não redundou em be-
nefício nenhum; apenas propiciou apenas o paga-
mento de um dia dos juros da dívida externa do Brasil
–, enviou, então, uma carta que foi lida aqui pelo en-
tão Líder do Governo, Senador Elcio Álvares, compro-
metendo-se a não privatizar a Petrobras enquanto
fosse Presidente. Em suma, o Senado trocou uma
emenda constitucional, apresentada por nós, proibin-
do terminantemente a venda da Petrobras, por uma
carta do Presidente. O Senado se baseou na palavra
do Presidente e derrubou a minha emenda. Natural-
mente, lutei para que ela fosse aprovada, mas não
conseguimos. Daí, penso que é da maior oportunida-
de que V. Exª, em defesa do patrimônio desta Nação,
apresente esse projeto, que terá, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o meu apoiamento
e o meu entusiasmo. Agradeço a V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Antonio Carlos Valadares.

É evidente que o Governo não fala em privatizar
a Petrobras, fala em vender ações. No entanto, a ven-
da de pedaços da empresa permitirá uma privatiza-
ção esperta, porque, sem dúvida, isto vem ocorrendo.
Vou citar o exemplo de uma empresa de energia elé-
trica do meu Estado. Vendendo ações, o Governo
Estadual levou a empresa majoritariamente ao capital
privado. Hoje, o Governo do Estado do Paraná tem
apenas 31% do patrimônio líquido da Copel, embora
detenha ainda o controle da empresa, porque vendeu
ações ordinárias num percentual que possibilita a ma-
nutenção do controle, mas liquidou as ações prefe-
renciais, reduzindo, portanto, a sua participação no
patrimônio líquido da empresa.

É o que pode ocorrer no caso da Petrobras. A
Petrobras venderá as ações preferenciais e, evidente-
mente, ações ordinárias que não extrapolem o per-
centual necessário para a manutenção do controle,
fragilizando a posição do Estado e fortalecendo o po-
der de compra do setor privado, que fica muito mais
próximo da privatização da empresa. É portanto, uma
iniciativa daqueles que, ao longo do tempo, pretendem
privatizar de forma absoluta esta empresa estatal.

Não tenho dúvida de que é um cronograma de
risco para o nosso País a permissão da venda, mes-
mo que de forma pulverizada, de ações preferenciais
e ordinárias da Petrobras. Daí o apelo que estamos
fazendo hoje desta tribuna às Lideranças do Governo
nesta Casa e a todos os Srs. Senadores, para que
possamos, por meio do nosso poder de legislar, impe-
dir que essas ações possam ser colocadas no merca-
do à venda, pela aprovação de um projeto de lei que
impeça o Governo de vendê-las.

O Sr.Amir Lando (PMDB – RO) – Senador, V. Exª
permite-me um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo
um aparte ao nobre Senador Amir Lando.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador
Álvaro Dias, V. Exª, com a competência que lhe é pró-
pria, e sobretudo com a acuidade de quem defende o
interesse deste País, propõe uma medida preventiva
contra esse iter da privatização da Petrobras. Já bus-
caram todas as formas de privatizar. Primeiro queren-
do tirar a distribuição, depois reduzindo a distribuição.
Enfim, tirar o setor petroquímico, quando sabemos
que a petroquímica está intrinsecamente ligada às
empresas de produção de petróleo no mundo inteiro.
Agora, apresenta-se a Petrobras nua, sozinha e de-
samparada. Como bem disse V. Exª, querem começar
o processo de privatização de maneira definitiva, em-
bora escamoteando, com essa posição sedutora,
com o argumento agradável da pulverização, que
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sempre defendemos, mas não de empresas estraté-
gicas como a Petrobras. Sabemos que a energia, o ar
que se respira e a água são fundamentais, são estra-
tégicos, sobretudo para a soberania nacional. Sena-
dor Álvaro Dias, V. Exª tem aqui um guerrilheiro para
defender esse projeto. Vamos às últimas conseqüên-
cias. Sei que é difícil defender só com palavras tudo
isso que se vê. No entanto, com a minha palavra, com
os meus atos, com a minha disposição de luta na de-
fesa do País, na defesa da Petrobras, símbolo da na-
cionalidade, estaremos junto com esse projeto e com
o povo brasileiro para dizer não, para barrar, e para
dizer que não passarão.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Amir Lando, pelo seu entusiasmo na
defesa do patrimônio público brasileiro.

A posição de V. Exª no que diz respeito à pulveri-
zação das ações é absolutamente correta. É também,
a nosso ver, a posição de todos aqueles que defen-
dem um modelo de privatização, levando em conta
setores estratégicos que são intocáveis em nosso
País.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Ouço V. Exª
com prazer.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nador Álvaro Dias, sou remanescente da campanha
“O Petróleo é Nosso”. Participei daquela histórica luta
que resultou na criação da Petrobras, na instituição
do monopólio estatal. Posteriormente, há três anos,
quando, no entanto, se votou aqui a emenda que que-
brava o monopólio, eu votei a favor. Entendi – e conti-
nuo entendendo – que não se justificava mais o mo-
nopólio estatal nem de petróleo nem de nada.Mas me
louvei na promessa do Presidente da República, em
carta endereçada a este Senado, de que a Petrobras
não seria privatizada. E agora V. Ex.ª mostra que co-
meçam a corroer a Petrobras: venderão as ações pre-
ferenciais, as ações ordinárias excedentes ao contro-
le de capital e amanhã vendem os 2% ou 3% que tira-
rão do Estado o controle da empresa; e não vejo ne-
nhuma razão, Senador Álvaro Dias, absolutamente
nenhuma razão para privatizar a Petrobras, muito me-
nos privatizá-la nos moldes em que foram privatiza-
das outras, inclusive com dinheiro público. Não sei se
eu chegaria ao ponto de me transformar num guerri-
lheiro, como o Senador Amir Lando, mas, sem dúvida,
se a Petrobras for privatizada mesmo, se houver tal
ameaça, temos que ressuscitar a campanha “O Pe-
tróleo é Nosso” e ir para as ruas, Senador Álvaro Dias.
Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Jefferson Péres. A palavra de V. Ex.ª é
um alento a esta luta, porque, com muita competên-
cia, V. Ex.ª tem-se posicionado sempre, com brilhan-
tismo, em todas as questões, especialmente na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, encarre-
gada de analisar propostas como essa, que tem por
objetivo preservar o patrimônio do País.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Conce-
de-me V. Ex.ª um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Com muito
prazer concedo a palavra V. Ex.ª.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Álvaro Dias, estou aqui um pouco tonto. Recebemos,
em reunião da nossa Comissão, o Dr. David Zylbers-
ztajn, Presidente da Agência Nacional de Petróleo,
que nos relatou o progresso que obteve a Petrobras,
tendo quase triplicado seu tamanho. Hoje, ela é res-
ponsável por 65% do petróleo que produzimos e com
um horizonte de, em três anos, suprir toda a nossa
necessidade. Além disso, há planos de a Petrobras se
fixar somente na perfuração sob a lâmina oceânica,
sob a água, abandonando a perfuração de terra, que
passaria a contar com a atuação de empresas que
estão pesquisando o petróleo do Brasil. O Presidente
da Agência Nacional de Petróleo também nos infor-
mou que antes da regulamentação a Petrobras ocu-
pávamos o 48º lugar na intenção das empresas que
buscam petróleo e, atualmente, estamos em primeiro
lugar nas aspirações das mesmas empresas. Portan-
to, a vinda do Dr. David à Comissão de Economia e a
de Serviços de Infra-Estrutura e à de Fiscalização e
Controle, dar-nos-á oportunidade de ouvir essas in-
formações até mesmo mais atualizadas e poderia es-
clarecer muitas das nossas dúvidas. O Dr. David me
pareceu uma pessoa de boa vontade, muito sério e
preparado. Como o petróleo é imprescindível para o
nosso País, urge o convite, que poderá ser feito pela
Comissão de Economia, mas vamos instar os outros
dois Presidentes para que também participem e, as-
sim, teremos a união das três Comissões.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Ney Suassuna. A sugestão de V. Exª,
com a autoridade de Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, é da maior importância para o
debate deste tema.

É evidente que a Petrobras não é apenas um
símbolo, mas um patrimônio adquirido com muita
luta, sacrifício e trabalho durante décadas pelo povo
brasileiro. Não pode ser transformada em pó com a di-
luição das ações vendidas. Até porque, o Brasil não é
a Inglaterra. Não existe a poupança necessária para
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essa concorrência que certamente se estabelecerá
entre o capital estrangeiro diante do valor desse patri-
mônio e, sem dúvida, da sua rentabilidade exemplar.
Obviamente, uma empresa como a Petrobras, que
tem quadro técnico fantástico, know how, experiên-
cia, qualificação, com resultados extremamente posi-
tivos e cada vez mais significativos, atrairá o apetite
do capital estrangeiro.

Portanto, se a privatização na Inglaterra não sig-
nificou a doação das empresas estatais, no Brasil,
mesmo com a pulverização das ações da Petrobras,
poderemos estar iniciando um processo de transfe-
rência desse capital público, fundamental para o nos-
so País, para o setor privado, com conseqüências im-
previsíveis para a economia do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

OF. Nº 644/99 – CPI – “Justiça”

Brasília – DF, 30 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da Comissão Par-
lamentar de Inquérito, criada por meio do Requeri-
mento nº 118, de 1999 – SF, destinada a “Apurar no
Prazo de 120 (cento e vinte) dias, fatos do conheci-
mento do Congresso Nacional, e outros divulgados
pela imprensa, contendo denúncias concretas a res-
peito da existência de irregularidades praticadas por
integrantes de Tribunais Superiores, Tribunais Regio-
nais, e de Tribunais de Justiça”, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão aprovou o seu Relató-
rio Final, no dia 25 p.p., concluindo assim as suas
atividades.(*)

Esclareço, entretanto, que o Relatório da Co-
missão será encaminhado posteriormente a Vossa
Excelência, tão logo seja concluída a sua Redação
Final pelo Senhor Relator.

Cordialmente, Senador Ramez Tebet, Presi-
dente.

__________
(*) Relatório Final publicado em suplemento à presente edição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O relatório vai à publicação.

A Mesa tomará as providências contidas nas
conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sobre a mesa, projetos de lei do senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 668, DE 1999

Dispõe sobre a desconsideração da
personalidade juridica de pessoas jurídi-
cas de direito privado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A descosideração da personalidade jurí-

dica de pessoas jurídicas de direito privado poderá
ser decretada, por via judiciária, desde que compro-
vada a conduta temerária e fraudeulenta de seus con-
troladores ou administradors, os quais, nessa hipóte-
se, responderão solidariamente pelas dívidas da soci-
edade.

Parágrafo único. Em elação aos demais sócios e
aos membros dos Conselhos de Administração das
sociedades por ações, essa responsabilidade só
existirá se comprovado, inequivocamente, nos termos
da lei, o conlúio com a administração executiva do
ente societário, nos atos fraudulentos, ou a sua parti-
cipação direta, nesses atos.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se aos feitos judiciais em curso.

Justificação

A desconsideração da personalidade jurídica é
uma construção pretoriana, com maior aplicação no
sistema common law do que nos países de tradição
do Direito escrito (civil law), como o Brasil, onde pre-
valece o princípio de legalidade.

A despeito dessa constatação, o nosso Poder
Judiciário tem admitido a aplicação da teoria da des-
consideração em inúmeros casos.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990) e a Lei Antitruste
(Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994), embora admi-
tam expressamente a desconsideração da personali-
dade jurídica, é preciso introduzi-la no ordenamento
legal brasileiro.

Outro motivo que justifica a adoção da media
que ora propomos é o despreparo que se tem verifica-
do, por parte de muitos magistrados, especialmente
na Justiça do Trabalho, na aplicação da doutrina da
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desconsideração da personalidade jurídica, os quais
têm responsabilizado sócios que não participam da
gerência da sociedade por suas dívidas, contrariando
princípios básicos da teoria.

São esses os motivos que nos levam a apresen-
tar o projeto de lei que ora submetemos a esta Casa,
para cuja aprovação contamos com o apoio dos ilus-
tres pares.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Senador Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu-
midor e dá outras providências.

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

LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

Transforma o Conselho Admnistrati-
vo de Defesa Econômica (CADE) em au-
tarquia, dispõe sobre a prevenção e a re-
pressão às infrações contra a ordem eco-
nômica e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 669, DE 1999

Altera dispositivo da Lei nº 9.433, de
8 de janeiro de 1997, que institui a Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro

de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. Serão cobrados os usos de
recursos hídricos sujeitos a outorga, nos ter-
mos do art. 12 desta lei, salvo quando para
as seguintes finalidades:

I – dessedentação de animais;
II – piscicultura em geral, nos casos de

uso por derivação ou captação em que os
recursos hídricos são lançados de volta ao
corpo de água originário logo após sua utili-
zação;

III – pequena irrigação, de área não
superior a dois módulos de parcelamento,
por propriedade."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente proposição destina-se a desonerar o
uso de recursos hídricos para as finalidades de des-
sedentação de animais, piscicultura e pequena irriga-
ção, e tem como principal justificativa a proteção ao
meio ambiente.

No caso da dessedentação de animais, o objeti-
vo maior é o de estimular o aproveitamento dos recur-
sos hídricos fora dos corpos de água, para evitar que
os animais sejam levados até as margens dos rios e
lagos pisoteando a vegetação, degradando as matas
ciliares e provocando a erosão nos barrancos, o que,
por sua vez, leva à contaminação e ao assoreamento
dos cursos d’água.

Busca-se, também, estimular a piscicultura, pois
a pesca profissional e amadora nos rios e lagos é hoje
uma das grandes responsáveis pela deterioração de
nossa fauna aquática e também das margens dos
rios. Como nossa população ainda não despertou
verdadeiramente para os riscos da degradação do
meio ambiente e o Estado não está em condições de
fiscalizar, efetivamente, as normas de proteção ambi-
ental, é de suma importância estimular o surgimento
de tanques usados para a pesca profissional e ama-
dora. Desta forma, poderá se afastar parte dos pesca-
dores do rio, onde fatalmente causam degradação.

Procura-se promover, também, a pequena irri-
gação, de área não superior a dois módulos de parce-
lamento por propriedade. Ao tornar menos onerosa a
irrigação, estimula-se o aumento da produtividade
dessas pequenas propriedades familiares, evita-se a
miséria dessas populações e o conseqüente êxodo
para os centros urbanos.

Por fim, cabe ressaltar que a presente proposi-
ção está em consonância com o espírito do art. 29, in-
ciso IV da Lei nº 9.433, que diz:

“Art. 29. Na implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, compete ao
Poder Executivo Federal:

..............................................................
IV – promover a integração da gestão

de recursos hídricos com a gestão ambiental."

Tendo em vista que a medida proposta – de
desobrigar do pagamento pelos recursos hídricos
usados os proprietários de pequenos rebanhos, os
empresários da psicultura e os pequenos irrigadores
–, terá consideráveis benefícios, não só do ponto
de vista social, mas também em termos de preser-
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vação ambiental, pedimos o apoio dos nobres cole-
gas para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Senador Juvêncio da Fonseca.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, regulamen-
ta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Fe-
deral, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

....................................................................................
Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos

hídricos sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 des-
ta Lei.

Parágrafo único. (Vetado)
....................................................................................

Art. 29. Na implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo
Federal:

I – tomar as providências necessárias à imple-
mentação e ao funcionamento do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

II – outorgar os direitos de uso de recursos hídri-
cos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera
de competência;

III – implantar e gerir o Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos, em âmbito nacional;

IV – promover a integração da gestão de recur-
sos hídricos com a gestão ambiental.

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indi-
cará, por decreto, a autoridade responsável pela efeti-
vação de outorgas de direito de uso dos recursos hí-
dricos sob domínio da União.
....................................................................................

(Às Comissões de Consituição, Justiça
e Cidadania, e de Serviços de Infra-Estrutura,
cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos lidos serão publicados e remeti-
dos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos de urgência que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, em exercício, Sena-
dor Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 775, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regi-

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo nº 272, de 1999, que aprova o
texto do Acordo de Sede celebrado entre o Brasil e a
Associação dos Países Produtores de Estanho.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
José Roberto Arruda – Sérgio Machado – Jader
Barbalho – Edison Lobão.

REQUERIMENTO Nº 776, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regi-

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo nº 274, de 1999, que aprova
os textos da Convenção 138 e da Recomendação
146 da OIT sobre Idade Mínima de Admissão ao
Emprego.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
José Roberto Arruda – Sérgio Machado – Jader
Barbalho – Edison Lobão.

REQUERIMENTO Nº 777, DE 1999

Senhor Presidente,
De conformidade com o disposto no art. 29 da

Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, e nos
termos do art. 336, b , combinado com o art. 338, II, do
RISF, requeremos urgência para o Projeto de Resolu-
ção nº 131, advindo da aprovação do OFS nº 63, de
1999, que “encaminha ao Senado Federal manifesta-
ção do Banco Central do Brasil acerca da operação
de crédito baseada no Contrato de Abertura de Crédi-
to e de Compra e Venda de Ações, firmado em
30-9-99, entre a União e o Estado de Santa Catarina,
com a interveniência do Banco do Estado de Santa
Catarina S.A. – BESC, Caixa Econômica Federal –
CEF, e o Banco Central do Brasil – BACEN, no valor
de até R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vin-
te e nove milhões, setecentos e oito mil reais), desti-
nados ao saneamento e posterior privatização do
Besc”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. –
Ney Suassuna, Agnelo Alves (vencido) – Freitas
Neto – Romeu Tuma – Jorge Bornhausen – Sérgio
Machado – Eduardo Siqueira Campos – Franceli-
no Pereira – Lúcio Alcântara – Paulo Souto – Ro-
mero Jucá – Edison Lobão – Pedro Piva – Bello
Parga – Luiz Otávio.
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REQUERIMENTO Nº 778, DE 1999

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 336, II, combinado com o
338, V, do RISF, requeremos urgência, para o Projeto
de Resolução nº 132, advindo da aprovação da Men-
sagem nº 236, de 1999, que “Propõe ao Senado Fe-
deral seja autorizada a contratação de operação de
crédito externo, no valor de GBP8,280,543.60 (oito
milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e quaren-
ta e três libras esterlinas e sessenta centavos), de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
HSBC Investiment Bank plc, destinada ao financia-
mento de oitenta e cinco por cento dos equipamentos
de laboratório de pesquisa e material multidisciplinar
de laboratório, a serem fornecidos pela Philip Harris
International, no âmbito do Programa de Moderniza-
ção e Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica
das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospi-
tais Universitários”.

Sala das Comissões, – Ney Suassuna – José
Alencar – Freitas Neto – Gilberto Mestrinho – José
Eduardo Dutra – Bello Parga – Agnelo Alves –
Francelino Pereira – Romeu Tuma – Jonas Pinhei-
ro – Pedro Piva – Jorge Bornhausen – Paulo Souto
– Eduardo Suplicy – Lúcio Alcântara – Sérgio Ma-
chado.

REQUERIMENTO Nº 779, DE 1999

Senhor Presidente,

Nos termos dos arts. 336, II, combinado com o
338, V, do RISF, requeremos urgência para o Projeto
de Resolução nº 129, de 1999, que “Altera o inciso VI
da Resolução do Senado Federal nº 58, de 1999, que
autorizou a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor equivalente a
até US$44,000,000.00 (quarenta e quatro milhões de
dólares norte-americanos), junto ao Banco Internaci-
onal para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD”.

Sala das Comissões, – Ney Suassuna – Frei-
tas Neto – Gilberto Mestrinho – Pedro Piva – Lúdio
Coelho – José Eduardo Dutra – Eduardo Siqueira
Campos – Paulo Souto – Eduardo Suplicy – Sérgio
Machado – Bello Parga – Lúcio Alcântara – Fran-
celino Pereira – Romeu Tuma – Jorge Bornhausen
– Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Se houver anuência dos Líderes partidári-
os, votarei os requerimentos de urgência que aca-
bam de ser lidos conjuntamente, neste instante.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do PFL está inteiramente de
acordo.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O
PMDB está de acordo.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Sim, Sr. Presidente, como vota-
ram os outros Líderes.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sim, Sr.
Presidente.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação os Requerimentos nºs 775 a
779, de 1999.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados os requerimentos de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.096, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Iris Rezende, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/10, de 1995 (nº 224/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal
Federal possa apreciar a Queixa-Crime,
oferecida contra o Senador Ronaldo José
da Cunha Lima.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o parecer.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
O meu voto é contra o parecer, Sr. Presidente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O meu
voto também é contra, Sr. Presidente.

Aprovado, com os votos contrários da Sra. He-
loíse Helena e do Sr. Tião Viana.
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Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O Ofício nº S/10, de 1995, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.097, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Roberto Freire, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/13, de 1995 (nº 326/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fe-
deral possa apreciar a Denúncia constante do
Processo nº 960-1/140, oferecida contra o Se-
nador Roberto Requião de Mello e Silva.

Em discussão.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem V. Exª a palavra, para discutir.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, devo dizer que ontem,
quando se travou esse debate na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, fui chamada a participar
da discussão por ser suplente dos companheiros do
Bloco.

Estamos diante de algumas queixas de que mu-
itos casos citados em alguns desses processos di-
zem respeito à propaganda eleitoral e pela legislação
atual não constituem crime. No caso do meu querido
companheiro Lauro Campos, ocorreu o seguinte: o
pneu do carro que levava uma propaganda eleitoral
furou, o carro ficou na rua e a propaganda eleitoral
permaneceu lá. Outros casos se referem a propagan-
das colocadas em áreas comerciais. Muitas dessas
queixas já não podem ser consideradas crime por ca-
usa da nova legislação eleitoral.

É extremamente difícil para cada um de nós dis-
cutir essas questões nesta Casa, até porque em al-
guns momentos elas envolvem pessoas por quem te-
mos estima e consideração. Um dos requerimentos
refere-se ao nosso querido companheiro Ronaldo Cu-
nha Lima, por quem tenho admiração especial, não
apenas pelo acalanto que já fez várias vezes na Casa
com suas poesias, mas também pelos princípios que
defende. Não tenho nenhum falso moralismo em rela-
ção à atitude dele, porque certamente quando somos
feridos em nossa honra...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª está discutindo o parecer que diz res-
peito ao Senador Roberto Requião?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sim. Eu só gostaria de dizer, Sr. Presidente, que, para
evitar discutir ponto por ponto da pauta...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – São as suas teses.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Malhães)
– Obrigado a V. Exª e desculpe-me.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Obrigada, Sr. Presidente. Estou discutindo uma ques-
tão de mérito em relação a todos os processos e ma-
nifestando a posição que tomarei em todos eles.

Não é o caso do processo específico do Sena-
dor Bernardo Cabral, que quer ter o direito, como eu
também quero, de processar o jornalista por calúnia,
injúria e difamação. Penso que não podemos ter imu-
nidade parlamentar para caluniar e injuriar. Nos casos
que estão sendo analisados não ocorre a proteção do
art. 53 da Constituição, porque, na ocasião daquelas
calúnias, daquelas injúrias e daquelas difamações, as
pessoas não estavam efetivamente no exercício do
mandato de Senador. Portanto, não havia a proteção
específica da imunidade parlamentar.

Então, Sr. Presidente, quero declarar o meu voto
em relação a todos, por uma questão de princípio,
pois sou contra a imunidade. Entretanto, sou favorável
à imunidade para que possamos usar da tribuna para
expressar as nossas opiniões e votos.

Isso é o que efetivamente garante a nossa imu-
nidade parlamentar. Fora disso não deve haver imuni-
dade, especialmente nos casos que estão sendo ava-
liados, os quais aconteceram antes do mandato e,
portanto, não estão protegidos pelo instrumento da
imunidade.

É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Continua em discussão a matéria.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Tem a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra, Sr. Pre-
sidente, apenas para registrar o meu voto pessoal,
que segue o da Senadora Heloisa Helena. Não quero,
com isso, induzir qualquer direcionamento para qual-
quer outro voto de colega. Assim procedo por uma
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questão absolutamente vinculada à consciência e a
princípios, sem nenhum sentimento de superioridade.
Talvez, naquelas circunstâncias, eu tomasse atitudes
semelhantes às de determinados companheiros. Pre-
so, porém, a princípios que nortearam o meu voto fa-
vorável à instalação da CPI do Judiciário, reafirman-
do-os, sigo o voto da Senadora Heloisa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Jeffer-
son Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para firmar
minha posição, como já fiz na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Votarei contra, pela denega-
ção da licença para processar parlamentar sempre
que se tratar de delitos de opinião, mesmo que come-
tidos antes de ele conquistar o mandato, porque en-
tendo que, até durante a campanha eleitoral, é muito
fácil levantar acusações, injúria e calúnia apenas para
atingir adversários e constrangê-los com processos
judiciais. Por isso, creio que ele deve ser protegido,
mesmo que – repito – os delitos tenham sido cometi-
dos antes da eleição.

Nos casos de crimes comuns, no entanto, con-
cederei todas as licenças para processar parlamen-
tar, ainda que atinentes a infrações eleitorais, como já
o fiz na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, para que o Supremo Tribunal Federal decida se
houve ou não crime, se o acusado é inocente ou cul-
pado. Abro exceção, no entanto, para o caso do Sena-
dor Ronaldo Cunha Lima – infelizmente, não partici-
pei ontem da reunião da citada Comissão, mas acom-
panharia o parecer do Senador Romeu Tuma e nega-
ria a licença por razões humanitárias e também pelas
razões expostas pelo Senador Romeu Tuma.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
há uma série de outros pareceres no mesmo sen-
tido, V. Exª haverá de permitir que, embora seja um
caso pessoal, manifestemos a filosofia da tese que
defenderemos ao tratar dessa matéria.

Sou daqueles Parlamentares que defendem in-
sistentemente que o Brasil tem de deixar de ser o país
da impunidade. No Brasil só vai para a cadeia ladrão
de galinha; gente importante não é processada. Uma
das questões que causam interrogação e fazem com
que nós, Parlamentares, sejamos cobrados perma-

nentemente é exatamente esta: Deputados e Sena-
dores não dão licença para que seus colegas sejam
processados; o processo vai para a gaveta e de lá
não sai.

Justiça seja feita, hoje estamos tomando as pro-
vidências necessárias. Com relação a esta Casa, não
há o que discutir, pois já votamos – a matéria está na
Câmara dos Deputados – e determinamos que o pe-
dido seja votado imediatamente. O ideal é que seja
votado, que seja decidido e seja invertida a questão,
para que o Supremo faça a investigação, o levanta-
mento, e abra o processo, e a Câmara e o Senado, se
quiserem, que peçam, assumindo a responsabilidade
do que estão pedindo.

Convém esclarecer, querida Senadora Heloisa
Helena, que aqui é diferente. Como disse o Senador
Jefferson Péres, é outro assunto; é questão de opi-
nião, do que disse ou do que não disse. Num país
como este, onde não decidimos nada, pelo menos
que nos deixem falar. Podemos até exagerar. Penso
que deve chegar o dia em que isso terá de ser corrigi-
do, sim, mas não é por aqui que vamos começar.

Então, se eu votar favoravelmente no caso do
Senador Roberto Requião ou do Senador Antonio
Carlos Magalhães, com relação ao que disseram ou
não disseram lá, eu não estarei alterando a minha po-
sição de punir, de autorizar, de dar licença para pro-
cessar parlamentar que esteja envolvido em escân-
dalo, em desvio de dinheiro, em bandalheira, seja lá
quem for e de partido for.

Se o Senador Roberto Requião disse ou não, se
o Senador Antonio Carlos Magalhães disse ou não na
Bahia, por razões de opinião, nós vamos aqui iniciar a
abertura de um processo? Sinceramente acho que
não é o caso.

Então, quero deixar clara a minha posição, pois
o Rio Grande do Sul está me cobrando: Pedro Simon,
como é que vota? Eu sou uma figura muito marcada,
e todos sempre me cobram. Eu quero dizer que não
mudo.O meu pensamento é o mesmo, a minha mane-
ira de ser é a mesma, a minha idéia é a mesma. Eu
sou contra a impunidade. Sou contra a irresponsabili-
dade. Sou contra o Parlamento engavetar processo
contra quem comete crime, mas não é o caso que es-
tou discutindo aqui. O que estou discutindo aqui é o
caso que envolve declarações feitas lá fora e que ago-
ra, não sei quanto tempo depois, querem invocar para
iniciar um processo contra o parlamentar.

Outro assunto, Sr. Presidente. A imprensa se
equivocou: ninguém aprovou anistia para parlamentar
que cometeu crime eleitoral! No momento eu não es-
tava aqui, mas acompanhei a apreciação da matéria.
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Votou-se aqui anistia para multa imposta, como no
caso do Senador Roberto Requião, do Paraná, e dos
companheiros de Goiás, como o do Senador Alberto
Silva, em que houve uma multa de R$350 mil, maior
que o valor da campanha.

Então, Sr. Presidente, mantenho a minha posi-
ção. Continuo defendendo que as teses prioritárias
deste País são, primeiro, dar comida a quem tem
fome e, segundo, terminar com a impunidade. Mante-
nho essa posição. Agora, ao votar essas matérias que
envolvem o que a pessoa disse ou não, o que a pes-
soa falou ou não lá fora, num debate, numa manifesta-
ção de opinião, é muito diferente. Não é esta a ques-
tão que estamos debatendo.

Que o Supremo Tribunal Federal mande para cá
os processos envolvendo corrupção e imoralidade
por parte de qualquer parlamentar e serei o primeiro a
votar favoravelmente. Se houver um caso desses,
tudo bem.

Era isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, acompanho a manifestação da Senadora Heloisa
Helena, com muito respeito pelos que têm opinião di-
ferente. Todavia, no dia em que se verificar situação
semelhante comigo, solicitarei que, salvo nos casos
de manifestação de opinião e de voto – pois avalio
que o Parlamentar, no exercício do seu mandato,
deve ter sua imunidade preservada –, nos fatos que
ocorram fora do exercício do mandato, não seja consi-
derada a imunidade.

Por esta razão, o meu voto acompanha o da Se-
nadora Heloisa Helena nesses casos de hoje. O voto
é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Eduar-
do Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, naturalmente essa é uma
questão em relação à qual os membros do Bloco es-
tão liberados. Tenho uma opinião diferente da dos
meus colegas de Partido, Senadora Heloísa Helena e
Senadores Eduardo Suplicy e Tião Viana, nesse par-
ticular. Primeiro, porque, para mim, não existe crime
de opinião. A opinião nunca pode ser enquadrada
como crime. Por isso, entendo ser irrelevante essa

discussão sobre saber se o episódio se deu antes ou
depois do mandato.

Temos de ver que, se o Congresso Nacional au-
toriza, se o Senado Federal autoriza a licença para
que um de seus membros seja processado por crime
de opinião, mesmo que este tenha ocorrido antes do
mandato, ele está, de uma certa forma, contribuindo
para inibir e atrapalhar o mandato desse Senador,
que o está exercendo no pleno vigor das suas prerro-
gativas. É óbvio que o Senador que estiver sendo pro-
cessado por crime de opinião – vamos registrar isso –
terá de desviar energias para se defender no proces-
so, energias estas que, na verdade, poderiam estar
voltadas prioritariamente para a sua atividade parla-
mentar.

É lógico que esse argumento não vale para ou-
tros crimes. Se são outros crimes, se o Parlamentar
cometeu crimes pelos quais esteja sendo processa-
do, independente de sua condição, ele tem efetiva-
mente que se preocupar em se defender.

No entanto, quanto ao crime de opinião – e volto
a dizer que, no meu modo de pensar, essa é uma con-
tradição em termos –, entendo ser irrelevante a dis-
cussão sobre se ocorreu antes ou depois do manda-
to, até porque emitir opinião é uma característica ine-
rente à atividade política, à atividade parlamentar. To-
dos aqueles que entram na vida parlamentar, na vida
política, fatalmente emitirão alguma opinião sobre al-
guém, que entenderá haver sido caluniado, injuriado,
podendo instaurar processo contra essa pessoa que,
sem dúvida alguma, se isso vier a acontecer, como já
disse, terá prejudicado o seu mandato parlamentar.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
tratar de outros assuntos, como fiz na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

Em relação à questão do chamado crime eleito-
ral, já que há alguns casos em que se solicita a autori-
zação, creio que temos de analisar caso a caso. Se
ele está sendo processado, ou ainda se foi enquadra-
do por crime eleitoral, por prática de abuso de poder
econômico, pela utilização desse poder para influen-
ciar na eleição e, portanto, distorcer a vontade do elei-
tor, entendo tratar-se de um caso para se autorizar o
processo. Por outro lado, quanto aos casos específi-
cos, que estão sendo chamados de crime eleitoral,
quero dizer que esse tipo de “crime eleitoral” é tam-
bém inerente a todos os que se dispõem a candida-
tar-se a um mandato eletivo.O Senador Carlos Bezer-
ra, por exemplo, pregou uma faixa em seu comitê de
campanha e foi processado. E também todos os ou-
tros casos – uns três ou quatro em que está envolvido
o Senador Carlos Bezerra, bem como outro em que

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ��



se envolve o Senador Lauro Campos – de forma algu-
ma podem ser enquadrados no que se possa consi-
derar crime eleitoral. São atividades absolutamente
inerentes ao fato de ser candidato a algo. Nesse sen-
tido também, vou votar contra a concessão.

Como o Senador Jefferson Péres já entrou no
assunto, devo dizer que ainda não decidi o meu voto
em relação ao Item 10, que, se não me engano, diz
respeito à questão da tentativa de homicídio por parte
do Senador Ronaldo Cunha Lima. O que quero dizer
é que, em condições normais, se fosse há uns dois
anos, eu não teria a mínima dúvida em votar a favor
da concessão, porque a matéria se enquadra naquilo
para o que não consideramos necessário solicitar a
autorização do Senado para a instauração do proces-
so.

Contudo, não estamos em uma situação normal.
É óbvio que essa é uma questão que está angustian-
do a todos nós, Senadores, que temos a visão de que,
em casos de crimes comuns dessa natureza, como
homicídios ou coisas do gênero, não caberia sequer a
solicitação de autorização, e, em condições normais,
votar-se-ia pela concessão da autorização. Todavia,
repito, é uma situação que está angustiando a todos
nós, e, confesso, da mesma forma como disse na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, no início
da sessão – quando foi votado eu não estava presen-
te –, ainda não sei como votar no Item 10. Quando
chegar a hora, emitirei meu voto, muito embora minha
opinião já esteja expressa. Em situações normais não
teria nenhuma dúvida em votar favoravelmente à con-
cessão da autorização; porém, a situação não é nor-
mal, e, por isto, estou repleto de dúvidas em relação a
esse item em particular.

Em relação aos demais, votarei todos de acordo
com os pareceres dos relatores e da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos aqui para decidir uma
questão daquelas que colocam sempre o Parlamento
em dificuldades. Aliás, duas matérias: recentemente,
a questão da anistia das multas e, agora, a autoriza-
ção para processar Senadores, atendendo a pedido
do Supremo Tribunal Federal.

Creio que o Senado tem autoridade para delibe-
rar, com toda a tranqüilidade, sobre a matéria. Por
quê? Porque já votamos aqui uma proposta que altera
profundamente a questão da imunidade, proposta

que foi remetida à Câmara, sendo que aquela Casa,
até hoje, sobre ela não deliberou. Portanto, qualquer
que seja a decisão que viermos a tomar, não podere-
mos ser acusados de estamos decidindo corporativa-
mente.

O que constrange, no meu modo de ver, é justa-
mente o fato de neste, como em qualquer colegiado,
decidirmos sobre questões que envolvem um dos
seus membros. Então, quanto mais pudermos fazer
que essas decisões sejam impessoais, que haja me-
canismos institucionais que nos dispensem até de ter
que decidir sobre essas questões, melhor para nós,
melhor para a instituição. A decisão, na verdade, vem
naturalmente.Ela flui em função de critérios que já es-
tão estabelecidos, e não de subjetividades, às quais
não podemos escapar quando vamos deliberar sobre
essa matéria. Tanto num caso como no outro, na
questão da anistia sobre as multas, como agora, em
vários processos que estão aqui em que os Senado-
res são acusados de ter cometido crimes eleitorais,
estamos sendo, de alguma maneira, vítimas de nós
mesmos, dos nossos procedimentos. Por que? Por-
que quando votamos aqui a Lei Eleitoral, da qual fui
Relator, senti, por parte dos Senadores, em função
das suas experiências, dos seus traumas, das vicissi-
tudes das campanhas eleitorais, que cada um deseja-
va colocar na lei um número enorme de restrições,
aumentando gravemente as penas, seja do ponto de
vista pecuniário, seja quanto às sanções a serem co-
minadas aos que procedessem em desrespeito à lei,
de tal sorte que o resultado colhemos agora nessa
eleição.

Há aqui Senadores que vieram à tribuna para di-
zer que foram multados em valores até incompatíveis
com seu patrimônio. Em Direito existe uma figura que
diz que não se pode impor uma multa, uma pena a al-
guém que não tenha condição de pagá-la; ela é des-
proporcional à sua capacidade econômica. Por outro
lado, tomando em parte a argumentação da Senado-
ra Heloisa Helena, ao longo dos anos, quantas vezes
vimos candidatos se queixarem de que outros con-
correntes tinham mais acesso aos meios de comuni-
cação, tinham dinheiro, recursos, e então estabeleci-
am condições desiguais na disputa eleitoral. De sorte
que terminou por prevalecer uma corrente que impõe
restrições enormes ao próprio desenrolar da campa-
nha eleitoral. Os resultados surgiram agora nessa últi-
ma eleição, com a aplicação dessas multas, que ter-
minaram levando o Senado Federal a decidir pela
anistia. Não importa aqui se, em alguns casos, foi jus-
to; se, em outros, possivelmente injusto; se, em al-
guns casos, atingindo pessoas que não têm capaci-
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dade econômica para pagar, se, em outros, grandes
empresas talvez, empresas de comunicação foram
multadas e anistiadas.

Em relação aos processos em que os Senado-
res são acusados de terem cometido crimes eleitora-
is, fui Relator do processo do Senador Lauro Campos.
Ele é acusado de, ao longo de sua campanha eleito-
ral, ter usado um trailer, quer dizer, um veículo móvel
que conduzia a sua publicidade, e esse veículo teria
ficado estacionado em locais de uso público. O Minis-
tério Público ingressou com uma representação que
se transformou em um processo, e depois o Supremo
Tribunal Federal pediu licença ao Congresso Nacional
para processá-lo por isso. Evidentemente que não en-
contrei aqui razão alguma para que o Senado conce-
desse essa autorização. Portanto, dei parecer contrá-
rio, com a maior tranqüilidade, porque creio que não
haja razão alguma para isso.

O Senador José Eduardo Dutra falou dos cha-
mados crimes de opinião. Por que surgiu a imunida-
de? Qual a origem e a razão da imunidade parlamen-
tar? Quem exerce esse mandato precisa ter indepen-
dência, segurança, para exercer o seu direito de críti-
ca, para se manifestar com segurança, para não so-
frer nenhum constrangimento, de forma a poder atuar
com independência e liberdade. A imunidade é um
instituto que tem toda a razão de ser para quem está
investido de um mandato parlamentar.

Infelizmente, ao longo do tempo, esse instituto
sofreu desvirtuamentos, terminou servindo de guar-
da-chuva para que pessoas que têm contas a prestar
à Justiça buscassem um mandato, às vezes a peso
de ouro, incorrendo inclusive em um crime eleitoral de
abuso de poder econômico, para poder ficar a salvo
do braço da Justiça, o que evidentemente não era a
motivação que levou à instituição da imunidade parla-
mentar.

Por isso, precisamos decidir essa questão. Não
me refiro ao Senado, porque esta Casa já se manifes-
tou sobre isso, ressalvando o nosso direito, a nossa
inviolabilidade em palavras, opiniões e votos. Infeliz-
mente, a Câmara dos Deputados ainda não decidiu
sobre isso.

Por último, precisamos ter consciência de que a
vigilância da sociedade sobre os parlamentos, sobre
os governos de uma maneira geral, sobre as autorida-
des públicas, os homens públicos, só tende a aumen-
tar. Então, é preciso que não deixemos que esses pe-
didos de processo se acumulem aqui. Vamos delibe-
rar. Assim que chegarem, vamos decidir, com inde-
pendência e liberdade, pois o represamento dos pro-
cessos vem em detrimento da nossa independência,

da liberdade de decidir. Enquanto não se modifica na
Constituição Federal o instituto da imunidade, tería-
mos talvez que criar regras ou procedimentos que tor-
nassem tais decisões muito mais automáticas e esta-
belecer certas condições a fim de deliberarmos sobre
a matéria. É a mensagem que eu gostaria de deixar
aqui.

Votaremos hoje a matéria. Amanhã, possivel-
mente, já a teremos esquecido. Mas ela vai voltar, e
novamente o Parlamento vai se defrontar com a ne-
cessidade de decidir sobre questões desse tipo. O de-
bate vai se repetir, tudo permanece como antes, e o
constrangimento na decisão tende a aumentar.

Portanto, minha palavra é para que peçamos à
Câmara dos Deputados que decida sobre a proposta
que lá está, que aprove, modifique, rejeite, mas que
não paire dúvida de que o Congresso Nacional não
quer decidir sobre a questão da imunidade. O Senado
já decidiu, deliberou e remeteu a proposta à Câmara
dos Deputados. Seria conveniente que aquela Casa
também decidisse e o Parlamento ficasse a cavaleiro
para dizer que se manifestou sobre a questão da imu-
nidade, a fim de restringi-la àquilo que diz respeito di-
retamente ao exercício do mandato.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o último orador inscrito, Sena-
dor Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se
pretende aqui acobertar nenhum Senador sob o man-
to da imunidade parlamentar. O que se pretende aqui
é salvaguardar o instituto da imunidade prescrito em
nossa Constituição, defendendo o direito de que cole-
gas nossos possam continuar exercendo seu traba-
lho, sem nenhum constrangimento, no âmbito desta
Casa, em virtude da eclosão de processos iniciados
em face de uma legislação conturbada, complexa, es-
corregadia e propensa a abrir caminhos para a insta-
uração de inquéritos, muitos dos quais sem nenhum
embasamento jurídico, principalmente aqueles que
foram abertos em decorrência de colocação de faixas
na sacada dos partidos políticos, letreiros em lugares
públicos, quem sabe até sem o conhecimento do pró-
prio candidato – à época, um simples candidato; hoje,
um Senador da República.

Quero me ater especialmente, Sr. Presidente,
ao caso da Paraíba. Ontem, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, tivemos a ocasião de es-
cutar, de forma competente, esclarecedora, o Sena-
dor Amir Lando, que fez considerações que conven-
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ceram quase a totalidade daquela Comissão, mos-
trando por “a” mais “b” que o Senado não pode se tor-
nar, no caso da Paraíba, envolvendo o Senador Cu-
nha Lima, uma instância recursal, de vez que o pro-
cesso já fora anteriormente apreciado no âmbito da
Assembléia Legislativa, representativa da vontade do
povo da Paraíba, que, por vinte e três a zero, decidiu
peremptoriamente dispensar o então Governador Cu-
nha Lima de responder a qualquer processo originá-
rio do assunto que todos conhecemos.

Aproveito também o ensejo, Sr. Presidente, para
dizer que existem decisões – e isso foi dito pelo nobre
Senador Amir Lando, um dos maiores conhecedores
das decisões dos Tribunais Superiores, nesta Casa. A
preliminar levantada por S. Exª, embasada em deci-
sões do próprio Supremo, que considera que, tendo
uma decisão politicamente já decida por um órgão re-
presentativo do povo, como é a Assembléia Legislati-
va, uma mesma instância do povo, como é o Senado
Federal, não pode ser chamada de novo para decidir
matéria idêntica. Portanto, esse assunto não poderia
retornar a esta Casa.

Um outro argumento que eu gostaria de apre-
sentar é mais de ordem pessoal. Quando o Senador
Ronaldo Cunha Lima chegou a esta Casa, confesso
que cheguei a apertar a sua mão com um certo pre-
conceito. Quem sabe porque não o conhecia de perto,
nem a matéria resultante desse processo, como não
conhecia de perto a personalidade, a pessoa huma-
na, a figura extraordinária que é o Senador Ronaldo
Cunha Lima, meu vizinho de apartamento.

Ontem, ele me telefonou dizendo que não viria a
esta sessão, porque, lamentavelmente, o médico não
o liberou para que viesse exercer normalmente a sua
atividade, em face da doença que lhe acometeu.

Mas cometi até um ato de coragem ao afirmar,
Sr. Presidente, que os Senadores da República, em
sua imensa maioria, haveriam de fazer-lhe justiça, re-
conhecendo que esse processo não pode ter anda-
mento legal e normal nesta Casa, uma vez que já foi
decidido em outra instância popular, a Assembléia
Legislativa da Paraíba.

Portanto, Sr. Presidente, a minha palavra é no
sentido de que vou votar, pelos motivos que aqui já fo-
ram apresentados pelos diversos Senadores, favorá-
vel à preservação da imunidade nos casos aqui discu-
tidos, inclusive o do Senador Ronaldo Cunha Lima.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para discutir.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.

Senadores, estamos votando fundamentalmente li-
cenças para processar Parlamentares por crime de
opinião. E acho que não é preciso justificar que o Se-
nado já aprovou emenda constitucional no sentido de
afastar da imunidade o crime comum. Não há por que
não justificar decisão dessa natureza quando se trata
de crime de opinião.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se,
como diz a Constituição, os Deputados não fossem
invioláveis por seus votos, palavras, pensamentos,
opiniões e ações inerentes ao Parlamento, não have-
ria pensamento. Sem liberdade de pensamento, não
haveria Parlamento e, sem o poder de emiti-lo, esta
Instituição seria uma instituição vazia e destituída de
qualquer interesse ou utilidade pública.

Não precisamos dizer que já estamos providen-
ciando outra medida quando se trata de crime de opi-
nião. O crime de opinião, como diz o texto da Constitu-
ição, no seu art. 53: “Os Deputados e Senadores são
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.” É cla-
ro que poderíamos buscar essa inspiração na Consti-
tuição da República de 1891, quando texto idêntico já
vinha gravado naquela Carta Magna. E assim se su-
cede.

Todavia, se olhássemos na Constituição de
1937, na chamada Constituição Polaca, poderíamos
verificar que também no art. 42 estava estabelecido
que: “Durante o prazo em que estiver funcionando o
Parlamento nenhum de seus membros poderá ser
preso ou processado criminalmente sem licença da
respectiva Câmara, salvo caso de flagrância em cri-
me inafiançável.” O art. 43: “Só perante a sua respecti-
va Câmara responderão os membros do Parlamento
Nacional pelas opiniões e votos que emitirem no exer-
cício de suas funções. Não estarão, porém, isentos
das responsabilidades civil e criminal por difamação,
calúnia e injúria, ultraje a moral...” e assim por diante.

Aqui, abre-se uma exceção àquilo que é a ga-
rantia do Parlamento, não dos Parlamentares, àquilo
que é uma prerrogativa da instituição, não do repre-
sentante do povo. É preciso propiciar essa prerrogati-
va, a fim de que o Parlamentar, com coragem e deste-
mor, possa exercer o mandato na sua amplitude.

Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, se os Parla-
mentares tivessem que se policiar para pronunciar
qualquer discurso, na edificação das críticas, que Par-
lamento seria esse? Seria um Parlamento mudo e
medroso. Ou precisamos de um Parlamento que fale,
que parla e que seja, sobretudo, até arrojado, arro-
gante às vezes, e que se cometa até excessos.

Lembro-me de Camillo Benso Cavour, o grande
edificador da unidade italiana, certo dia no Parlamen-
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to ele dizia:Anche io ho comesso dei delittti per ec-
cesso – eu também posso ter cometido os delitos por
excesso. Mas é preferível a atuação até o limite do ex-
cesso do que uma atuação medrosa, uma atuação
mesquinha e que não levante, na plenitude da repre-
sentação popular, todos os problemas que afligem o
povo e que acusem os seus irresponsáveis.

Nem sempre é preciso que a prova esteja previ-
amente constituída. Às vezes, basta o boato ou o cla-
mor público, para que o Parlamentar denuncie e ultra-
passe os limites da estrita verdade no sentido absolu-
to da palavra. Esses excessos, como diria Cavour,
sempre glorificam os Parlamentos, mas o medo, o pa-
vor, a falta de coragem diminuem os Parlamentos.

Por isso, nos crimes de opinião, não poderíamos
ter outra atitude, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, senão a de defender, na integridade, esta prerro-
gativa, porque um Parlamento mudo e medroso é um
Parlamento que não existe, ele está condenado ao
desaparecimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Srª Heloi-

sa Helena e dos Srs. Tião Viana, Eduardo Suplicy,
Jefferson Péres e Lauro Campos.

Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O Ofício nº S/13, de 1995, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 3:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.098, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Lúcio Alcântara, concluindo pelo indefe-
rimento do pedido de licença prévia cons-
tante do Ofício nº S/20, de 1995 (nº 435/95,
na origem), para que o Supremo Tribunal
Federal possa apreciar a Denúncia constan-
te do Processo nº 1019-7/140, oferecida
contra o Senador Lauro Álvares da Silva
Campos.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o parecer.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Lauro Cam-
pos para encaminhar a votação. V. Exª pode falar sen-
tado.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Agradeço, Sr. Presidente. Jamais pensei que a minha
modesta campanha fosse me levar a essa praia. O
que realmente se passou é que assinei um contrato
de comodato cujo objeto eram 12 reboques; reboques
esses que estampavam primeiro o nome do candida-
to a Governador, Cristovam Buarque, da Vi-
ce-Governadora, Arlete Sampaio, o meu nome e o
nome de um candidato a Deputado Federal. Esse re-
boque seria atrelado, por medida de economia, ao
carro de cada candidato.

Então, no meu carro havia um reboque que eu
puxava e no dos outros companheiros também. Os 12
candidatos a Deputado Federal também conduziam
os nomes de todos nós. Houve uma companheira que
fez um idêntico: a candidata Drª Maninha.

Quando o telefone tocava – e isso ocorreu inú-
meras, dezenas de vezes – para avisar que um des-
ses reboques se encontrava parado em lugar proibi-
do, mais do que depressa um dos meu filhos – porque
não havia nenhum motorista trabalhando na minha
campanha; éramos eu, a minha mulher e os meus fi-
lhos – corria para o local, retirava o reboque sob a
nossa responsabilidade e o levava para casa.

Entretanto, algumas vezes tratava-se de um re-
boque que não me pertencia, como é o caso que está
aqui. Gostaria que o reboque da Drª Maninha fosse
estacionar no Supremo Tribunal Federal, para mos-
trar, entre outras coisas, que os nossos crimes eleito-
rais não passam disso. Não temos sequer condições de
cometer as grandes infrações, os grandes crimes, que
aqueles que têm mais recursos, mais área de ação,
mais desembaraço eleitoral, costumam cometer.

De modo que então, como não tive condições
de contratar um advogado para me defender nas ins-
tâncias inferiores, a minha carrocinha foi subindo de
instância e agora ela ameaçava estacionar no Supre-
mo Tribunal Federal, o que seria algo inédito.

Não há nenhuma pena cominada a mim, mas eu
teria cometido esse crime eleitoral de não ter recolhi-
do o reboque da Dr.ª Maninha. Ora, se eu fosse reco-
lher o reboque dela, aí sim, eu estaria cometendo um
crime, pois estaria me apropriando de um bem que
não me pertencia, administrando-o. Quanto aos que
estavam sob a minha responsabilidade devido ao
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contrato de comodato que assinei com a pessoa que
me alugou o reboque, eu assumi, para prestação de
contas perante a Justiça Federal, o pagamento de to-
dos eles, embora eu só tivesse um, só conduzisse um
reboque.

Nunca na minha vida tive sequer um outdoor.
Nas três eleições que disputei nunca tive um outdoor.
E jamais fui intimado ou citado por estar colocando
propaganda em local proibido. De modo que, então,
eu gostaria realmente que o precioso tempo do Su-
premo Tribunal Federal fosse perdido para mostrar,
pelo menos, que também nós, de campanha modesta
e que nunca nos sentimos como infratores da lei, po-
demos ser objeto da preocupação da Suprema Corte
de Justiça. Mas parece que a minha carrocinha, o
meu reboque, não vai chegar até o Supremo Tribunal
Federal, devido à decisão que aqui se toma.

Gostaria realmente, embora eu não tenha podi-
do acompanhar, de seguir o caminho do Senador
Bernardo Cabral – não pude seguir-lhe o caminho,
mas assisti pela televisão o seu posicionamento –, de
ter o privilégio de mostrar que até o PT e seus candi-
datos podem ter acesso um dia ao Supremo Tribunal
Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Em votação o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Srs. Senadores

Lauro Campos, Heloísa Helena, Tião Viana e Eduar-
do Suplicy.

Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O Ofício nº S/20, de 1995, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.099, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor José Fogaça, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/21, de 1995 (nº 906/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fe-
deral possa apreciar a Denúncia constante
do Processo nº 1011-1/140, oferecida con-
tra o Senador Carlos Gomes Bezerra.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o parecer.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal

Federal.
O Ofício nº S/21 de 1995, vai ao Arquivo.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 5:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.100, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Edison Lobão, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/23, de 1995 (nº 488/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fe-
deral possa apreciar a Denúncia constante
dos autos do Processo nº 972-5/140, ofere-
cida contra o Senador Antonio Carlos Peixo-
to Magalhães.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Senadora

Heloisa Helena e dos Senadores Tião Viana e Lauro
Campos.

Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.

O Ofício nº S/23, de 1995, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.101, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Carlos Wilson, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/14, de 1997 (nº 536/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fe-
deral possa apreciar a Denúncia oferecida
contra o Senador Antonio Carlos Peixoto
Magalhães.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
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As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, com os votos contrários da Senadora
Heloisa Helena e dos Senadores Tião Viana, Lauro
Campos e Eduardo Suplicy.

Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.

O Ofício nº S/14, de 1997, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se não

houver objeção do Plenário, a Mesa submeterá o Item
12 da pauta à apreciação da Casa neste momento,
antes do Item 7, que seria o seguinte, por se tratar de
processo referente à mesma pessoa. Em razão disso,
gostaria que este assunto também fosse apreciado
enquanto estou exercendo a presidência da sessão.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 12:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.107, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Francelino Pereira, concluindo pelo in-
deferimento do pedido de licença prévia
constante do Ofício nº S/20, de 1997 (nº
1092/95, na origem), para que o Supremo
Tribunal Federal possa apreciar a Quei-
xa-Crime oferecida contra o Senador Anto-
nio Carlos Peixoto de Magalhães.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, mais uma vez, com os votos contrári-

os da Senadora Heloisa Helena e dos Senadores
Tião Viana e Lauro Campos. Deixo de registrar o voto
do Senador Eduardo Suplicy porque não o vejo no
plenário.

Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.

O Ofício nº S/20, de 1997, vai ao Arquivo.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.102, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-

dor Ramez Tebet, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/15, de 1997 (nº 848/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fe-
deral possa apreciar a Denúncia oferecida
contra o Senador Carlos Gomes Bezerra.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Senadora

Heloisa Helena e dos Senadores Tião Viana e Lauro
Campos.

Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.

O Ofício nº S/15, de 1997, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 8:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.103, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Álvaro Dias, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/16, de 1997 (nº 849/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fe-
deral possa apreciar a Denúncia oferecida
contra o Senador Carlos Gomes Bezerra.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR.Para discutir.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, em política, quase sempre prevalece a
versão. Indiscutivelmente, a imagem que fica é a de
que o Senado está impedindo o Judiciário de proces-
sar Senadores. Temos o dever de analisar caso a
caso.

É evidente que, se eu concedesse, por intermé-
dio deste parecer, licença para a Justiça do País pro-
cessar o Senador Carlos Bezerra, não estaria cau-
sando nenhum aborrecimento a S. Exª, mas estaria,
desnecessariamente, proporcionando despesas pa-
gas pela população do País e trabalho para um Poder
Judiciário já com acúmulo de um número incrível de
processos. Na verdade, seria oferecer licença para
processar um Senador que, no caso presente, não
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cometeu crime algum. Se crime não há, não há por
que também conceder licença para prosseguimento
do processo.

A denúncia diz respeito à colocação de uma pla-
ca de propaganda em propriedade privada durante a
campanha para a Prefeitura de Rondonópolis, em
1992. A legislação eleitoral do País permite, desde
que com autorização do proprietário, a colocação de
propaganda político-eleitoral. Foi o que fez o atual Se-
nador Carlos Bezerra, que, após esse episódio, foi
eleito Prefeito e, posteriormente, Senador. Nas últi-
mas eleições, S. Exª voltou a disputar o voto para ob-
tenção de um novo mandato de Senador.

Não há provas, não houve instauração de inqué-
rito para apuração de responsabilidade, não houve
coleta de informações. A notícia-crime, portanto, não
possui forma, nem feição jurídica; é absolutamente in-
sustentável. E já há julgados posteriores em casos si-
milares com a absolvição dos denunciados.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, sincera-
mente, não há por que conceder licença prévia para
julgamento do Senador Carlos Bezerra nesse episó-
dio. Aliás, é uma bobagem vencida, e devemos saber
identificar o que é bobagem e o que é sério.

Sr. Presidente, já que em seguida apreciaremos
a questão do Senador Ronaldo Cunha Lima, lou-
vo-me no projeto de S. Exª. Se tivesse sido aprovado
o projeto de autoria do Senador paraibano na Câmara
dos Deputados, seu caso não estaria aqui em discus-
são, porque, pelo projeto de S. Exª, a Justiça do País
prescinde de autorização do Senado Federal para jul-
gar Senadores denunciados pela prática de crime co-
mum. Portanto, sequer a Justiça do País teria se so-
corrido de uma autorização prévia do Senado Federal
para dar continuidade aos procedimentos jurídicos re-
ferentes à denúncia-crime contra o Senador.

Mas parece-me, Sr. Presidente, salvo melhor ju-
ízo e data venia do Relator, que esse processo não
deveria ter sido colocado em votação por se tratar de
matéria vencida. O processo do Senador Ronaldo
Cunha Lima foi analisado, deliberado e votado pela
Assembléia Legislativa do seu Estado, no momento
oportuno e adequado. Por isso, peço a V. Exª que con-
sidere a abstenção, já que, a meu ver, estaríamos vo-
tando desnecessariamente.

Portanto, Sr. Presidente, o meu parecer é pela
não-concessão de autorização prévia no caso Carlos
Bezerra, por não se tratar de denúncia séria. Há au-
sência de provas, não houve crime, dessa forma, não
há por que conceder esta autorização.

No caso Ronaldo Cunha Lima, já antecipo a mi-
nha posição de abstenção, uma vez que não devería-
mos sequer estar deliberando sobre este assunto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Senadora

Heloisa Helena e dos Senadores Tião Viana e Eduar-
do Suplicy.

Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O Ofício nº S/16, de 1997, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 9:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.104, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Jader Barbalho, concluindo pelo indefe-
rimento do pedido de licença prévia cons-
tante do Ofício nº S/17, de 1997 (nº 896/95,
na origem), para que o Supremo Tribunal
Federal possa apreciar a Denúncia ofereci-
da contra o Senador Carlos Gomes Bezerra.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Senadora

Heloisa Helena e do Senador Tião Viana.
Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal

Federal.
O Ofício nº S/17, de 1997, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 10:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.105, de 1999, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romeu Tuma, concluindo pelo indeferimento
do pedido de licença prévia constante do Ofí-
cio nº S/18, de 1997 (nº 934/95, na origem),
para que o Supremo Tribunal Federal possa
apreciar a Denúncia oferecida contra o Sena-
dor Ronaldo José da Cunha Lima.
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Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) (Fora do mi-
crofone) – Sr. Presidente, não há uma preliminar?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É nos termos da preliminar da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania pelo indeferimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal

Federal.
O Ofício nº S/18, de 1997, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 11:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.106, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Romeu Tuma, concluindo pelo indeferi-
mento do pedido de licença prévia constan-
te do Ofício nº S/19, de 1997 (nº 1081/95, na
origem), para que o Supremo Tribunal Fede-
ral possa apreciar a Denúncia oferecida con-
tra o Senador Ernandes Santos Amorim.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários dos Senado-

res Lauro Campos, Tião Viana e Eduardo Suplicy e
da Senadora Heloisa Helena.

Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O Ofício nº S/19, de 1995, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 13:

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.108, de 1999, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena-
dor Bernardo Cabral, concluindo pelo inde-
ferimento do pedido de licença prévia cons-
tante do Ofício nº S/21, de 1997 (nº 309/96,
na origem), para que o Supremo Tribunal
Federal possa apreciar a Denúncia ofereci-
da contra o Senador Carlos Wilson Rocha
de Queiroz Campos.

Em discussão o parecer.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
que alguns companheiros tomem conhecimento,
essa matéria se refere a uma manipulação de pesqui-
sa ocorrida em Pernambuco, na eleição de 1994.
Essa pesquisa manipulada foi divulgada em jornal de
grande circulação e usada também como panfleto
eleitoral.

Outros institutos de pesquisas davam o então
candidato Carlos Wilson como aquele que seria eleito
com uma larga vantagem em relação aos outros. No
entanto, o instituto de pesquisa IPESPE insistia em
colocar-me na condição de candidato derrotado. Nas
eleições, o povo pernambucano entendeu que eu de-
veria ser eleito, e fui o Senador mais votado.

O dono do referido instituto de pesquisa, insatis-
feito com o resultado eleitoral, resolveu proces-
sar-me, por entender que cometi crime de calúnia,
quando, na verdade, procurei retratar exatamente o
que os outros institutos de pesquisa, como o Data-
Folha e o IBOPE, haviam divulgado por ocasião das
eleições.

Por isso, hoje agradeço o parecer do Senador
Bernardo Cabral e os votos dados na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania pelos meus compa-
nheiros, que compreenderam a minha posição assu-
mida na eleição. Reservo-me, porém, o direito de abs-
ter-me de votar neste caso, por se tratar de matéria
referente à minha pessoa.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Relator.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca-
bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Como
Relator.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, tendo em vista um ligeiro esclare-
cimento da matéria sobre o Senador Carlos Wilson,
atenho-me apenas ao final do meu voto, que eluci-
da, com absoluta perfeição, a resposta do referido
Senador:

“Na resposta que o Senador Carlos
Wilson ofereceu a todas as questões formu-
ladas pelo autor da ação, ficou demonstra-
do, com pesquisas de outros institutos e,
principalmente, com a vontade do eleitorado
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expressa no resultado das eleições, que o
querelante estava equivocado. Não cabe ao
Senado julgar a metodologia de pesquisa
empregada pelo instituto, mas os fatos evi-
denciam o seu desacerto. Eleito com uma
diferença de quase duzentos mil votos em
relação ao segundo colocado, o Senador
Carlos Wilson não poderia estar, a menos
de um mês das eleições, com 16% das in-
tenções de voto do eleitorado, em segundo
lugar na pesquisa, atrás do candidato
Armando Monteiro Filho, anunciado como
tendo 17% das intenções de voto.”

Agora, ponho uma pá de cal, Sr. Presi-
dente:

“Assim, por se tratar de matéria venci-
da, o Senado, embora conheça do pedido,
deve negar seu seguimento, não conceden-
do a solicitada autorização (...).

Desse modo, opino contrariamente à
concessão de licença ao Supremo Tribunal
Federal (...) para apreciar a denúncia ofere-
cida contra o Senador Carlos Wilson Rocha
de Queiroz Campos.”

A matéria está vencida. Trata-se de assunto
de instituto de pesquisa, e não existe nenhuma edifi-
cação de crime, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria.

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários do Senador

Tião Viana e da Senadora Heloisa Helena. Houve
abstenção do Senador Carlos Wilson.

Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O Ofício nº S/21, de 1997, vai ao Arquivo.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Com relação ao item refe-
rente ao processo do Senador Ronaldo Cunha Lima,
ao final do parecer houve encaminhamento pela pre-
judicialidade, não propriamente pelo indeferimento. É
um detalhe que considero importante.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Será feita a retificação em ata.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 14:

PARECER

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, sobre o pedido de licença prévia
constante do Ofício nº S/17, de 1995 (nº
411/95, na origem), para que o Supremo
Tribunal Federal possa julgar a “Exceção de
Verdade”, em seu mérito, constante do Pro-
cesso nº 703-0/140, oferecida contra o Se-
nador José Bernardo Cabral.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra como Relator.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – GO. Como Rela-
tor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pare-
cer é favorável à concessão para que o Supremo jul-
gue não o Senador Bernardo Cabral, mas exclusiva-
mente – conforme o pedido – a “exceção da verdade”.

Seria importante esclarecer – penso que melhor
o faria o Senador Bernardo Cabral – o que realmente
aconteceu; depois eu emitiria o parecer do vencido na
forma da lei.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma explicação pessoal.Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma
queixa-crime interposta por mim contra o Sr.Silvio Le-
ite. A esta queixa-crime foi interposta uma “exceção
da verdade”, e o Supremo Tribunal Federal no dia 4 de
maio de 1995 – a impugnação da exceção data de
1992 -, enviou o seguinte ofício ao Senado:

“Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência se digne a

submeter a essa Casa legislativa, o pedido
da necessária licença prévia para que possa
o Supremo Tribunal Federal julgar a “exce-
ção da verdade”, em seu mérito, oferecida
contra o Senador Federal José Bernardo
Cabral.”

O Supremo pede que seja julgada, no mérito,
a exceção da verdade. O que a imprensa noticiou e
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as televisões mostraram repetidas vezes – com ex-
ceção da imprensa hoje – é que o Supremo estava
pedindo licença para que eu fosse processado. É
claro que é um erro gravíssimo, e eu precisava devi-
damente esclarecer.

Quando a matéria chegou ao exame da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, ali, por uma
questão de prevalecer uma tradição, o eminente Se-
nador Francelino Pereira, relator da matéria, enten-
dia, apesar de verificar que o ideal seria conceder a li-
cença, que ela fosse recusada, porque poderia haver
uma interpretação errônea em torno do assunto.

Preciso fazer esse esclarecimento, sobretudo a
V. Exª, Sr. Presidente. A queixa-crime foi motivada
pelo seguinte: o jornal intitulado Jornal Congresso
Nacional, que dá a idéia de ser um jornal nosso, e ab-
solutamente não o é – faço esse esclarecimento à Na-
ção -, publicou matéria que dizia o seguinte: “O então
Relator-Geral da Constituinte, Deputado Bernardo
Cabral, andou usando modificações em artigos da
Carta Magna como moeda de troca de assuntos do
seu interesse.” Mais adiante: “Três simples palavras
“Ou à Imagem”, constante do final do texto, que deve
ter passado desapercebido por quase todos os Cons-
tituintes foram acrescentadas”. Dizia a matéria que eu
teria, de forma criminosa, acrescentado essa frase,
essas palavras constantes da matéria.

O que diz o art. 5º, X, da Constituição:

“Art 5º (...)
X – são invioláveis a intimidade, a vida

privada, a honra e a imagem das pessoas
(...).”

Então, se dizia que eu havia posto a palavra
“imagem” para me beneficiar, como moeda de troca
de assunto do meu interesse.

Imediatamente, Sr. Presidente, eu apresentei a
queixa-crime. Fiz questão de fazê-lo por uma razão
simples: a palavra “imagem” foi apresentada como
emendas de Constituintes que estavam usando as
suas prerrogativas.

Pedi uma certidão do Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal – Pro-
dasen, e com a certidão de quais os Constituintes ha-
viam apresentado a imagem.Veja V. Exª que a Consti-
tuição foi promulgada em 1988, e as emendas são de
1987. O documento foi encaminhado ao juízo.

Autores das emendas em 1987, pela ordem de
apresentação sobre a palavra “imagem”:

Deputado Sarney Filho; Deputado Nilson Gib-
son; Senador Maurício Corrêa; Deputado Max Rosen-
mann; Deputado Antônio Mariz; Senador José Richa;

Deputado Lysâneas Maciel; Deputado Francisco
Benjamin; Comissão de Sistematização como um
todo; Comissão da Soberania e dos Direitos e Garan-
tias do Homem e da Mulher; Deputado Paes de
Andrade; Deputado Firmo de Castro; ainda em 1987,
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais; Deputado José Maurício; Senador Man-
sueto de Lavor; Deputado Jesus Tajra; Deputado Bo-
nifácio de Andrada; Deputado Alércio Dias; Comissão
de Sistematização; Deputado Henrique Eduardo
Alves, e em 1988, logo no começo, Deputado José
Lins.

Juntei essa documentação, Sr. Presidente, da
exceção da verdade, porque é claro que o jornalista
que freqüenta esta Casa, afeito às ocupações parla-
mentares, sabe, de ciência própria, que é absoluta-
mente impossível embutir, para passar despercebido
em um texto constitucional, por quem quer que seja,
essa palavra, fruto, como disse, das emendas.

Ao juntar esses documentos e impugnar a cha-
mada exceção da verdade, eu o fiz com estas pala-
vras que vou ler:

“Considerando que o Querelado –
‘querelado’ é exatamente quem está sendo
processado, que na exceção da verdade
toma o nome de ‘excipiente´ – não trouxe
nenhuma prova ou argumento que tivesse
relevância para o desfecho da presente
ação penal;

Considerando que a única intenção do
Querelado nesta sua exceção da verdade
foi a de desviar, indisfarçadamente, o eixo
objeto da ação penal;

Considerando que o Poder Judiciário
não pode servir de instrumento para premiar
aqueles que querem fazer de certo tipo de
jornalismo exemplos corriqueiros de antijor-
nalismo;

Espera o Querelante se digne Vossa
Excelência de Rejeitar a exceção da verda-
de argüida pelo Querelado, e, em conse-
qüência, Julgar Procedente a queixa, comi-
nando ao Querelado a condenação pela in-
fração dos tipos penais apontados na inicial.

Brasília, 1.º de julho de 1992.

Acontece que, ao ser processada essa exce-
ção da verdade, entendeu o Ministério Público de
pedir que os autos fossem remetidos ao Supremo
Tribunal Federal, porque, na época da Constituinte,
eu era Deputado Federal e portanto gozava da prer-
rogativa de foro especial.
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Infelizmente, isso foi aceito, Sr. Presidente, indo,
então, para o Supremo Tribunal Federal, que enten-
deu que essa prerrogativa, essa qualidade, fazia com
que se deslocasse o eixo para a decisão final.E foi em
1985 que veio o pedido.

Ora, Sr. Presidente, o que tenho como meu
patrimônio é minha honradez pessoal. Se alguém
declara que um Constituinte, sobretudo um relator,
consegue incluir no Texto constitucional para se be-
neficiar, é claro, Sr. Presidente, temos dois crimes: o
de calúnia e o de difamação.

Por isso, ontem pedi aos eminentes colegas
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e,
hoje, o faço aqui, para que concedam a licença e
peço que o Plenário a confirme na sua unanimida-
de, para que o Supremo Tribunal Federal julgue a
exceção da verdade, porque a Procuradoria-Geral
da República, há quatro anos – parece-me que ain-
da na época do Procurador Aristisdes Junqueira –
deu parecer contra a exceção da verdade, mas que
não pode ser julgado.

Se não for concedida, é evidente que o benefi-
ciado não serei eu, mas exatamente o cidadão que
está sofrendo a queixa-crime como querelado, ape-
sar de – aqui chamo a atenção dos eminentes ho-
mens de imprensa – ter saído de forma errada, de
que eu é que estava sendo processado, talvez com
a idéia de denegrir mais uma vez a imagem do Se-
nado, por um jornalista. E todos nós sabemos que
não foi nenhum jornal de primeira ou de segunda li-
nha. É um jornal que tem a circulação que sabemos
qual é, mas que inflecte, investe contra a honra de
um parlamentar.

Por isso, Sr. Presidente, fiz esse esclarecimen-
to. O eminente Relator Amir Lando, jurista de quila-
te, manifestou-se na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania e foi o voto vencido. Peço encareci-
damente aos meus companheiros, que amanhã po-
dem ser vítimas da mesma situação, que concedam
a permissão para que daqui saia um ofício para que
o Supremo possa julgar o mérito e não a mim, mas
sim contra aquele que cometeu o crime de calúnia e
de difamação.

Era o esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Para proferir parecer, concedo a palavra ao
nobre Senador Amir Lando, relator do vencido, de-
signado pelo Presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 1.111, DE 1999 (De Plenário)

Sobre o Ofício “S” nº 17, de 1995 (nº
411, de 04/05/95 na origem), solicitando a
devida licença para que aquela Corte possa
julgar a exceção da verdade em queixa –
crime constante dos autos do inquérito nº
703-0/140, oferecida contra o Senador Ber-
nardo Cabral, nos termos do art. 53, § 1º, da
Constituição Federal.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras

e Srs. Senadores, trata-se, no caso, de um pedido do
Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 53, parágrafo único, da Constituição Federal,
de licença para que possa o Supremo julgar a exce-
ção de verdade no seu mérito.

É importante aqui destacar, Sr. Presidente, que
ninguém está julgando qualquer delito que eventual-
mente tivesse cometido o Senador Bernardo Cabral,
uma vez que S. Exª não é réu, mas autor de uma ação
por calúnia e difamação. Aqui, o Senador Bernardo
Cabral figura no pólo ativo da ação penal, e não no
passivo; é autor, não réu; processa, não é processa-
do.

Após discussão, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania entendeu que, no caso, é neces-
sária a concessão da autorização para que o Supre-
mo julgue a exceção da verdade. A calúnia e a difa-
mação nada mais são do que uma falsa imputação.
Mas nesta o réu é o Senador Bernardo Cabral. A ex-
ceptio veritatis admite que o agente prove que é ver-
dade o que alegou. Este fato é, realmente, uma facul-
dade legal deferida ao querelado para que possa,
eventualmente, demonstrar a verdade. E, contra a
verdade, o autor da ação não pode, não quer e, sobre-
tudo, não tem medo de que ela venha à tona, porque
a verdade dos fatos tão bem expostos, como pode-
mos ver por meio da prova documental, caminha no
sentido do autor da ação, e não do réu, não do quere-
lado.

Essa solução da exceção da verdade remonta
ainda ao Direito Romano no Digesto 47,10, XVIII. Lá
estava gravada essa hipótese. Por isso, essa faculda-
de apenas pode excluir o querelado do feito se prova-
do que era verdade o fato que alegava ou os fatos que
alegava. Mas essa hipótese de maneira nenhuma te-
ria necessidade de vir ao Senado Federal, especifica-
mente, para ser autorizado. Aqui, há um prejuízo claro
ao autor da ação, que, de maneira errônea, figurou
como se estivesse sendo processado, quando é ele
quem processa.
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Em conseqüência, o parecer vencedor foi no
sentido de que seja ela deferida, uma vez que a auto-
rização foi solicitada, para que seja julgada no mérito
a exceção da verdade.

Nenhum processo contra o nobre Parlamentar,
que tem um trabalho prestado à República, ao povo
brasileiro, e que, por certo, na condução desse tra-
balho magistral como Relator da Constituição em vi-
gor, fez com competência, com amor ao País, e, so-
bretudo, olhando o futuro do povo brasileiro.

Jamais poderíamos admitir – e aqui se trata de
um juízo pessoal do Relator – que o nobre Senador
Bernardo Cabral inserisse qualquer texto no corpo
da Constituição, sobremodo quando apenas acolhe
uma emenda que passa pelas Comissões e Subco-
missões e chega, afinal, ao texto definitivo da Mag-
na Carta.

Portanto, Sr. Presidente, é importante que se
julgue para que a verdade seja definitivamente ex-
posta e para que não permaneça essa Espada de
Dâmocles, uma suspeita imprópria e indevida, que
hoje se disseminou, de que o nobre Senador Ber-
nardo Cabral vem sendo objeto de uma ação, quan-
do ele é o autor e não o réu.

O parecer é para que se defira a autorização
para o julgamento da exceção da verdade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer conclui pelo deferimento.

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o Parecer nº 1.111, de 1999, de Ple-
nário.

Será feita a comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É importante o esclarecimento de que não
há processo contra o Senador Bernardo Cabral. Ele
é autor de uma ação contra um jornalista que o ca-
luniou. Para fugir do processo, o jornalista apresen-
tou a exceção da verdade. E, no caso de exceção
da verdade, o Supremo Tribunal Federal entendeu
que deve haver uma licença da Câmara, veio para
esta Casa. Fora disso, não há motivo para proces-
so, nem está sendo processado, apenas pede o Se-
nador Bernardo Cabral para ir ao Supremo Tribunal

Federal demonstrar que, mais uma vez, seu calunia-
dor não falou a verdade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência propõe ao Plenário a inclu-
são na pauta de hoje de parte das matérias agenda-
das, ficando mantida a sessão deliberativa ordinária
de segunda-feira para as demais matérias. São ma-
térias em regime de urgência, que enumerarei a fim
de que as Lideranças possam me acompanhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 15:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 120, de 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução n.º 78/98, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento n.º 751, de 1999.))

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 120, de 1999, que autoriza
a União a realizar operação de crédito de
aquisição e refinanciamento das dívidas do
Estado do Rio de Janeiro, consubstanciadas
no Contrato de Confissão, Promessa de
Assunção, Consolidação e Refinanciamento
de Dívidas, celebrado em 29 de outubro de
1999, entre a União e o Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à Comissão Diretora para reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final ao Projeto de Resolu-
ção nº 120, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 1.112, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 120, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 120, de 1999, que autori-
za a União a realizar operação de crédito de aquisi-
ção e refinanciamento das dívidas do Estado do Rio
de Janeiro, consubstanciadas no Contrato de Confis-
são, Promessa de Assunção, Consolidação e Refi-
nanciamento de Dívidas, celebrado em 29 de outubro
de 1999, entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, e
dá outras providências.

Sala das Reuniões da Comissão, 9 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lídio Coe-
lho – Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.112, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,__________________, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgou a
seguinte

RESOLUÇÃO Nº     , DE 1999

Autoriza a União a realizar operação
de crédito de aquisição e refinanciamen-
to das dívidas do Estado do Rio de Janei-
ro, consubstanciadas no Contrato de
Confissão, Promessa de Assunção, Con-
solidação e Refinanciamento de Dívidas,
celebrado em 29 de outubro de 1999, en-
tre a União e o Estado do Rio de Janeiro,
e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º É a União autorizada a realizar operação
de crédito de aquisição e refinanciamento das dívidas
do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciadas no
Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Con-
solidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado
em 29 de outubro de 1999, entre a União e o Estado
do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, ao
amparo do art. 4º da Resolução nº 78, de 1º de julho
de 1998, do Senado Federal, e nos termos do dispos-
to na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, na Me-
dida Provisória nº 1.900-43, de 26 de outubro de
1999, e na Lei Estadual nº 2.674, de 27 de janeiro de
1997, alterada pela Lei Estadual nº 2.996, de 30 de ju-
nho de 1998.

Art. 2º A operação de crédito de que trata o art.
1º tem as seguintes características:

I – valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$18.536.808.277,61 (dezoito bilhões, quinhentos e
trinta e seis milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e
setenta e sete reais e sessenta e um centavos), cor-
respondente ao somatório das dívidas a seguir discri-
minadas, atualizadas até 29 de outubro de 1999:

a) dívida mobiliária existente em 31 de março de
1996, ainda não paga, ou a que, constituída após
essa data, consubstanciou sua simples rolagem, no
valor de R$11.449.802.658,57 (onze bilhões, quatro-
centos e quarenta e nove milhões, oitocentos e dois
mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e
sete centavos);

b) saldos devedores dos empréstimos de res-
ponsabilidade do Estado do Rio de Janeiro junto à
Caixa Econômica Federal – CEF, concedidos ao am-
paro dos Votos nºs 162 e 175, de 1995, e 122, de
1996, e suas alterações, todos do Conselho Monetá-
rio Nacional, no valor de R$438.091.558,58 (quatro-
centos e trinta e oito milhões, noventa e um mil, qui-
nhentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e oito
centavos);

e) saldos devedores dos contratos celebrados
entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômi-
ca Federal – CEF, referentes a saneamento básico,
habitação e sessão de crédito, no valor de
R$466.874.995,67 (quatrocentos e sessenta e seis
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecen-
tos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centa-
vos);

d) saldos devedores dos contratos celebrados
entre o Estado do Rio de Janeiro e Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
no montante de R$111.826.622,93 (cento e onze mi-
lhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte
e dois reais e noventa e três centavos), referente a
contrato relativo à Linha Vermelha;

e) saldo devedor do contrato de empréstimo ce-
lebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa
Econômica Federal – CEF, concedido ao amparo dos
Votos nºs 162 e 175, de 1995, 80 e 102, de 1997, to-
dos do Conselho Monetário Nacional, destinado à
constituição de contas na Caixa, cuja destinação e
movimentação estão subordinadas ao que dispõe o
Contrato de Abertura de Contas, Nomeação de Agente
Fiduciário e Outros Pactos, celebrado em 10 de junho
de 1997, no valor de R$6.070.212.441,86 (seis bilhões,
setenta milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e
quarenta e um reais e oitenta e seis centavos);
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II – valor a ser refinanciado:
R$15.246.423.172,58 (quinze bilhões, duzentos e
quarenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e três
mil, cento e setenta e dois reais e cinqüenta e oito
centavos), correspondente ao valor da dívida do esta-
do assumida pela União, deduzidos os custos assu-
midos pela União até 29 de outubro de 1999, no mon-
tante de R$3.290.385.105,03 (três bilhões, duzentos
e noventa milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,
cento e cinco reais e três centavos), nos termos do §
4º do art. 3º da Lei nº 9.496, de 1997;

III – encargos:

a) atualização monetária: pela variação positiva
do IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas –
FGV, ou, se este índice for extinto, por outro que vier a
subsituí-lo;

b) juros: de 6% a.a. (sei por cento ao ano);

IV – condições de pagamento:

a) do valor refinanciado, R$13.207.213.559,22
(treze bilhões, duzentos e sete milhões, duzentos e
treze mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e vinte
e dois centavos) serão pagos em trezentas e sessen-
ta prestações mensais e consecutivas, calculadas
com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira
em 28 de novembro de 1999, e as demais nos mes-
mos dias dos meses subseqüentes, observado o limi-
te de dispêndio mensal de 1/12 (um doze avo) de 12%
(doze por cento) e de 12,5% (doze inteiros e cinco dé-
cimos por cento) da Receita Líquida Real – RLR, nos
anos de 1999 e 2000, respectivamente, e de 13% (tre-
ze por cento) da RLR, a partir de 2001;

b) amortização extraordinária no valor de
R$2.039.209.613,36 (dois bilhões, trinta e nove mi-
lhões, duzentos e nove mil, seiscentos e treze reais e
trinta e seis centavos), atualizados pela variação posi-
tiva do IGP-DI ou, se este índice for extinto, por outro
que vier a substituí-lo, acrescido de juros de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), mediante cessão de direitos
de crédito a que faz jus o estado relativamente à parti-
cipação governamental obrigatória nas modalidades
de royalties e participação especial de que trata o art.
8º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com a
redação dada pela Medida Provisória nº 1.913-8, de
26 de outubro de 1999;

c) eventual saldo devedor residual, existente ao
término do prazo de trezentos e sessenta meses, em
decorrência da aplicação do limite de dispêndio, será
refinanciado em até cento e vinte parcelas mensais e
consecutivas, vencíveis após o vencimento da 360ª
(tricentésima sexagésima) prestação, com incidência

dos mesmos encargos financeiros previstos, não se
aplicando o limite de dispêndio mensal;

V – garantias: receitas próprias do Estado do
Rio de Janeiro, transferências constitucionais de dire-
ito do estado e créditos de que trata a Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Parágrafo único. Até a data de suas efetivas as-
sunções, as dívidas descritas no inciso I serão atuali-
zadas com base nos encargos financeiros previstos
nos títulos e contratos que lhes deram origem.

Art. 3º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a
realizar operação de crédito correspondente à assun-
ção das obrigações consubstanciadas no Contrato de
Assunção de Dívida e Outros Pactos, celebrado em
15 de julho de 1998, entre o Estado do Rio de Janeiro
e o Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., em liqui-
dação extrajudicial, com a interveniência do Banco
Central do Brasil.

Art. 4º A operação de crédito de que trata o art.
3º tem as seguintes características:

I – valor da dívida a ser paga diretamente ao
Banco Central do Brasil: R$3.879.682.828,82 (três bi-
lhões, oitocentos e setenta e nove milhões, seiscen-
tos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e
oitenta e dois centavos), atualizada até 31 de maio de
1998;

II – condições de pagamento: a dívida será paga
em trinta anos, com carência de dezoito meses, a
contar de 15 julho de 1998, em trezentas e quarenta e
duas prestações mensais e consecutivas, calculadas
com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira no
dia 15 de fevereiro de 2000, e as demais em igual dia
nos meses subseqüentes;

III – atualização: o saldo devedor e as presta-
ções serão atualizados mensalmente pelo índice de
variação da Taxa Referencial – TR, até 15 de julho de
1998 e, após essa data, pela variação positiva do
IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou,
se este índice for extinto, por outro que vier a substi-
tuí-lo, acrescido de juros nominais de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizáveis mensalmente;

IV – garantias: o Estado do Rio de Janeiro entre-
ga ao Banco Central do Brasil, como garantia de pa-
gamento, os direitos ao recebimento das cotas do
Fundo de Participação dos Estados a que o estado fi-
zer jus, até o montante necessário à cobertura do
principal e acessórios decorrentes do presente con-
trato;

V – descumprimento das obrigações: o descum-
primento, pelo Estado do Rio de Janeiro, das obriga-
ções assumidas no Contrato de Assunção de Dívida e

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ��



Outros Pactos, incluído o atraso de pagamento, impli-
cará, durante todo o período em que persistir o des-
cumprimento, substituição dos encargos financeiros
mencionados no inciso III, por encargos equivalentes
ao custo médio de captação da dívida mobiliária inter-
na do Governo Federal, acrescido de juros moratórios
de 1% a.a. (um por cento ao ano).

Parágrafo único. Durante o período de carência,
a correção monetária e os juros, a que se refere o inci-
so III, serão incorporados ao saldo devedor.

Art. 5º As autorizações que se concedem deve-
rão ser exercidas no prazo máximo de duzentos e se-
tenta dias contado da data de publicação desta reso-
lução.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 16:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 121, de 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução n.º 78/98, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento n.º 752, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 121, de 1999, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila-BA a
contratar operação de crédito interno junto
ao Programa de Administração Municipal e
Desenvolvimento de Infra-Estrutura Urbana
– PRODUR, administrado pelo Banco de
Desenvolvimento do Estado da Bahia – De-
senbanco, no valor de R$2.992.000,00 (dois
milhões, novecentos e noventa e dois mil re-
ais), destinada a investimentos na área de
desenvolvimento urbano.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 121, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.113, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 121, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 121, de 1999, que autori-
za a Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila – BA a con-
tratar operação de crédito interno junto ao Programa
de Administração Municipal e Desenvolvimento de
Infra-Estrutura Urbana – Produr, administrado pelo
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A.–
Desenbanco, no valor de R$2.992.000,00 (dois mi-
lhões, novecentos e noventa e dois mil reais), destina-
das a investimentos na área de desenvolvimento ur-
bano.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO PARECER Nº 1.113, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº,    DE 1999

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Dias D’Ávila – BA a contratar operação
de crédito interno junto ao Programa de
Administração Municipal e Desenvolvi-
mento de Infra-estrutura Urbana – Pro-
dur, administrado pelo Banco de Desen-
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volvimento do Estado da Bahia S.A. – De-
senbanco, no valor de R$2.992.000,00
(dois milhões de novecentos e noventa e
dois mil reais), destinada a investimentos
na área de desenvolvimento urbano.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila –

BA autorizada, nos termos da Resolução nº 78, de
1998, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito interno junto ao Programa de Administração
Municipal de Desenvolvimento de Infra-estrutura
Urbana – Produr, administrado pelo Banco de Desen-
volvimento do Estado da Bahia S.A. – Desenbanco,
no valor de R$2.992.000,00 (dois milhões, novecen-
tos e noventa e dois mil reais).

Parágrafo único. Os recursos de que trata este
artigo serão destinados à realização de obras de pa-
vimentação, drenagem e esgotamento sanitário no
Município.

Art. 2º A operação de crédito terá as seguintes
características:

I – valor da operação: R$2.992.000,00 (dois mi-
lhões, novecentos e noventa e dois mil reais);

II – taxa de juros: 0,7591% a.m. (sete mil, qui-
nhentos e noventa e um décimos de milésimos por
cento ao mês), exigíveis trimestralmente na carência
e mensalmente na amortização;

III – índice de atualização: Índice Geral de Pre-
ços de Mercado – IGP-M;

IV – garantias: cotas-partes do ICMS e FPM;
V – prazo: quinze anos, após três anos de carên-

cia;
VI – liberação: 1999 e 2000;
VII – vencimento: até 31 de dezembro de 2017.
Art. 3º A autorização concedida por esta Reso-

lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e se-
tenta dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 17:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 122, de 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução n.º 78/98, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento n.º 753, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 122, de 1999, que autoriza
o Município de João Dourado-BA a contratar
operação de crédito junto ao Programa de
Administração Municipal e Desenvolvimento
de Infra-Estrutura – PRODUR, administrado
pelo Banco de Desenvolvimento do Estado
da Bahia – Desenbanco, no valor de
R$663.000,00 (seiscentos e sessenta e três
mil reais), destinada a investimentos na
área de desenvolvimento urbano.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 122, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.114, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 122, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 122, de 1999, que autori-
za o Município de João Dourado – BA a contratar ope-
ração de crédito junto ao Programa de Administração
Municipal e Desenvolvimento de Infra-Estrutura –
PRODUR, administrado pelo Banco de Desenvolvi-
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mento do Estado da Bahia – DESENBANCO, no valor
de R$663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil re-
ais), destinada a investimentos na área de desenvol-
vimento urbano.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antônio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.114, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº,    DE 1999

Autoriza o Município de João Doura-
do – BA a contratar operação de crédito
junto ao Programa de Administração Mu-
nicipal e Desenvolvimento de
Infra-Estrutura Urbana – PRODUR, admi-
nistrado pelo Banco de Desenvolvimento
do Estado da Bahia S.A. –
DESENBANCO, no valor de R$663.000,00
(seiscentos e sessenta e três mil reais),
destinada a investimentos na área de de-
senvolvimento urbano.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de João Dourado – BA au-

torizado a contratar operação de crédito junto ao Pro-
grama de Administração Municipal e Desenvolvimen-
to de Infra-Estrutura Urbana – PRODUR, administra-
do pelo Banco de Desenvolvimento do Estado da Ba-
hia S.A. – DESENBANCO, no valor de R$663.000,00
(seiscentos e sessenta e três mil reais).

Parágrafo único. Os recursos a serem contrata-
dos destinam-se a financiar investimentos na área de
desenvolvimento urbano.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
terá as seguintes condições financeiras:

I – valor da operação: R$663.000,00 (seiscentos
e sessenta e três mil reais);

II – encargos financeiros:
a) taxa de juros: de 0,7591% a.am. (sete mil, qui-

nhentos e noventa e um décimos de milésimos por
cento ao mês), exigíveis trimestralmente na carência
e mensalmente na amortização;

b) índice de atualização: correspondente
ao Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M;

III – finalidade: investimentos na área de desen-
volvimento urbano, envolvendo pavimentação e in-
fra-estrutura;

IV – prazo: quinze anos, após três anos de ca-
rência;

V – garantias: cotas-partes do ICMS e FPM;
VI – vencimento: 31 de dezembro de 2017;
VII – liberação dos recursos: 1999 e 2000.
Art. 3º A autorização concedida por esta Reso-

lução deverá ser exercida no prazo máximo de duzen-
tos e setenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 18:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 123, de 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução n.º 78/98, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento n.º 754, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 123, de 1999, que autoriza
o Distrito Federal a contratar operação de
refinanciamento de dívidas consubstanciado
no contrato de confissão, assunção, consoli-
dação e refinanciamento de dívidas, cele-
brado com a União, em 29 de julho de 1999,
nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 123, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.115, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 123, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 123, de 1999, que autori-
za o Distrito Federal a contratar operação de refinan-
ciamento de dívidas consubstanciado no Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e Refinancia-
mento de Dívidas, celebrado com a União, em 29 de
julho de 1999, nos termos da Lei nº 9.496, de 1997.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.115, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 1999

Autoriza o Distrito Federal a contra-
tar operação de refinanciamento de dívi-
das consubstanciado no Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas, celebrado
com a União, em 29 de julho de 1999, nos
termos da Lei nº 9.496, de 11 de setem-
bro de 1997.

O Senado Fedral resolve:
Art. 1º É o Distrito Federal autorizado a contratar

operação de refinanciamento de dívidas, consubstan-
ciada no Contrato de Confissão, Assunção, Consoli-
dação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado com
a Unão, em 29 de julho de 1999, no âmbito do Progra-
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
terá as seguintes condições financeiras:

I – valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$647.983.876,23 (seiscentos e quarenta e sete mi-

lhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e se-
tenta e seis reais e vinte e três centavos), correspon-
dentes ao somatório dos saldos devedores dos con-
tratos firmados junto à Caixa Econômica Federal, ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e ao Banco do Brasil S.A., atualizados até 29
de julho de 1999, data de assinatura do Contrato;

II – valor a ser refinanciado: R$642.272.367,31
(seiscentos e quarenta e dois milhões duzentos e se-
tenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e
trinta e um centavos). A diferença entre o valor a ser
assumido pela União e o valor refinanciado ao Distrito
Federal, no montante de R$5.711.508,92 (cinco mi-
lhões, setecentos e onze mil, quinhentos e oito reais e
noventa e dois centavos), correspondente aos custos
assumidos pela União até 29 de julho de 1999, nos
termos do art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.496, de 11 de se-
tembro de 1997;

III – encargos:

a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calcula-
dos sobre o saldo devedor existente e debitados no
primeiro dia de cada mês;

b) atualização monetária: pela variação positiva
do IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas,
ou, se ese índice for extinto, por outro que vier a subs-
tituí-lo;

IV – garantias: as receitas próprias do Distrito
Federal, as transferências constitucionais e os crédi-
tos de que trata a Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996;

V – condições de pagamento:
a) amortização: R$513.817.893,85 (quinhentos

e treze milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocen-
tos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos),
que deverá ser paga em trezentas e setenta parcelas
mensais e consecutivas, calculadas com base na Ta-
bela Price, vencendo a primeira em 15 de agosto de
1999 e as demais no mesmo dia dos meses subse-
qüentes, limitadas ao dispêndio mensal de 1/12 (um
doze avos) de 13% (treze por cento) da Receita Líqui-
da Real do Distrito Federal;

b) amortização extraordinária: R$128.454.473,46
(cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e cinqüen-
ta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e
quarenta e seis centavos), correspondentes a 20%
(vinte por cento) da dívida refinanciada, pelo Sistema
de Amortização Constante – SAC, em trinta e seis
prestações mensais e consecutivas, vencendo a pri-
meira em 15 de agosto de 1999, a ser ralizada com
recursos próprios do Distrito Federal, ou mediante ali-
enação de ações de sua propriedade na Companhia

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ��



Energética de Brasília – CEB, ou na Companhia de
Águas e Esgotos de Brasília – CAESB.

§ 1º O descumprimento pelo Distrito Federal
das obrigações constantes do Contrato de Refinanci-
amento, incluindo atraso de pagamento, assim como
das metas fiscais e financeiras, acordadas em seu
programa de reestruturação e de ajuste fiscal, impli-
cará, enquanto persistir o descumprimento, a substi-
tuição dos encargos financeiros referidos no caput
por encargos equivalentes ao custo médio de coloca-
ção da dívida mobiliária federal, acrescido de juros de
mora de 1% a.a. (um por cento ao ano), e a elevação,
em quatro pontos percentuais, do percentual da Re-
ceita Líquida Real do Distrito Fedral tomado como
base para a apuração do limite de dispêndio mensal
previsto na Cláusula Quinta do Contrato de Refinanci-
amento.

§ 2º Os pagamentos previstos no Contrato de
Refinanciamento de que trata esta Resolução obede-
cerão o disposto no parágrafo único da sua Cláusula
Vigésima Segunda.

Art. 3º O exercício da autorização concedida por
esta Resolução é condicionado a que o Distrito Fede-
ral comprove, junto ao Banco Central do Brasil, o
cumprimento do disposto no inciso III do art. 167 da
Constituição Federal.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publciação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs.. e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 19:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 124, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução n.º 78/98, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento n.º 755, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 124, de 1999, que autoriza

a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte –
MG a contratar operação de crédito junto ao
Programa de Saneamento Ambiental, Orga-
nização e Modernização dos Municípios –
Fundo SOMMA administrado pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
-BDMG, no valor de R$1.625.000,00 (um
milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais),
destinada a projetos de modernização admi-
nistrativa.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Di-
retora oferecendo a redação final ao Projeto de
Resolução n.º 124, de 1999, que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.116, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 124, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Resolução nº 124, de 1999, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
– MG, a contratar operação de crédito junto ao
Programa de Saneamento Ambiental, Organiza-
ção e Modernização dos Municípios – Fundo
Somma, administrado pelo Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S.A. – BDMG, no valor de
R$1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e
cinco mil reais), destinados a projetos de moder-
nização administrativa.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Co-
elho – Carlos Patrocínio.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.116, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 1999

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte – MG, a contratar opera-
ção de crédito junto ao Programa de Sa-
neamento Ambiental, Organização e Mo-
dernização dos Municípios – Fundo Som-
ma, administrado pelo Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais S.A. –
BDMG, no valor de R$1.625.000,00 (um
milhão, seiscentos e vinte e cinco mil re-
ais), destinados a projetos de moderniza-
ção administrativa.

O Senador Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Belo Horizon-

te – MG, autorizada a contratar operação de crédito
junto ao Programa de Saneamento Ambiental, Orga-
nização e Modernização dos Municípios – Fundo
Somma, administrado pelo Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais S.A. – BDMG, no valor de
R$1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cin-
co mil reais).

Parágrafo único. Os recursos referidos neste ar-
tigo serão destinados a projetos de modernização ad-
ministrativa.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
terá as seguintes condições financeiras:

I – valor da operação: R$1.625.000,00 (um mi-
lhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais);

II – taxa de juros: 0,9489% a.m. (nove mil, qua-
trocentos e oitenta e nove décimos de milésimos por
cento ao mês), exigíveis mensalmente inclusive no
período de carência;

III – índice de atualização: Índice Geral de Pre-
ços de Mercado – IGPM;

IV – garantias: cotas-partes do ICMS e FPM;
V – prazo: sessenta meses, com doze meses de

carência;
VI – vencimento: até 31 de dezembro de 2004;
VII – outros encargos: Nihil;
VIII – finalidade: projetos de modernização ad-

ministrativa; e
IX – liberação: 1999.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-

ção deverá ser exercida no prazo máximo de duzen-
tos e setenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 20:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 125, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução nº 78/98, do Senado Federal,

c/c os arts. 336, II, e 338, II, do Regimento Interno
nos termos do Requerimento nº 756, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 125, de 1999, que autoriza
o Município de Belo Horizonte-MG a contra-
tar operação de crédito junto ao Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização de Municípios – Fundo Som-
ma, administrado pelo Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais S/A-BDMG, no va-
lor de R$17.084.317,00 (dezessete milhões,
oitenta e quatro mil, trezentos e dezessete
reais), destinada a obras de infra-estrutura
urbana.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final ao Projeto de Resolu-
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ção nº 125, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.117, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 125, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 125, de 1999, que autori-
za o Município de Belo Horizonte – MG a contratar
operação de crédito junto ao Programa de Sanea-
mento Ambiental, Organização e Modernização de
Municípios – Fundo Somma, administrado pelo Ban-
co de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. –
BDMG, no valor de R$17.084.317,00 (dezessete mi-
lhões, oitenta e quatro mil, trezentos e dezessete rea-
is), destinado a obras de infra-estrutura urbana.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.117, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº  ,DE 1999

Autoriza o Município de Belo HOri-
zonte – MG a contratar operação de cré-
dito junto ao Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização
de Municípios – Fundo Somma, adminis-
trado pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. – BDMG, no valor de
R$17.084.317,00 (dezessete milhões, oi-
tenta e quatro mil, trezentos e dezessete
reais), destinado a obras de in-
fra-estrutura urbana.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Belo Horizonte – MG au-

torizado a contratar operação de crédito junto ao Pro-
grama de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização de Municípios – Fundo Somma, admi-
nistrado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. – BDMG, no valor de R$17.084.317,00
(dezessete milhões, oitenta e quatro mil, trezentos e
dezessete reais).

Parágrafo único. Os recursos a serem contrata-
dos destinam-se a financiar obra de infra-estrutura ur-
bana.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
terá as seguintes condições financeiras:

I – valor da operação: R$17.084.317,00 (dezes-
sete milhões, oitenta e quatro mil, trezentos e dezes-
sete reais);

II – encargos financeiros:
a) taxa de juros: de 0,9489% a.m. (nove

mil, quatrocentos e oitenta e nove décimos de milési-
mos por cento ao mês), exigíveis mensalmente inclu-
sive no período de carência;

b) índice de atualização: corresponden-
te ao Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M;

III – finalidade: obras de infra-estrutura urbana;
IV – prazo: cento e oitenta meses, com trinta e

seis meses de carênca;
V – garantias: cotas-partes do ICMS e FPM;
VI – vencimento: até 31 de dezembro de 2014;
VII – liberação dos recursos: 1999.
Art. 3º A autorização concedida por esta Reso-

lução deverá ser exercida no prazo máximo de duzen-
tos e setenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 21:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 126, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução nº 78/98, do Senado Federal,

c/c os arts. 336, II, e 338, II, do Regimento Interno
nos termos do Requerimento nº 757, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 126, de 1999, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a prestar ga-
rantia e contragarantia às operações de cré-
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dito contratadas no âmbito do Programa de
Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana,
regulamentado pelo Conselho Monetário
Nacional, no valor de R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais), sendo
R$14.400.000,00 (quatorze milhões e qua-
trocentos mil reais), referentes à renovação
da operação autorizada pela Resolução nº
105/97, do Senado Federal, e R$600.000,00
(seiscentos mil reais) relativo ao resíduo da
margem não utilizada da primeira etapa do
Programa.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 126, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.118, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 126, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 126, de 1999, que autori-
za o Estado da Bahia a prestar garantia e contraga-
rantia às operações de crédito contratadas no âmbito
do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira
Baiana, regulamentado pelo Conselho Monetário Na-
cional no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), sendo R$14.400.000,00(catorze milhões e
quatrocentos mil reais) referente à renovação da ope-
ração autorizada pela Resolução nº 105, de 1997, do
Senado Federal e R$600.000,00 (seiscentos mil rea-
is) relativo ao resíduo da margem não utilizada da pri-
meira etapa do Programa.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –

Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO PARECER Nº 1.118, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu________, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº,  DE 1999

Autoriza o estado da Bahia a prestar
garantia e contragarantia às operações
de crédito contratadas no âmbito do Pro-
grama de Recuperação da Lavoura Caca-
ueira Baiana regulamentado pelo Conse-
lho Monetário Nacional no valor de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de rea-
is), sendo R$14.400.000,00 (cartorze mi-
lhões e quatrocentos mil reais) referente
à renovação da operação autorizada pela
Resolução nº 105, de 1997, do Senado
Federal e R$600.000,00 (seiscentos mil
reais) relativa ao resíduo da margem não
utilizada da primeira etapa do Programa.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizada a prestar

garantia e contragarantia às operações de crédito
contratadas no âmbito do Programa de Recuperação
da Lavoura Cacaueira Baiana, regulamentado pelo
Conselho Monetário Nacional, no valor de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Parágrafo único. Dos recursos a serem contrata-
dos, R$14.400.000,00 (catorze milhões e quatrocen-
tos mil reais) referem-se à renovação da operação au-
torizada pela Resolução nº 105, de 1997, do Senado
Federal, e R$600.000,00 (seiscentos mil reais) relati-
vo ao resíduo da margem não utilizada da primeira
etapa do Programa.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
terá as seguintes condições financeiras:

I – valor da operação: R$15.000.000,00 (quinze
milhões de reais);

II – taxa de juros: média de 4% a.a. (quatro por
cento ao ano) exigíveis semestralmente na carência e
na amortização;

III – Índice de atualização TJLP;
IV – garantias: Fundo de Participação dos Esta-

dos e do Distrito Federal – FPE e recursos do Fundo
de Defesa da Economia Baiana – FUNDECOM;

V – finalidade: Programa da Lavoura cacaueira
Baiana;

VI – condições de pagamento;
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a) do principal: em dezesseis parcelas se-
mestrais, após carência de dois anos;

b) dos juros: exigíveis semestral-
mente, sem período de carência.

Art. 3º Na data da contratação da operação de
crédito, deverão ser apresentadas as contragarantias
e provas de adimplência dos tomadores de crédito
aos agentes financeiros, conforme sugerido no Par-
cer Dedip-99/033 do Banco Central do Brasil.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de duzen-
tos e setenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 22:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 127, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução nº 78/98, do Senado Federal,

c/c os arts. 336, II, e 338, II, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 758, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 127, de 1999, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Campo Largo-PR
a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná-BANESTADO,
no âmbito do Fundo Estadual de Desenvol-
vimento Urbano, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
destinada aos investimentos financiáveis
pelo Programa Paraná Urbano/FDU e Vilas
Rurais.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 127, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.119, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 127, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 127, de 1999, que autori-
za a Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR, a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta-
do do Paraná – BANESTADO, no âmbito do Fundo
Estadual de Desenvolvimento Urbano, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinada
aos investimentos financiáveis pelo Programa Paraná
Urbano/FDU e Vilas Rurais.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.119, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu,
_____ Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  ,  DE 1999

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Largo – PR, a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná – BANESTADO, no âmbito do
Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano, no valor de R$5.000.000,00 (cin-
co milhões de reais), destinada aos in-
vestimentos financiáveis pelo Programa
Paraná Urbano/FDU e Vilas Rurais.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Campo Largo

– PR, autorizada, nos termos da Resolução nº 78, de
1998, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito interno junto ao Banco do Estado do Paraná –
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BANESTADO, no âmbito do Fundo Estadual de De-
senvolvimento Urbano, no valor de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), a preços de junho de 1999.

Parágrafo único. Os recursos de que trata este
artigo serão destinados aos investimentos financiáve-
is pelo Programa Paraná Urbano/FDU e Vilas Rurais.

Art. 2º A operação de crédito terá as seguintes
características:

I – valor da operação: R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais);

II – taxa de juros: 0,9489% a.m. (nove mil, qua-
trocentos e oitenta e nove décimos de milésimos por
cento ao mês);

III – índice de atualização: Taxa Referencial –
TR;

IV – garantias: cotas-partes do ICMS;
V – prazo: setenta e oito parcelas mensais e su-

cessivas, após doze meses de carência, a partir da
primeira liberação;

VI – liberação: R$2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), em 1999, e R$2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), em 2000;

VII – vencimento: até 31 de dezembro de 2008.
Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-

ção deverá ser exercida no prazo de duzentos e se-
tenta dias, contado a partir de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 23:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 128, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução nº 78/98, do Senado Federal,

c/c os arts. 336, II, e 338, II, do Regimento Interno,
nos termos do Requerimento nº 759, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 128,de 1999, que autoriza

o Estado da Bahia a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, jun-
to ao Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID no valor de
US$146,000,000.00 (cento e quarenta e
seis milhões de dólares norte-americanos),
equivalentes a R$285.430.000,00 (duzentos
e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e
trinta mil reais), à taxa de câmbio de
11.10.99, destinado ao Programa de Inte-
gração dos Corredores Rodoviários do Esta-
do da Bahia.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 128, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.120, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 128, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 128, de 1999, que autori-
za o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, junto ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento – BID no valor de
US$146,000,000.00 (cento e quarenta e seis milhões
de dólares norte-americanos), equivalente a
R$285.430.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mi-
lhões, quatrocentos e trinta mil reais), à taxa de câm-
bio de 11 de outubro de 1999, destinado ao Programa
de Integração dos Corredores Rodoviários do Estado
da Bahia.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães,Presidente, –
Ronaldo Cunha Lima, Relator, Lúdio Coelho, Car-
los Patrocínio, Geraldo Melo.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.120, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº     , DE 1999

Autoriza o Estado da Bahia a con-
tratar operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID no
valor de US$146,000,000.00 (cento e qua-
renta e seis milhões de dólares nor-
te-americanos), equivalente a
R$285.430.000,00 (duzentos e oitenta e
cinco milhões, quatrocentos e trinta mil
reais), à taxa de câmbio de 11 de outubro
de 1999, destinado ao Programa de Inte-
gração dos Corredores Rodoviários do
Estado da Bahia.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contra-

tar operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID, no valor US$146,000,000.00 (cento e
quarenta e seis milhões de dólares nor-
te-americanos), equivalente a R$285.430.000,00 (du-
zentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta
mil reais), à taxa de câmbio de 11 de outubro de 1999,
destinado ao Programa de Integração dos Corredo-
res Rodoviários do Estado da Bahia.

Parágrafo único. Os recursos advindos da ope-
ração de crédito externo referida neste artigo desti-
nam-se ao financiamento do Programa de Integração
dos Corredores Rodoviários do Estado da Bahia.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – credor: Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento – BID;

II – garantidor: República Federativa do Brasil;
III – valor: US$146.000.000,00 (cento e quaren-

ta e seis milhões de dólares norte-americanos), equi-
valente a R$285.430.000,00 (duzentos e oitenta e
cinco milhões, quatrocentos e trinta mil reais), à taxa
de câmbio de 11 de outubro de 1999;

IV – prazo: vinte anos;
V – carência: cinco anos e seis meses;
VI – juros: taxa anual determinada, para cada

semestre, pelo custo dos Empréstimos Qualificados
tomados pelo BID durante o semestre anterior, acres-
cido de uma margem que o BID fixará periodicamente

de acordo com sua política de juros, incidente sobre
os saldos devedores diários do empréstimos;

VII – comissão de crédito (Commitment Char-
ge) : até 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por
cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, con-
tada a partir de sessenta dias da data de assinatura
do contrato;

VIII – recursos para inspeção e supervisão ge-
ral: até US$1.460.000,00 (um milhão quatrocentos e
sessenta mil dólares norte-americanos) – 1% (um por
cento do valor da operação);

IX – prazo para desembolso: cinco anos, conta-
dos a partir da data de assinatura do contrato;

X – condições de pagamento:
a) do principal: em trinta prestações se-

mestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais,
com vencimento previsto para 15 de janeiro e 15 de
julho de cada ano;

b) dos juros: semestralmente vencidos,
previstos para 15 de janeiro e 15 de julho de cada
ano;

c) da comissão de crédito:
semestralmente vencida, prevista para 15 de ja-

neiro e 15 de julho de cada ano
d) dos recursos de inspeção e supervisão

geral: desembolsados do valor do financiamento
em prestações trimestrais tanto quanto possível igua-
is, ingressando na conta do BID independentemente
de solicitação do Mutuário.

Parágrafo único. As datas estipuladas para pa-
gamento do principal e encargos poderão ser altera-
das para manter correlação com a efetiva data de as-
sinatura do contrato.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao estado da Bahia na operação de crédito externo
referida no art. 1º desta Resolução.

Parágrafo único. A autorização prevista no ca-
put é condicionada a que o Estado da Bahia vincule
como contragarantia à União, as transferências fede-
rais a que faz jus, complementadas por suas receitas
próprias, mediante formalização de contrato de con-
tragarantia com mecanismo de débito automático em
conta corrente.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo máximo de qui-
nhentos e quarenta dias, contado a partir de sua pu-
blicação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
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regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As. Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Há alguns projetos que ainda poderiam ser
votados hoje, se houver concordância das Lideran-
ças. São, geralmente, processos referentes a acordos
internacionais e rádio. (Pausa.)

Havendo o assentimento das Lideranças, va-
mos dar seqüência aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 24:

Segundo dia de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 6, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Lúcio Alcântara, que
assegura aos remanescentes dos quilom-
bos o direito de propriedade sobre terras
que ocupam e garante a preservação de
suas comunidades.

Parecer de nº 817/99-CCJ, Relator:
Senador José Fogaça, favorável, com abs-
tenção do Senador Lúcio Alcântara.

Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria

entrará na pauta da próxima sessão deliberativa ordi-
nária.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 25:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 223, de 1999,
que aprova o ato que outorga concessão à
TV Cidade dos Príncipes S/C Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na localidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina.

Parecer nº 987/99-CE, Relator: Sena-
dor Geraldo Althoff, favorável, com absten-
ção da Senadora Heloísa Helena.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.121, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 223, de 1999 (nº 181, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 1999 (nº
181, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga concessão à TV Cidade dos
Príncipes S/C Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens na localidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães,Presidente, –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Mello.

ANEXO AO PARECER Nº 1.121, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº  DE    1999

Aprova o ato que outorga conces-
são a “TV Cidade dos Príncipes S/C
Ltda.,” para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens na localidade
de Joinville, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 9 de março de 1999, que outorga con-
cessão a “TV Cidade dos Príncipes S/C Ltda.” para
explorar, por quinze anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na
localidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 26:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 231, de 1999, que
aprovo ato que outorga concessão à Rádio e
Televisão Diário de Mogi Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Mogi, Estado de São Paulo.

Parecer nº 1.064/99-CE, Relator: Se-
nador Hugo Napoleão, favorável, com abs-
tenções dos Senadores Geraldo Cândido,
Jefferson Péres e das Senadoras Marina
Silva e Heloisa Helena.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores

Eduardo Suplicy e Heloisa Helena.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.122, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 231, de 1999 (nº 232, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 1999 (nº
232, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão
Diário de Mogi Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens na cidade de Mogi das Cru-
zes, Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.122, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999

Aprova o ato que outorga conces-
são à “Rádio e Televisão Diário de Mogi
Ltda.” para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens na localidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga con-
cessão à “Rádio e Televisão Diário de Mogi Ltda.”
para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na
localidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 27:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 247, de 1999,
que aprova o texto do Acordo sobre Coope-
ração Financeira para o Empreendimento
Projetos Demonstrativos – Reforço, celebra-
do entre a República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federativa da Alema-
nha, em Brasília, em 10 de março de 1999.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 247,de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.123, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 247, de 1999 (nº 236, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de 1999 (nº
236, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do Acordo sobre Cooperação Financeira
para o Empreendimento “Projetos Demonstrativos –
Reforço” celebrado entre a República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federal da Alema-
nha, em Brasília, em 10 de março de 1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.123, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 1999

Aprova o texto do Acordo sobre Co-
operação Financeira para o Empreendi-
mento “Projetos Demonstrativos – Refor-
ço” celebrado entre a República Federati-
va do Brasil e o Governo da República
Federal da Alemanha, em Brasília, em 10
de março de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre Coo-

peração Financeira para o Empreendimento “Projetos
Demonstrativos – Reforço”, celebrado entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República

Federal da Alemanha, em Brasília, em 10 de março
de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 780, DE 1999

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 Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 247, de 1999 (nº
236/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação Financeira para o
Empreendimento Projetos Demonstrativos – Reforço,
celebrado entre a República Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal da Alemanha, em Bra-
sília, em 10 de março de 1999.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Tião Viana .

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imedi-
ata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 781, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Pare-
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cer nº 1.094, de 1999 (Flávio Flores da Cunha Bier-
renbach – STM).

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Pedro Simon – Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria será incluída em Ordem do Dia da

sessão da próxima terça-feira, dia 14 de dezembro.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr.1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 782, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, da Men-
sagem nº 233, de 1999 (indicação do Sr. Israel Vargas
para a Unesco).

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. –
Romeu Tuma – Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria será incluída em Ordem do Dia da

sessão da próxima terça-feira, dia 14 de dezembro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Car-
los Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, devido ao adiantado da sessão e ao trabalho profí-
cuo que os Senadores realizaram, já que alguns pre-
tendem viajar para seus Estados, eu gostaria de falar
em outra oportunidade sobre a transposição do rio
São Francisco.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, considero essencial usar da pa-
lavra para esclarecermos qual foi o problema criado
com a entrevista que V. Exª deu com respeito à ques-

tão do salário mínimo, porque no Palácio do Planalto
houve tanta discussão para saber se o Presidente
Fernando Henrique Cardoso havia ou não determina-
do um estudo sobre o possível aumento do salário mí-
nimo, a sua eventual desvinculação com respeito à
remuneração dos que recebem a pensão de aposen-
tadoria, que o Ministro Pedro Malan também disse
que havia estudos. Daí o porta-voz da Presidência
acabou dizendo outras palavras que não aquelas
anunciadas pelo Presidente da República e por V.
Exª, Sr. Presidente, ou pelo Ministro Pedro Malan que
nós ficamos em dúvida.

Mas ontem foi esclarecido que quem está estu-
dando o assunto salário mínimo, remuneração dos
que recebem da Previdência e a remuneração dos
trabalhadores em geral no Brasil são o Ministro Edu-
ardo Amadeu e outros técnicos. Então, algum estudo
está sendo efetuado.

Sr. Presidente, se o Presidente Fernando Henri-
que Cardoso quiser efetivamente que haja um au-
mento da remuneração daquelas pessoas que hoje,
no mercado de trabalho, recebem apenas um salário
mínimo, no setor privado ou em qualquer outro setor,
então, a solução clara é coordenar o ajuste gradual do
salário mínimo com a instituição de um programa de
garantia de renda mínima – e é preciso recordar esse
assunto ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
inclusive à luz do que está sendo recomendado pela
Comissão Mista de Combate à Pobreza.

Muito melhor seria se o Governo estivesse con-
siderando seriamente aquilo que já foi votado, inclusi-
ve pelo então Senador Fernando Henrique Cardoso,
em 16 de dezembro de 1991.Naquela data foi estabe-
lecido, pelo projeto de lei aqui aprovado, que toda
pessoa que hoje não estivesse recebendo algo como
R$300,00 mensalmente, portanto, um pouco mais de
dois salários mínimos, passaria a ter o direito de rece-
ber um complemento de renda da ordem de pelo me-
nos 30% ou até 50% da diferença entre os R$300,00
e a renda da pessoa.

Se se quiser adotar um programa de garantia de
renda mínima em termos da família, pode-se perfeita-
mente fazê-lo segundo o projeto aprovado pelo Sena-
do Federal, em novembro último, que define o benefí-
cio como sendo uma proporção – 40%, 50% ou me-
nos – da diferença entre o número de pessoas da fa-
mília vezes meio salário mínimo, menos metade da
renda familiar per capita.

Ora, Sr. Presidente, à medida em que o IBGE,
examinando a evolução dos dados da Pesquisa Naci-
onal por Amostra de Domicílio – PNAD, informou, ain-
da nesta semana, que, de 1997 para 1998, o coefici-
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ente Gini, que mede a desigualdade, permanece ex-
tremamente alto para o Brasil, pois era de 0,602, em
1997, e passou para 0,601, em 1998. Isso nos coloca
ainda como um dos países de maior desigualdade so-
cioeconômica no mundo. Poucos países têm uma re-
lação de rendimentos para os 10% mais ricos em re-
lação aos 10% mais pobres na ordem de 25 vezes
como o Brasil, em 1997 e também em 1998.

Se formos examinar a proporção da renda naci-
onal recebida pelos 10% mais ricos, observaremos
que ela avançou de 47,7% para 47,9%, de 1997 para
1998, ou seja, para os 10% mais ricos, houve maior
concentração da renda, ainda que de forma ligeira
apenas, mas partindo de um patamar de enorme con-
centração, enquanto que, para os mais pobres, houve
uma elevação muito pequena. Os 20% mais pobres
evoluíram de 2,2% para 2,3%, de 1996 para 1998,
respectivamente. Já os 40% mais pobres também
mostraram uma evolução muito pequena, de 7,8%
para 8%, respectivamente, de 1997 para 1998.

Assim, continua o Brasil a mostrar um número
muito grande de pessoas na faixa de pobreza. Eram
53,9 milhões, correspondendo a 33,9% da população,
que passaram a 52,7 milhões, correspondendo a
32,7% da população, respectivamente, de 1997 para
1998.

Por que evolui de maneira tão moderada a me-
lhoria da distribuição da renda? Porque, no quinto ano
de seu Governo, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem apenas dados minguados a apresentar
no que diz respeito a sua meta de fazer do Brasil uma
Nação justa; porque as diversas políticas econômi-
cas, visando à erradicação da pobreza e à melhoria
da distribuição da renda, têm sido muito restritas e
modestas, enquanto que os instrumentos de política
econômica apresentados para fortalecer grupos eco-
nômicos privados, que já detêm grande patrimônio e
riqueza, continuam a ser implementados no dia-a-dia.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez registra-
mos aqui estar perdendo o Governo Fernando Henri-
que Cardoso a oportunidade de examinar em maior
profundidade os estudos que podem assegurar efeti-
vamente o cumprimento da meta de realização de
maior justiça neste País.

Quisesse o Presidente acelerar para valer a rea-
lização da Reforma Agrária, o estímulo muito mais
forte às formas cooperativas de produção, expandin-
do muito mais depressa o microcrédito; quisesse o
Governo deixar de dar tantos recursos, como os apro-
vados nesta Casa para salvar o BESC – Banco do
Estado de Santa Catarina, em que o Governo daque-
le Estado recebeu a autorização de uma operação,

aproximadamente, de R$2,2 bilhões para colocar o
banco em ordem para, então, passá-lo para o contro-
le de um banco privado, mais uma vez instituindo me-
canismos para que o patrimônio público passe para
uma instituição privada praticamente livre de ônus im-
portantes, assim como outros instrumentos foram ins-
tituídos neste País; tivesse o Governo a vontade de
instituir para valer o direito de todas as pessoas a um
mínimo de renda neste País, estaríamos com um
quadro muito melhor, afastando-nos dessa inglória
posição de sermos um dos campeões mundiais da
desigualdade socioeconômica.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secre-
tário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
apenas para trazer ao Senado Federal uma notícia
que, acredito, serve de exemplo e de estímulo ao
nosso País; exemplo que vem da administração
pública estadual do atual Governo do Acre.

Nós, hoje, estamos comemorando a assinatura
do Plano de Cargos e Salários do funcionalismo
estadual. É o terceiro plano aprovado, pois foram
aprovados, recentemente, o Plano de Educação e o
Plano de Saúde dos trabalhadores do Estado do
Acre.

Esta é uma conquista da classe trabalhadora do
Acre que deve ser estendida para além das fronteiras
do próprio Estado, uma vez que serve de exemplo
para a Administração Pública em geral.

Tínhamos no Estado uma situação de absoluto
impasse, uma situação caótica do ponto de vista da
Administração Estadual, em que sequer os próprios
funcionários públicos tinham conhecimento de suas
possibilidades de ascensão, de organização ou a que
função propriamente dita pertencia, porque havia um
verdadeiro limbo entre a situação do funcionalismo
público e aquilo que é um plano de carreira dentro de
um Estado.

Um médico do Estado percebia, como proventos
iniciais, o valor de R$168,00; hoje, estabeleceu-se uma
renda mensal, com direito a aposentadoria, da
ordem de R$4,6 mil. Gostaria de frisar que é o maior
salário pago no País para um profissional médico
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esse que se está aprovando no Acre, ao mesmo
tempo em que se reconhece legitimidade à
remuneração e à carreia do enfermeiro, do auxiliar do
enfermagem e do auxiliar operacional de serviços
diversos, construindo uma nova realidade para o
trabalhador e, principalmente, para o funcionário
público que vive no meu Estado. Acredito que essa é
uma grande conquista que precisa ser comemorada.

Ainda mais, Sr. Presidente, o Governo do Esta-
do do Acre encerra seu primeiro ano de mandato pa-
gando 16 meses de salários, quando tínhamos 3 me-
ses em atraso. Estamos, pois, pagando em dia, mês a
mês, o salário do servidor público, e o 13º vai ser pago
até o dia 17 próximo.

Esta é uma realidade distinta da maioria dos
Estados brasileiros. Assim, volto a comemorar, de
uma maneira muito tranqüila, o modo petista de gover-
nar, em que o rigor e o zelo absolutos na administração
dos recursos públicos são dados, bem como o senso
de prioridade é muito bem estabelecido pelo Governo
do Estado e a conquista é a favor do trabalhador, que
ali funciona e divide a parceria da construção de um
modelo de Estado que queremos construir.

Felicito da tribuna do Senado Federal o Gover-
nador Jorge Viana. O plano dos trabalhadores da
educação foi consolidado e aprovado, beneficiando a
grande maioria dos trabalhadores. O plano dos traba-
lhadores da saúde também foi aprovado, benefician-
do a maioria absoluta dos trabalhadores da saúde on-
tem. Há uma quase unanimidade do que tenho co-
nhecimento de aprovação.

Sr. Presidente, acredito que o Brasil deve obser-
var que, apesar de um momento de crise nacional, da
grande dificuldade econômica que estamos atraves-
sando, há possibilidade de se fazer política pública
decente olhando para o trabalhador, para o funcioná-
rio público, olhando para o horizonte da geração de
emprego e renda e construindo uma política pública à
altura da dignidade do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer, trazendo esta notícia
auspiciosa ao Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secre-
tário, em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.124, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Projeto de Resolução nº
129, de 1999, de autoria do Senador Jo-

nas Pinheiro, que altera o inciso IV da Re-
solução do Senado Federal nº 58, de 1999,
autorizou a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito externo a
até US$44,000,000.00 (quarenta e quatro
milhões de dólares norte-americanos) jun-
to ao Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento – BIRD.

Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

O projeto de resolução em tela tem por objetivo
corrigir um erro de redação do inciso VI do art. 2º da
Resolução nº 58, de 1999, do Senado Federal, que
estabeleceu que a condição sobre o prazo de entrada
em vigor da Comissão de Compromisso seria de 60
(sessenta) dias após cada desembolso, o qual deve-
ria ser contado 60 (sessenta) dias após a assinatura
do contrato, visto que essa comissão é destinada a
estabelecer remuneração sobre os recursos não de-
sembolsados.

Assim, a retificação pretendida refere-se ape-
nas ao prazo de entrada em vigor da Comissão de
Compromisso, e visa unicamente a reparação deste
erro manifesto na redação da Resolução nº 58, de
1999, do Senado Federal, motivo pelo qual nos mani-
festamos favoravelmente ao presente projeto.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. –
Ney Suassuna, Presidente – Pedro Piva, Relator –
Freitas Neto – Sérgio Machado – Lúcio Alcântara –
José Eduardo Dutra – Lúdio Coelho – Gilberto
Mestrinho – Jorge Bornhausen – Francelino Pere-
ira – Romeu Tuma – Bello Parga – Eduardo Siquei-
ra Campos – Paulo Souto – Eduardo Suplicy –
Luiz Otávio.

PARECER Nº 1.125, DE 1999

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 272, de 1999 (nº
345/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Sede cele-
brado entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e a Associação dos Pa-
íses Produtores de Estanho, em Brasília,
em 27 de maio de 1999.

Relator: Senador Moreira Mendes

I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso
I, da Constituição, o Poder Executivo, por meio da
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Mensagem nº 947, de 13 de julho de 1999, submete
ao Congresso Nacional o texto do Acordo de Sede
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Associação dos Países Produtores de
Estanho, assinado em Brasília, em 27 de maio de
1999.

O acordo foi inicialmente apreciado pela Câma-
ra dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto
legislativo decorrente da mensagem, formulado por
sua Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naci-
onal. Além desta, o acordo foi também apreciado e
aprovado pelas Comissões de Minas e Energia e de
Constituição e Justiça e de Redação.

A mensagem foi recebida pela Câmara dos De-
putados em 14 de julho de 1999 e o projeto de decreto
legislativo recebeu a chancela daquela Casa em 25
de novembro de 1999, chegando ao Senado Federal
no dia 30 de novembro subseqüente, sendo distribuí-
do à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional em 3 de dezembro de 1999.

É o relatório.

II – Voto

Cuida-se aqui de um típico acordo de sede entre
o Governo brasileiro e uma organização internacional.
Na última Conferência de Ministros da Associação dos
Países Produtores de Estanho (ATPC, sua sigla em in-
glês), o Brasil candidatou-se a País-Sede e, depois de
uma longa batalha travada principalmente nos bastido-
res, saiu vitorioso. Em conseqüência, no dia 27 de
maio, assinou-se o presente Acordo de Sede entre o
Governo brasileiro e a ATPC, transferindo-se a sede da
organização da Malásia para o Brasil.

É indiscutível a importância de se trazer a sede
de uma organização internacional para o país. Esses
benefícios são de ordem política, com a repercussão
no cenário internacional, e de natureza econômica,
pela injeção de recursos financeiros na economia lo-
cal, trazidos pelos diversos parceiros externos.

Além da conveniência técnica e política do acor-
do em questão, sua aprovação damanda ainda certa
urgência porque os antigos escritórios em Kuala Lum-
pur foram fechados e a existência concreta da entida-
de internacional está a depender de sua abertura no
Brasil. A urgência se agrava, se considerarmos que o
Governo brasileiro está a arcar com pesados custos
cumulativos de armazenagem e de aduana no porto
do Rio de Janeiro, pelo depósito dos equipamentos
provenientes da antiga sede.

Com base no exposto, considerando ser de todo
conveniente aos interesses do País a ratificação do

acordo em análise, concluo este parecer opinando pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de
1999, que aprova o texto do Acordo de Sede celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Associação dos Países Produtores de Estanho, assina-
do em Brasília, em 27 de maio de 1999.

Sala da Comissão, – Carlos Wilson, Presidente
– Moreira Mendes, Relator – Tião Viana – Bernardo
Cabral – Lúdio Coelho – Eduardo Suplicy – José
Alencar – Gilberto Mestrinho – Romeu Tuma – Ro-
berto Saturnino – Pedro Piva.

PARECER Nº 1.126, DE 1999

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 273, de 1999 (PDC
00362, de 1999, na origem), que aprova
os textos da Convenção 182 e da Reco-
mendação 190 da Organização Internaci-
onal do Trabalho (OIT) sobre a Proibição
das Piores Formas de Trabalho Infantil e
a Ação Imediata  para sua Eliminação.

Relator: Senador Carlos Wilson

I – Relatório

Vem à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional o Projeto de Decreto Legislativo nº
273, de 1999, que aprova os textos da Convenção
182 e da recomendação 190 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das
Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imedia-
ta para sua Eliminação, para fins de outorga legisla-
tiva, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, e do art. 19 da Constituição da Organiza-
ção Internacional do Trabalho, que incumbe a seus
signatários a obrigação de submeter as Conven-
ções internacionais do trabalho a seus poderes
competentes, para efeito de incorporação aos orde-
namentos jurídicos internos.

Acompanha a Mensagem Presidencial nº
1.485, de 1999, que encaminha a presente Conven-
ção ao Congresso Nacional, Exposição de Motivos
do Ministro das Relações Exteriores, da qual cabe
destacar o seguinte:

“A nova Convenção tem como objetivo a
adoção, pelos Estados ratificantes, de conjun-
to de medidas abrangentes, que incluem a
elaboração e implementação de programas
nacionais de ação, com vistas à eliminação
das piores formas de trabalho infantil, defini-
das como: trabalho escravo e práticas análo-
gas; prostituição e participação na produção
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de pornografia; participação em atividades ilí-
citas, como o tráfico de entorpecentes; e ou-
tros tipos de trabalho suscetíveis de prejudicar
a saúde, a segurança ou a moral das crian-
ças. Para seus efeitos, a nova Convenção
designa o termo criança como toda pessoa
menor de dezoito anos.

A Recomendação 190, que acompa-
nha a Convenção 182 sobre as Piores For-
mas de Trabalho Infantil, embora não impo-
nha obrigações, propõe medidas e oferece
diretrizes aos Estados ratificantes, com vis-
tas à implementação eficaz dos dispositi-
vos da nova Convenção.

Com base nos termos da Convenção
144 da OIT, sobre Consultas Tripartites para
Promover a Aplicação das Normas Interna-
cionais do Trabalho, o Senhor Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego criou, por
meio da Portaria nº 749, de 19 de agosto de
1999, Comissão Tripartite, integrada por re-
presentantes do Governo, do setor patronal
e dos trabalhadores, com o objetivo de efe-
tuar o exame conjunto do texto do novo di-
ploma. A cerimônia de assinatura da referi-
da Portaria contou com a presença do Dire-
tor-Geral da OIT, Senhor Juan Somavia, en-
tão em visita ao Brasil.

Instalados seus trabalhos em 23 de
setembro de 1999, a Comissão Tripartite
aprovou, em 10 de outubro de 1999, por
consenso, parecer favorável à tempestiva
ratificação da Convenção 182 sobre as Pio-
res Formas de Trabalho Infantil, tendo con-
cluído que o novo Instrumento da OIT
“guarda total compatibilidade e comple-
mentaridade com o ordenamento jurídico
brasileiro”.

A ratificação da Convenção 182 da
OIT sobre as Piores Formas de Trabalho
Infantil viria somar-se ao conjunto de iniciati-
vas que o Governo brasileiro, em suas dife-
rentes esferas e em parceria com a socieda-
de civil, tem empreendido no sentido de ba-
nir do país a prática da exploração laboral
infantil. Constituiria, ademais, passo coeren-
te com compromissos internacionais que o
Brasil vem assumido, no âmbito da OIT e do
Mercosul, com vistas à legítima promoção
de direitos trabalhistas fundamentais, entre
os quais a erradicação do trabalho infantil
ocupa lugar  de especial destaque.

II – Voto

A adesão plena do Brasil aos diplomas internacio-
nais que tratam de questões referentes à proscrição do
trabalho infantil e da exploração criminosa de crianças
em atividades ilícitas, como tráfico ilícito de drogas e
prostituição, reveste-se da maior importância.

Em que pese termos em nosso ordenamento ju-
rídico um formidável arcabouço legal de proteção à
infância e à adolescência, há como temos unanime-
mente reconhecido, todo um caminho ainda por fazer.

A Convenção nº 182, da OIT, sobre a Proibição
das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Ime-
diata para sua Eliminação, ora submetida à aprova-
ção legislativa para fins de incorporação é, neste pris-
ma, um brilhante exemplo de legislação internacional
à qual o Brasil deve aderir, seja para afirmar sua posi-
ção no concerto das nações, seja para deixar claro o
esforço não só jurídico como também político que es-
tamos empreendendo, no sentido de erradicar tão
grandes males de nosso meio social.

A Recomendação nº 190, que acompanha a
Convenção nº 182, tem apenas cunho exortatório,
conforme a própria Constituição da OIT (art. 19, § 6º),
não gerando obrigações aos Estados.

Pelo exposto, tendo em vista ser a Convenção
nº 182, da OIT, que aprova os textos da Convenção nº
182 e da Recomendação 190 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das Pio-
res Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata
para sua Eliminação, oportuna e conveniente aos in-
teresses nacionais, bem assim constitucional e legal,
somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 273, de 1999, ora apreciado.

Sala da Comissão, – Lúdio Coelho, Presidente
– Carlos Wilson, Relator – Bernardo Cabral – More-
ira Mendes – José Alencar – Gilberto Mestrinho –
Romeu Tuma – Tião Viana – Roberto Saturnino –
Pedro Piva – Eduardo Suplicy.

PARECER Nº 1.127, DE 1999

Da Comissão de Relações Exterio-
res da Defesa Nacional, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 274, de 1999
(nº 363/99, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos da Convenção 138
e da Recomendação 146 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre
Idade Mínima de Admissão ao Emprego,
adotadas em junho de 1973, em Ge-
nebra.

Relator: Senador Carlos Wilson
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I – Relatório

Com fundamento no disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição, o Poder Executivo, por meio da Men-
sagem nº 1.484, de 19 de outubro de 1999, submete
ao Congresso Nacional os textos da Convenção 138
e da Recomendação 146 da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admis-
são ao Emprego, adotadas em junho de 1973, em Ge-
nebra.

A convenção foi inicialmente apreciada pela Câ-
mara dos Deputados, que aprovou o projeto de decre-
to legislativo decorrente da mensagem, formulado por
sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional. O texto da convenção foi remetido também
para ser analisado pelas comissões de Constituição e
Justiça e de Redaçaõ, de Seguridade Social e Famí-
lia, e de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, com pareceres proferidos e aprovados em Plená-
rio, na fase final de tramitação.

A mensagem foi recebida pela Câmara dos De-
putados em 20 de outubro de 1999 e o projeto de de-
creto legislativo recebeu a chancela daquela Casa
em 25 de novembro de 1999, chegando ao Senado
Federal no dia 30 de novembro subseqüente, onde foi
distribuído à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional em 3 de dezembro de 1999.

É o relatório

II – Voto

A Convenção 138 da Organização Internacional
do Trabalho integra o conjunto de documentos bási-
cos dessa organização identificados como funda-
mentais para a promoção dos direitos humanos no
trabalho e, no plano nacional, sua ratificação consta
como uma das metas do Plano Nacional de Direitos
Humanos.

Ademais, desde dezembro de 1998, alterou-se
o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição brasileira e
se elevou de 14 para 16 anos a idade mínima de ad-
missão no emprego no Brasil, tornando assim nosso
sistema constitucional perfeitamente combatível com
a norma internacional.

A Convenção nº 138 reveste-se de mecanismos
próprios que podem adaptar-se a diversas circuns-
tâncias socioeconômicas, de modo a não se transfor-
mar numa camisa-de-força para os países ratifican-
tes. Esse caráter do acordo está bem resumido na
Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exte-
riores que acompanha a mensagem, nos seguintes
trechos:

“A Convenção nº 138 da OIT sobre
Idade Mínima de Admissão ao Emprego tem
como objetivo estabelecer patamares míni-
mos de idade para admissão ao emprego e
ao trabalho e mecanismos para sua pro-
gressiva elevação, como forma de prevenir
e eliminar o trabalho infantil. O referido di-
ploma contém, ademais, dispositivos de fle-
xibilidade que visam adaptar seus preceitos
às condições econômicas, sociais e admi-
nistrativas de aplicabilidade verificadas nos
Estados ratificantes. A Convenção é secun-
dada pela Recomendação nº 146, a qual,
embora não possua caráter vinculante, re-
comenda medidas e oferece diretrizes com
vistas à implementação nacional eficaz dos
dispositivos da Convenção.

A Convenção nº 138 da OIT sobre Ida-
de Mínima foi originalmente encaminhada
ao Congresso Nacional, pelo Executivo, em
28 de agosto de 1974, tendo sido rejeitada,
em 1991, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal. O
parecer contrário recebido no Senado base-
ou-se, na ocasião, em parecer de que have-
ria incompatibilidade dos dispositivos da
Convenção da OIT com as normas constitu-
cionais sobre idade mínima para admissão
a emprego e trabalho.

A Emenda Constitucional nº 20, de 15
de dezembro de 1998, que alterou o inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
elevando de 14 para 16 anos a idade míni-
ma básica de admissão a emprego e traba-
lho no Brasil e, concomitantemente, de 12
para 14 anos a idade mínima para o traba-
lho na condição de aprendiz, teria vindo eli-
minar o vício de inconstitucionalidade en-
contrado pelo Senado, em 1991.

Com base no exposto, considerando ser de todo
conveniente aos interesses do País a ratificação da
Convenção em análise, opino pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 274, de 1999, que apro-
va os textos da Convenção nº 138 e da Recomenda-
ção nº 146 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego,
adotadas em junho de 1973, em Genebra.

Sala da Comissão, – Lúdio Coelho, Presidente
– Carlos Wilson, Relator – Eduardo Suplicy – Ro-
meu Tuma – Gilberto Mestrinho – Bernardo Cabral
– Tião Viana – Pedro Piva – Roberto Saturnino –
José Alencar – Moreira Mendes.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condi-
ção de aprendiz, a partir de quatorze anos;
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998

Modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e
dá outras providências.

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

PARECER Nº 1.128, DE 1999

Da Comiossão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 227,
de 1999 (nº 180/99, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Ruy Baromeu para
executar serviço de radiodifusão em fre-
quência modulada na cidade de São Ma-
teus, estado do Espírito Santo.

Relatora: Senadora Luzia Toledo

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 227, de 1999 (nº 180, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga a a permissão à Fundação Ruy Baromeu
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de São Mateus, Estado
do Espírito Santo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 105, de
1999, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 319,
de 21 de dezembro de 1998, que outorga a permissão
para a exploração de canal de radiodifusõ sonora, nos
termos do art. 49 XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da Republica, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-

citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferemento.

É o seguinte o quadro diretivo da Fundação Ruy
Baromeu:

Carlos Baromeu Lopes – Diretor-Presidente
Carlos Cassiano dos Santos – Vice-Presidente
Stélio Dias – Diretor Administrativo
O Presente Projeto foi examinado pela Comis-

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados tendo recebido pare-
cer favorável de seu relator, Deputado Sampaio Dó-
ria, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa,
contra os votos dos Deputados Antonio Carlos Bisca-
ia, Nelson Pelegrino, Marcos Rolim, Geraldo Magela,
José Dirceu e Waldir Pires.

II – Voto da Relatora

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidade e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 227, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Fundação Ruy Baromeu
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do projeto de decreto le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, Freitas Neto, Presidente –
Luzia Toledo, Relatora – Geraldo Cândido (absten-
ção) – José Jorge – Gerson Camata – Agnelo
Alves – Íris Rezende – Alvaro Dias – Ney Suassu-
na – Francelino Pereira – Luiz Otávio – Roberto
Saturnino (abstenção) – Romeu Tuma – Emilia Fer-
nandes – Maguito Vilela – Luiz Estevão – Leomar
Quintanilha (sem voto).
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Reso-
lução nº 129, de 1999, cujo parecer foi lido anterior-
mente, ficará perante a Mesa durante cinco úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Sr. Se-
nador Ademir Andrade enviou à Mesa proposição
que, em face do disposto no art. 235, inciso III, alínea
a, do Regimento Interno, será lida na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Sr. Se-
nador Casildo Maldaner, a Sra. Maria do Carmo
Alves, e os Srs. Carlos Bezerra, Jonas Pinheiro e
Francelino Pereira enviaram discursos à Mesa, para
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ocupamos esta
Tribuna para pronunciar-nos sobre as tratativas que
tomam forma para a federalização do Banco do Esta-
do de Santa Catarina, decidida recentemente pelo
Banco Central e o Governo do meu Estado.

Tendo presente a reportagem da Folha de São
Paulo, de 22 de novembro do corrente ano, sobre os
Bancos que recebem benefícios de qualquer nature-
za, que acabam por desvirtuar a valorização da insti-
tuição bancária, levam-nos a raciocinar sobre o as-
sunto.

Srªs. e Srªs. Senadores, o exemplo do que acon-
teceu com o Banco do Estado da Bahia comprado
pelo Bradesco, repetiu-se com o Bemge e o Credire-
al, ambos estaduais de Minas Gerais.

Neste sentido, não devemos deixar que as impli-
cações de uma desestatização possam desembocar
no que aconteceu com a federalização dos bancos ci-
tados, que na prática reduziu o seu valor de compra,
definidos em leilão.

Na verdade, o Bradesco comprou as ações que,
conforme as regras do balanço definidas pelo BC, va-
liam sete vezes mais.

Cumpre-nos esta introdução para discorrer so-
bre a federalização do BESC e suas conseqüências,
com o objetivo de evitar este direcionamento ao as-
sunto em tela.

Constituído no governo Celso Ramos e estrutu-
rado como agência de fomento e desenvolvimento, o
BESC foi planejado com as melhores concepções da
época e prestou inestimáveis serviços, tendo se
constituído no principal núcleo de estudos e, portanto,

responsável pela concretização de um governo exito-
so que marcou indelevelmente a história política e ad-
ministrativa do Estado de Santa Catarina. Nesta épo-
ca formulou um ambicioso programa para capacitar
recursos humanos, assim como ensejou uma desejá-
vel capilaridade de crédito, de todos os níveis, inclusi-
ve o crédito comercial, que alcançou geopoliticamen-
te todos os setores da economia estadual.

O BESC cumpriu sempre com proficiência reco-
nhecida as suas responsabilidades bancárias e se
destacou também na prestação do crédito agrícola,
tornando-se modelo para os estabelecimentos con-
gêneres que atuavam, à época, no desenvolvimento
regional.

No governo do Senador Jorge Konder Bornhau-
sen, para cumprir exigência da legislação, transfor-
mou-se no Banco do Estado de Santa Catarina –
BESC, quando foi desativada a área de crédito para
desenvolvimento.

No final do primeiro governo Amin, decorrente
de sua improfícua gestão, o Banco Central interveio
para sanear as irregularidades ali praticadas: opera-
ções condenáveis que conduziram a um grande des-
calabro, que acabou por desorganizar uma instituição
de grande credibilidade e importância para o Estado
de Santa Catarina.

A sua recuperação se constituiu numa grande
tarefa para a administração do saudoso Governador
Pedro Ivo Campos, que restabeleceu o conceito per-
dido, saneando o BESC com a colaboração de nume-
rosos profissionais e com a prestimosa ajuda do Ban-
co Central.

Srªs. e Srs. Senadores, tendo sucedido o Gover-
nador Pedro Ivo Campos, prematuramente falecido,
conduzimos a fase final da sua recuperação e pude-
mos compreender com clareza o que representou
essa ação de governo que foi realizada com determi-
nação e austeridade.

Em todo este tempo pode-se atestar que, o rela-
cionamento entre o Banco Central e o BESC, após o
primeiro governo Amin, foi muito proficiente e de ex-
traordinária transparência. Os governos do PMDB
não se esquivaram de cumprir as regras com solicitu-
de e correção.

Em nenhum momento assistimos o caso de fun-
cionários do nosso sistema se transformarem em di-
retores bem pagos de outra instituição financeira.

As irregularidades, se houveram, foram identifi-
cadas e corrigidas prontamente.
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Agora, segundo consta, nas anotações do final
do primeiro semestre de 1998, não foram detectadas
as irregularidades que afirmaram existir naquele final
de ano, portanto, na ante véspera do Governador
Esperidião Amin assumir o Governo do Estado.

Este fato produz uma sensação de armação
para justificar medidas e políticas financeiras, esbo-
çadas para garantir ao atual governo estadual os re-
cursos necessários para garantir sua governabilida-
de, alavancados pela federalização do BESC e sua
posterior privatização.

Cabe declarar ao Senado Federal, que como
Governador do Estado não permitimos ao BESC fa-
zer caridade com dinheiro alheio e não contribuímos
para aumentar o descrédito dos bancos estaduais.
Jamais adotamos a prática dos subsídios condenáve-
is e outras transferências. Também não colocamos
em risco o sistema e o equilíbrio fiscal. Muito menos
colaboramos para os prejuízos monumentais aos
quais fez referência o ex-presidente do Banco Cen-
tral, o Doutor Gustavo Franco, genericamente, no dis-
curso de despedida.

Nada fizemos Senhor Presidente e Senhoras e
Senhores Senadores para conspurcar a atividade
bancária em nosso governo e nos governos do PMDB
de Santa Catarina, o que pode ser testemunhado
pelo próprio Banco Central.

Esta razão pelo qual estranhamos que o então
Governador, recém eleito do Estado de Santa Catari-
na, foi ao Banco Central, antes de tomar posse, mani-
festar sua intenção de privatizar o BESC, conforme
depoimento do Doutor Gustavo Franco. Este fato não
consente o Governador de Santa Catarina quando
perguntado por jornalista do Diário Catarinense.

Sr. Presidente, causa-nos espanto, ao tomar
ciência do depoimento generalizado do Doutor Gus-
tavo Franco e, também não alcançamos à época, a
amplitude da armação montada pelo atual Governa-
dor de Santa Catarina, Doutor Esperidião Amin, em
comum acordo com as autoridades federais, na ex-
pectativa de fazer caixa para a sua administração.

Um breve histórico esclarecerá às Senhoras e
Senhores Senadores toda a malícia concebida para
alcançar os objetivo anteriormente referidos.

No segundo semestre de 1997, foi iniciado o
processo de levantamento das necessidades de fi-
nanciamento do sistema BESC, realizado pelas áreas
técnicas do Banco Central e do próprio BESC.

Encerrada a apuração do montante, foi assina-
do em 31 de março de 1998, o Protocolo entre o Go-

verno Federal Ministério da Fazenda, Banco Central
e o Estado de Santa Catarina para uma cooperação
na ordem de R$218 milhões de reais.

O Governador Paulo Afonso não se comprome-
teu a privatizar o BESC, como decorrência, este fi-
nanciamento foi restringido a 50% do montante total,
isto é, R$109 milhões de reais, de acordo com as con-
dições do Programa de Saneamento – PROES.

Este protocolo, Ofício nº S/82, de 1998, foi apro-
vado pelo Senado Federal em 08 de dezembro de
1998, o que possibilitou a conclusão de um processo,
com a aquisição, por parte do Estado de Santa Catari-
na, de dívidas do BESC para com o BNDES, que se
constituía de parcela da contrapartida estadual pre-
vista naquele protocolo.

Mas o atual governo do Doutor Esperidião Amin,
– no anterior ele faliu o BESC –, começou uma divul-
gação extraordinária, atrelada a uma campanha inu-
sitada na mídia com objetivos bem delineados, porém
pretensiosos, sobre a necessidade de novos financia-
mentos para fazer face e garantir uma nova situação
no sentido de aumentar os valores junto ao Governo
Federal.

Artifício enganoso para dotar o seu governo de
recursos, assentado no endividamento público, obje-
tivando realizar um ambicioso programa de investi-
mentos que vai comprometer definitivamente a esta-
bilidade financeira dos futuros governos estaduais.

Primeiramente, conforme anunciou o Secretário
da Fazenda, Antônio Carlos Vieira, eram necessários
R$800 milhões de reais para atender as necessida-
des do BESC, que foi aumentando, injustificadamen-
te, a valores superiores a R$2,1 bilhões de reais.

Isto posto, Senhor Presidente, é preciso convir
que se constitui em uma diferença muito grande, que
para ser justificada precisava, no mínimo, de uma
campanha difamatória e insidiosa de descrédito do
BESC. Uma entidade que teve, em governos de res-
ponsabilidade pública, grande desempenho e apre-
sentou lucros, conforme registram os números reco-
nhecidos pelo próprio Banco Central.

Procuramos neste pronunciamento no Senado
Federal demonstrar a falácia audaciosa dos procedi-
mentos administrativos da atual Diretoria do BESC,
em prejudicar a sua imagem pública e comprometer o
desempenho do banco, deliberadamente, alcançan-
do a sua credibilidade, “alma matee” da sua essência
financeira e administrativa.

Ademais, a Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída na Assembléia Legislativa para apurar a
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questão BESC, em documentos, demonstra que o
atual condomínio que governa o Estado não deseja
apurar a Instituição mas, criar fantasmas morais e im-
pedir que chegue a opinião pública a verdade de seus
depoimentos.

Dentre estes, tomamos conhecimento de proce-
dimentos administrativos da atual diretoria, que aju-
daram a prejudicar o desempenho do Banco, envian-
do mensagens à rede de agências determinando que
não houvesse captação de recursos, bem como, de-
clarações mal intencionadas de diretores, pertencen-
tes ao “condomínio”, inverídicas sobre a situação eco-
nômico-financeira da instituição.

Este comportamento indecoroso com deslava-
do cinismo de algumas figuras públicas, sujeitas a cri-
me de responsabilidade, acabou por transmitir à soci-
edade estadual uma grande perplexidade e grande
intranqüilidade, quebrando definitivamente o maior
patrimônio do BESC: a sua credibilidade, com grande
e graves conseqüências.

Será este o verdadeiro interesse, para vendê-lo
por menor preço para a iniciativa particular, com a in-
terveniência de eminentes testas-de-ferro conheci-
dos na praça?

O depoimento mais importante da CPI da
Assembléia Legislativa foi de um funcionário de carrei-
ra do BESC, que explicitou ser de R$800 milhões de
reais a necessidade para atender àquela demanda,
não sabendo explicar a origem e a razão do montante
financeiro de mais de R$2 bilhões de reais, mesmo
tendo participado do contingente de técnicos do Banco
que participou das negociações com o Bacen.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs Senadores, o Contra-
to de Abertura de Crédito para Saneamento do Siste-
ma BESC com base no Proes, em 30 de junho de
1999, em R$2,1 bilhões de reais prevê R$1,3 bilhões
para recomposição do patrimônio líquido, como se-
gue: R$428 milhões de reais para o plano de demis-
são incentivada; R$250 milhões para a integralização
da FUSESC – Fundo de Pensão dos Funcionários do
Banco; R$30 milhões de reais para investimentos em
tecnologia e R$620 milhões de reais destinados à sua
capitalização. Temos aí um valor próximo ao custo da
duplicação da BR-101/SC, a obra mais sonhada pe-
los catarinenses, ainda inconclusa.

Continuando, R$100 milhões de reais para re-
serva de contingência; R$644 milhões de reais para
aquisição de ativos do BESC pelo Estado; R$39,7 mi-
lhões para aquisição de imóveis e R$18 milhões des-
tinados à quitação de dívidas do Estado.

Devemos informar ainda ao Senado que a atua-
lização desses valores se dará pela variação da taxa
Selic, a partir de 10 de julho de 1999, até a data das li-
berações.

Complementando, esclarecemos que a taxa Se-
lic é a mesma que atualiza as Letras dos Precatórios,
na época considerada muito alta e tendo servido
como fator de incorreção na colocação daquelas Le-
tras, trombeteada pela mídia engajada como peça de
resistência de uma violenta campanha eleitoral.

Senhor Presidente, em agosto de 1999, foi assi-
nado um Termo de Compromisso de Gestão em que o
Estado de Santa Catarina se compromete a subsidiar
a manutenção das agências pioneiras, além de assu-
mir qualquer responsabilidade por qualquer passivo
ou evento não descrito no contrato.

Cláusula leonina, convenhamos Senhores Se-
nadores, para favorecer o futuro controlador da maio-
ria acionaria, da iniciativa particular que lucrará às
custas das finanças públicas de Santa Catarina.

Devemo-nos aprofundar para dar pleno conhe-
cimento ao Senado da República e registrar nos ar-
quivos desta Casa, os fatos que ocorrem em Santa
Catarina. Também ficou decidido que os recursos ge-
rados pelos ativos do BESC, adquiridos pelo Estado,
serão obrigatoriamente destinados à amortização do
saldo devedor do contrato de refinanciamento.

Constituindo-se, portanto, em uma das formas
de amortizar o saldo devedor, o pagamento das pres-
tações mensais, que faz com que o caixa do tesouro
seja financiado pela desoneração do pagamento das
prestações mensais da dívida pública, através do uso
desses recursos. Na parcela dos 13% legais serão
utilizados esses ativos, que são títulos adquiridos
pelo BESC, como os Fundo de Compensação Salari-
al, por exemplo.

Um conveniente dimensionamento desse pres-
suposto esclarece que um pagamento mensal médio
na ordem de R$30 milhões de reais, em um ano, per-
mitirá um desafogo de caixa próximo de R$360 mi-
lhões de reais, que são recursos suficientes para via-
bilizar qualquer projeto de governo, à custa da eleva-
ção do endividamento público.

Srªs. e Srs. Senadores, deve-se levar ao conhe-
cimento de Vossas Excelências, que além do contrato
de R$2 bilhões de reais, a cláusula que manifesta
uma formidável distorção, que objetiva perpetrar o
Banco Central, o Ministério da Fazendo e o Governo
do Doutor Esperidião Amin, consubstancia a transfe-
rência para as finanças públicas a estatização do pre-
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juízo, ou em linguagem especial, a socialização de to-
das as eventuais e futuras perdas do BESC, decor-
rente de má ou criminosa gestão de janeiro de 1999
em diante, que antecede a federalização e sua priva-
tização.

Outro fato singular, o Estado de Santa Catarina
que possui apenas 44% do capital e 65% do capital
votante, conjuntamente com a Codesc, tornar-se-á
responsável por todo e qualquer prejuízo ou necessi-
dade de financiamento futuro.

A pergunta que se impõe é a seguinte: se o
Estado detém apenas 44% do total do banco porque
assumir 100% dos prejuízos, e dos futuros prejuízos,
que poderão advir ou serem criados? Por que ele
deve ser assumido integralmente pelas finanças pú-
blicas? Transformando a sua privatização no melhor
negócio para as finanças particulares nacional e in-
ternacional?

Analistas políticos de Santa Catarina, conhece-
dores de sua história, nos dão conta do reinicio de um
ciclo de grandes negócios que acabou no início da
década de 60, quando o Governador Celso Ramos
criou o Banco de Desenvolvimento do Estado, depois
transformado em BESC, que obrigou o grupo Bornha-
usen a vender o Banco Indústria e Comércio de Santa
Catarina – INCO, por falta de liquidez, em face de não
contar mais com os depósitos de recursos públicos.

Temos certeza que agora vai recomeçar este
período, com a volta dos banqueiros privados, de ex-
pressiva tradição na área, para aproveitar os melho-
res e qualificados negócios, ampliado pelo projeto da
federalização e posterior privatização de um banco
que conhece com propriedade a sólida economia es-
tadual e as prospectivas do seu desenvolvimento.

Sr.Presidente, a razão do nosso pronunciamento
nesta Casa justifica-se para que os Senadores da Re-
pública possam considerar a amplitude dessa ação,
principalmente no que observa o artigo 37 da Constitu-
ição Federal que preconiza o respeito aos princípios
de legalidade, impessoalidade e moralidade.

Este processo da federalização do BESC e sua
posterior privatização constitui uma agressão aos
princípios constitucionais, quando se faz uma leitura
atenciosa do Contrato de Abertura de Crédito para
Saneamento do Sistema BESC com base no Proes,
de 30 de junho de 1999.

A sociedade catarinense, por nós representada
no Senado Federal, denuncia aos membros dessa
Casa que o processo é dirigido e montado por especi-
alistas do Banco Central e do Governo do Estado

para favorecer, no primeiro momento a “tes-
tas-de-ferro” e posteriormente os verdadeiros interes-
sados, descumprindo, portanto, o princípio da impes-
soabilidade, que se concretizado consistirá em um
esbulho aos princípios constitucionais.

Não devemos aceitar Senhoras e Senhores Se-
nadores, que a essência do contrato que prevê a re-
estruturação da Instituição financeira BESC, sua ca-
pitalização e posterior entrega ao capital particular, se
dê às custas das finanças públicas de Santa Catarina.
Reduzindo desta forma o seu poder de investimentos
para as áreas precípuas do seu peculiar interesse, do
desenvolvimento social e econômico, de atender, pri-
oritariamente, aos setores carentes da educação, sa-
úde, qualidade de vida, geração de empregos e ren-
da.

Falaciosamente o atual governo vai inviabilizar,
numa só jogada, a médio e longo prazo, as finanças
públicas do Estado, aumentando o endividamento pú-
blico estadual em mais de 50%. A dívida de Santa Ca-
tarina, construída em 100 anos, está sendo pratica-
mente duplicada em 350 dias do Governo Amin.

Repito, o valor do financiamento da federalização
do BESC equivale a mais da metade de toda a dívida
histórica do Estado de Santa Catarina, para entregar
para a iniciativa particular, nacional ou internacional,
uma instituição capitalizada, com a participação de
toda a sociedade catarinense, por preço ridículo.

Este é o registro que, como representante de San-
ta Catarina, moralmente nos sentimos obrigados a fazer,
para que no futuro se tenha conhecimento da verdadeira
história da federalização e privatização do BESC.

Por fim, cumpre informar que solicitamos à Co-
missão de Assuntos Econômicos a sustação do pro-
cesso de federalização do BESC, até a conclusão dos
trabalhos da CPI na Assembléia Legislativa de Santa
Catarina, bem como estamos encaminhando à Mesa,
Requerimento de Informações dirigido ao Ministério
da Fazenda solicitando uma gama informações sobre
o tema em tela. Ademais, cremos ser fundamental a
presença na Comissão de Assuntos Econômicos dos
Senhores Nelson Wedekin, ex-membro desta Casa e
Secretário da Fazenda de Santa Catarina à época do
primeiro acordo entre o BESC e o Bacen – sim, faço
um adendo para relembrar que já havia um acordo
entre União e Estado –, do Diretor do Banco Central,
Carlos Eduardo de Freitas; do Secretário da Fazenda
de Santa Catarina, Antônio Carlos Vieira e do Relator
da CPI, Deputado Estadual Ronaldo Benedet.
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Contamos com o espírito público dos meus pa-
res para impedir tamanho escárnio contra os cofres
públicos de Santa Catarina.

Agradecemos muito sensibilizados a atenção
das Senhoras e dos Senhores Senadores e da Mesa
Diretiva dos trabalhos do Senado Federal, seu Presi-
dente e a todos quantos nos honraram com a sua
atenção a este pronunciamento.

Muito obrigado!
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)

– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no dia 10 de
dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos. Essa data merece ser lembrada e
homenageada por todos, e ainda mais por esta Casa,
que pertence à comunidade dos legisladores. Afinal,
se os direitos humanos constituem um ideal pelo qual
lutam cidadãos, organizações da sociedade civil e go-
vernos, é por intermédio dos legisladores que assu-
mem a forma de lei e se impõem pelo direito positivo.

As grandes cartas históricas de declarações de
direitos são a base da construção dos direitos huma-
nos ao longo da história, sucedendo-se em versões
cada vez mais abrangentes, insistindo na prevalência
do indivíduo diante do Estado, esmagadoramente
onipotente, e saindo em defesa daqueles que são
oprimidos pela hostilidade ou indiferença de ordens
sociais injustas.

As declarações de direitos não instituem legal-
mente os direitos humanos, apenas reconhecem,
para esclarecimento de todos, que esses direitos pre-
existem a qualquer ordenamento jurídico nacional,
pois decorrem da própria natureza humana. Quem
fixa as normas legais, o ordenamento jurídico, são as
constituições e, abaixo delas, as leis, todas constru-
ção dos legisladores.

Nossa Constituição deu origem às Constituições
Estaduais e às Leis Orgânicas dos Municípios. Nelas,
e nas novas leis que delas vão brotando, por faina dos
legisladores, está presente a preocupação com os di-
reitos humanos, nos seus mais variados aspectos: o
das liberdades políticas, o do trabalho, da propriedade,
da saúde, da segurança, e tantos outros.

A declaração de direitos mais influente no pre-
sente é a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, de 1948, promulgada pela Organização das Na-
ções Unidas, com toda a carga de sua legitimidade e
autoridade moral. Essa Carta muito influenciou a le-
gislação sobre direitos humanos em todo o mundo,
até mesmo porque, além dos trinta artigos de seu tex-
to, ela gerou instrumentos normativos internacionais,

na forma de pactos, protocolos, tratados e conven-
ções que lhe sobrevieram e lhe deram maior consis-
tência, força jurídica e poder de penetração nos cora-
ções e nas mentes das sociedades em todo o globo.

Essa arquitetura internacional dos direitos hu-
manos contribuiu para ampliar o seu alcance no mun-
do contemporâneo, promovendo, em toda parte, a de-
fesa dos mais fracos: crianças, mulheres, refugiados,
minorias étnicas, perseguidos políticos, e muitos
mais. Tão fortalecido está hoje o conceito de direitos
humanos que eles se tornaram supranacionais.

Efetivamente, seja qual for a postura individuali-
zada dos governos sobre o assunto, os direitos huma-
nos, hoje, não mais se confinam juridicamente aos
domínios reservados das jurisdições nacionais, sobre
as quais, em princípio, a comunidade internacional
não se poderia pronunciar. Essa supranacionalidade
está ostensivamente presente na polêmica que envol-
ve questões como a extradição do general Pinochet e
as intervenções militares internacionais em Kosovo e
no Timor.

Se lembramos a Declaração da ONU e as nor-
mas internacionais contemporâneas relativas aos dire-
itos humanos, é justo evocar, também, as raízes de
todo esse progresso, que estão nos séculos XVII e
XVIII, tempo de luta, na Europa, pela liberdade política
e contra o arbítrio do absolutismo. De fato, os alicerces
dos direitos humanos estão em cartas declaratórias
como o Bill of Rights, de 1689, que reconhecia os direi-
tos dos súditos ingleses perante o seu rei; ou como a
Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, anterior à
independência americana, que já proclamava um con-
junto de princípios e direitos válidos para todos, entre
os quais o de que “toda a autoridade pertence ao
povo”; ou, ainda, como a mais famosa de todas, a origi-
nária da Revolução Francesa, a Declaração dos Direi-
tos do Homem e do Cidadão, de 1789.

Sr. Presidente, toda essa construção histórica,
de declarações, normas internacionais, constituições
e legislação específica, merece ser homenageada ao
se comemorar o Dia Internacional dos Direitos Huma-
nos. Mas, em particular, desejo dirigir essa homena-
gem, neste meu modesto pronunciamento, aos medi-
adores e obreiros, legisladores construtores das leis
que promovem os direitos humanos em nosso País,
isto é, aos congressistas, deputados estaduais, vere-
adores, de todo o Brasil, que fizeram, fazem e farão
avançar nossa legislação em defesa dos indivíduos
ou grupos mais vulneráveis, dos humilhados, dos
ofendidos e dos desamparados.

Muito obrigado.

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� 	�



O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, recebi correspon-
dência do Sr. Oscar Soares Martins, presidente do
Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de
Mato Grosso – Sinduscon-MT –, um dos mais impor-
tantes sindicatos patronais de meu Estado. Nessa
missiva, o Sr. Martins, aludindo a entrevista concedi-
da pelo Exmo. Sr. Presidente da República ao jornal
Gazeta Mercantil, pede minha intervenção e meu
apoio, na qualidade de representante eleito do Estado
de Mato Grosso.

Gostaria de dizer, primeiramente e antes de
passar ao conteúdo da demanda que me foi feita, que
sinto grande satisfação em dialogar com os cidadãos
e com os representantes da sociedade civil de meu
Estado, fazendo sempre o possível para representar
suas reivindicações, desde que sejam procedentes.
Por isso, nunca deixo sem resposta a correspondên-
cia que recebo de meus coestaduanos.

Pois bem.No que se refere à entrevista do Presi-
dente da República¹, dois pontos de sua fala motiva-
ram a apreensão do presidente do Sinduscon de
Mato Grosso: dois pontos que configuram equívoco
da parte do Presidente Femando Henrique Cardoso,
como demonstro em seguida.

O primeiro ponto diz respeito à Ferronorte, ferro-
via que está interligando Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul à rede ferroviária paulista e que se deve expan-
dir, em futuro breve, para a Região Norte. Na mencio-
nada entrevista, o Presidente da República afirma,
textualmente, que “a legislação vai permitir que o
Fundo Constitucional do Norte possa financiar a con-
tinuidade da estrada que vai para Rondonópolis, com
ramal para Cuiabá.”²

Aqui, o Presidente se enganou. Não se trata de
ramal, mas sim de tronco ferroviário o trecho da Fer-
ronorte entre Rondonópolis e Cuiabá. Temia o Sr.
Martins, com toda razão, que um ramal ferroviário em
Cuiabá não pudesse permitir a implantação de um
terminal de cargas na capital. Mas o Sr. Martins pode
ficar tranqüilo: é tronco principal, e não ramal, o que
servirá a capital de Mato Grosso. Tenho dedicado boa
parte de minha atuação parlamentar à construção da
Ferronorte, tenho me batido a favor do transporte mul-
timodal para Mato Grosso e para a Região Cen-
tro-Oeste, – o que é fundamental para nosso desen-
volvimento, – e, de fato, seria uma falha imperdoável
não levar um tronco principal da ferrovia até Cuiabá.
Tratou-se apenas de um lapso, compreensível, nor-
mal, do Sr. Presidente da República.

O segundo ponto tem a ver com o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO.
Novamente, em sua entrevista, o Presidente da Re-
pública cometeu um equívoco. O Presidente declara
que, ao reclamarem do Fundo Constitucional, os Go-
vernadores do Centro-Oeste têm razão, mas que isso
seria matéria que eles teriam de resolver com o Con-
gresso Nacional.³

O presidente do Sinduscon de Mato Grosso, o
Sr. Oscar Martins, estimulado pela indicação do Pre-
sidente da República e mostrando sua preocupação
com as normas que regem o FCO e a distribuição de
recursos hoje existente, pede meu empenho no deba-
te sobre o fundo.

Antes de dizer que poucos assuntos têm mere-
cido minha atenção como a normatização e a opera-
cionalização do FCO, quero contestar o Sr. Presiden-
te da República quando, mais ou menos, lava as
mãos, ao declarar que isso é assunto do Congresso.
Não é verdade. É mais assunto do Poder Executivo do
que do Congresso.

Desde o dia 9 de agosto deste ano, como resul-
tado de uma luta muito intensa na qual a modéstia
não me vai impedir dizer que tive participação rele-
vante, entrou em vigor o Decreto nº 3.130, que criou o
Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste. Tendo a atribuição de
administrar os recursos do FCO, estabelecer priorida-
des de financiamento, aprovar projetos, regulamentar
a concessão dos empréstimos e assim por diante, o
Conselho Deliberativo é composto, por ampla maio-
ria, por membros do Poder Executivo Federal.

São 20 membros, assim denominados:
O Ministro de Estado da Integração Nacional,

que é o presidente do Conselho; um representante do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; um
representante do Ministério da Fazenda; um repre-
sentante do Ministério da Agricultura e do Abasteci-
mento; um representante do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior; um represen-
tante do Ministério do Meio Ambiente; um represen-
tante do Ministério do Esporte e Turismo; um repre-
sentante do Governo de cada uma das quatro Unida-
des Federativas situadas na Região Centro-Oeste;
um representante do Banco do Brasil; um represen-
tante de cada uma das quatro Federações da Indús-
tria ou da Agricultura sediadas nas Unidades Federa-
tivas da Região; e um representante de cada uma das
quatro Federações de Trabalhadores na Indústria ou
na Agricultura sediadas também nas Unidades Fede-
rativas da Região.
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Assim, em termos percentuais, o Conselho é
composto em 40% por representantes do Poder Exe-
cutivo Federal, em 40% por representantes de organi-
zações da sociedade civil da Região Centro-Oeste, e
em 20% por representantes dos Governos Estaduais
Estaduais e do Governo Distrital da Região. Nenhum
representante do Poder Legislativo, quer federal, quer
estadual. Não estou reclamando da composição do
Conselho. Nem quero dizer que os representantes
eleitos do Poder Legislativo não tenham de debater,
sugerir e intervir no que se refere às regras de funcio-
namento do FCO. Quero apenas deixar claro que este
é um problema, sim, da alçada do Poder Executivo
Federal.

Como já mencionei, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste tem sido objeto de
minha atenção permanente e tema de diversas reu-
niões de que participei, bem como de seguidos dis-
cursos que proferi nesta Casa. Uma de minhas princi-
pais reclamações, a ausência de um conselho delibe-
rativo que pudesse agilizar e melhorar a administra-
ção do FCO, felizmente, foi resolvida com o Decreto a
que aludi há pouco. Tenho sido, também, implacável
crítico das elevadas taxas de juros que incidem sobre
os empréstimos concedidos com recursos do Fundo,
lembrando, sempre, que a missão institucional do
Fundo é ser uma alavanca para o desenvolvimento
econômico da Região Centro-Oeste.

A esse propósito, releio, agora, pequeno trecho
de um discurso que enunciei no dia 12 de julho de
1997, que nada mais é do que exemplo da tecla em
que venho batendo há muito tempo, sendo repetida
muitas e muitas vezes, em diversas oportunidades.
Dizia eu a respeito das condições de financiamento
do FCO:

“(... ) o custo dos financiamentos está em ab-
soluta dessintonia com a realidade do mercado, e
(... ) os mutuários, em sua grande maioria, vivem
penosa situação de insolvência. Isso ocorre, nobres
Colegas, porque não há correspondência entre o
saldo devedor dos empréstimos e o valor da produ-
ção que deveria permitir a liquidação dos compro-
missos. Não há correlação nem mesmo com o valo-
res dos patrimônios dados como garantia, o que
evidencia a necessidade de se redefinir o modelo
de atuação do Fundo como mecanismo de fomento
do progresso.

Enfim, quero dizer ao Sr. Presidente do Sindus-
con de Mato Grosso, que, a exemplo dele mesmo, te-
nho sido um ferrenho crítico dos procedimentos se-
guidos na concessão de empréstimos do FCO, não

tendo poupado esforços no sentido de aperfeiçoá-los.
Quero dizer, outrossim, que subscrevo, integralmen-
te, as reivindicações do Sinduscon, arroladas na cor-
respondência que recebi.

São três essas reivindicações:

A primeira é a criação de um programa especí-
fico de financiamento, com recursos do FCO , ás ati-
vidades do setor de construção. Os empréstimos em
questão poderiam financiar, inclusive, capital de
giro. Lembro, aliás, que já defendi, anteriormente, o
financiamento de capital de giro com recursos do
FCO, voltado às pequenas e médias empresas.

A segunda é a possibilidade de utilização des-
ses empréstimos para regularização de operações
passivas vencidas e vincendas das empresas mutuá-
rias, bem como para pagamento de débitos fiscais
trabalhistas e previdenciários. Certamente, essa seria
uma medida que permitiria que muitas empresas,
hoje em dificuldades, voltassem a produzir e a con-
tratar.

A terceira reivindicação do Sinduscon de Mato
Grosso é aquela pela qual me tenho batido há tanto
tempo. Nada mais, nada menos do que a compatibi-
lidade entre custo do financiamento e capacidade
de pagamento por parte das empresas mutuárias. O
custo proibitivo do financiamento com recursos do
FCO tem deixado muitos mutuários em dificuldades
e em situação de inadimplência, além de fazer com
que grande parcela desses recursos, ano a ano,
não encontre tomadores, o que redunda em desper-
dício de uma fonte vital para o financiamento do pro-
gresso da Região Centro-Oeste.

Por fim, gostaria de agradecer o Sinduscon de
Mato Grosso, na pessoa de seu presidente, o Sr.
Oscar Soares Martins, pela simpática e proveitosa
correspondência que me enviou e dizer-lhe que faço
minhas as reivindicações apresentadas pelo sindica-
to. Farei um apelo contundente para o Conselho De-
liberativo do FCO, no sentido de que adote tais pon-
tos de vista. Da mesma forma, continuarei a traba-
lhar, com o afinco de sempre, para aperfeiçoar os
mecanismos existentes e para criar outros, com o
objetivo de promover o desenvolvimento do Mato
Grosso e de toda a Região Centro-Oeste. É a ma-
neira que encontro de honrar o mandato com que
me consagrou o povo de meu Estado.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA EM
SEU DISCURSO:
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, com grande satisfa-
ção venho à Tribuna desta Casa para registrar a pas-
sagem, dia 6 de dezembro, do Dia Nacional da Exten-
são Rural.

Sr. Presidente, no Brasil, a Extensão Rural teve
uma experiência pioneira, desenvolvida com produ-
tores rurais, em Santa Rita do Passa Quatro, no es-
tado de São Paulo, no já distante ano de 1946. A
idéia e a filosofia dessa experiência foi aproveitada
dois anos depois, quando foi criada, em Minas Gera-
is, a Associação de Crédito e Assistência Rural –
ACAR, em quatro municípios mineiros, concomitan-
temente.

A primeira idéia era de assistência técnica ao
pequeno agricultor e à sua família. Em Minas, já foi
acrescentado o crédito rural, até então uma novidade
e tanto, e resultou de um convênio assinado, no dia 6
de dezembro de 1948, entre o Governo de Minas Ge-
rais, por intermédio de sua Secretaria de Finanças,
com a gestão da Caixa Econômica Estadual – Minas-
caixa e a AIA – American International Association,
instituição ligada à Fundação Rockfeller.

Desde então, a Extensão Rural se expandiu por
todos os estados brasileiros e seu trabalho se fortale-
ceu e foi reconhecido por importantes organizações,
inclusive internacionais.

Para coordenar esse serviço já em todo o terri-
tório nacional, foi criado um órgão central denomina-
do Abcar – que seria, então, Associação Brasileira de
Crédito e Assistência Rural.

Em 1975, na febre das “Empresas Brasileiras”,
as Acar se transformaram em Emater e a Abcar em
Embrater.

Atualmente, esse serviço agrupa um contin-
gente de cerca de 22 mil servidores, dos quais
12.500 atuam diretamente no campo como extensi-
onistas rurais, distribuídos em 4.200 escritórios lo-
cais. O desenho institucional do Serviço de Exten-
são Rural brasileiro o caracteriza como um serviço
público descentralizado, que atua, por intermédio
de suas 27 entidades estaduais, que estão presen-
tes em 5.066 municípios, ou seja em 92 % dos mu-
nicípios existentes no país, o que o coloca como o
serviço de assistência de maior presença no meio
rural brasileiro.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a Exten-
são Rural, como processo de educação formal e de
capacitação permanente, tem contribuído de maneira
significativa para a modernização tecnológica da agri-

cultura, e para a produção de alimentos e de matéri-
as-primas em quantidade e qualidade necessárias
não só ao abastecimento interno mas também à ex-
portação. Porém, sobretudo, a Extensão Rural tem
por meta a melhoria das condições de vida das famíli-
as rurais brasileiras e a sua renda.

Sem dúvida, o Serviço de Extensão Rural brasi-
leiro é a instituição melhor estruturada e mais bem ca-
pacitada para, representando o governo no meio ru-
ral, difundir e implementar as políticas agrícolas e, ao
mesmo tempo, captar para o governo os anseios e as
demandas dos produtores rurais. Além de promover
nas propriedades rurais uma eficaz e competente
ação de melhoria tecnológica, de conservação do
solo, de apoio ao cooperativismo e ao associativismo,
a Extensão Rural desenvolve ainda importantes pro-
gramas sociais para atender às demandas por saúde,
alimentação, habitação, organização social e política
das pequenas comunidades.

Lamentavelmente, no entanto, temos observa-
do, e isso nos causa enorme preocupação, que esse
estratégico e importante serviço público vem passan-
do por sérias dificuldades, pela falta de apoio político
e financeiro. Essas dificuldades se agravaram com a
desastrada reforma administrativa do Governo Collor,
em 1990, que incluiu nela a extinção da Embrater.
Com a extinção dessa empresa federal vinculada ao
Ministério da Agricultura desfez-se um eficiente pro-
cesso de coordenação nacional, que provocou, como
conseqüência, a desestruturação institucional e técni-
ca do Sistema de Extensão Rural, com óbvios refle-
xos negativos sobre a qualidade do atendimento e so-
bre a satisfação das demandas dos agricultores brasi-
leiros.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no mo-
mento atual, em que é essencial que o Brasil desen-
volva e fortaleça a sua agricultura e assegure aos pro-
dutores rurais condições de se modernizarem, produ-
zirem e competirem no mercado com produtos agrí-
colas gerados em outros países, e de terem melhores
condições de vida no campo, é fundamental que se
repense a atual política governamental para a Exten-
são Rural brasileira.

É bem verdade, Senhor Presidente, que o Go-
verno Federal não deve assumir por inteiro a res-
ponsabilidade sobre a Extensão Rural brasileira.
Entretanto, não pode se omitir na formulação e num
mais efetivo apoio à política nacional de Extensão
Rural, por ser esse serviço de responsabilidade do
poder público, nas três instâncias de governo e por
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ter importante papel no processo de geração e dis-
tribuição de renda, além de seu insubstituível cunho
social.

Assim, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
como Extensionista Rural que sou, já que fui técni-
co agrícola, médico veterinário e presidente do Ser-
viço de Extensão Rural de Mato Grosso, no Dia Na-
cional da Extensão Rural, não poderia deixar de fa-
zer essas reflexões sobre a Extensão Rural brasilei-
ra; não poderia deixar de fazer esse apelo aos go-
vernos federal, estadual e municipal para que valo-
rizem esse serviço. A par disso, desejo prestar a mi-
nha sincera homenagem aos Extensionistas brasi-
leiros.

Essa homenagem que ora presto desta Tribuna
do Senado Federal à Extensão Rural e a todos os co-
legas extensionistas, presto-a, de maneira particular,
mesmo póstuma, ao primeiro extensionista brasileiro,
o laborioso e incansável Engenheiro Agrônomo Mar-
cos Carvalho Pereira, que implantou a experiência pi-
oneira em Santa Rita do Passa Quatro e que recente-
mente faleceu com muito mais de oitenta anos, depo-
is de dedicar a maior parte de sua longa vida à Exten-
são Rural.

Muito obrigado.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, daqui a 10
mil anos, o idioma inglês já não existirá ou, na me-
lhor das hipóteses, será mais uma das chamadas
línguas mortas.

Essa previsão transformou-se em notícia, faz
alguns anos nos Estados Unidos, ao ser anunciado
um novo tambor para enterrar detritos nucleares,
cuja durabilidade poderia chegar exatamente a 10
mil anos, quando, então, os dizeres de alerta nele
impressos, em inglês, não seriam entendidos pelas
gerações vindouras.

Essa imagem, que aparentemente nada tem a
ver com política, foi usada pelo lider do meu partido,
Senador Hugo Napoleão, nessa última sexta-feira,
por ocasião da Reunião Preparatória para o Semi-
nário Os Novos Modelos Partidários da Europa e
Ibero-America, realizado em Brasília.

A alusão, ainda segundo o Senador Hugo Na-
poleão, tem procedência.E, para reforçá-la, lembrou
que “o meu idioma, o português, como o sonoro es-
panhol de muitos dos presentes a este encontro,
além do italiano, eram Latim há 2 mil anos. Hoje, o
Latim é uma mera lembrança.”

Tais referências serviram para ilustrar o signifi-
cado do encontro internacional que o meu partido
promoveu no final de semana, reunindo em Brasília
representantes de partidos da América Latina, da
Espanha e de Portugal, ao todo 12 países, com vis-
tas a estruturar nossas agremiações de forma a tor-
ná-las fortes, modernas, vanguardistas e sempre em
atualização. Em outras palavras, instituições perma-
nentes, em contínuo processo de modernização.

De fato, como todos sabemos, nossos partidos
políticos precisam se preparar para os desafios do
novo milênio e, assim, evitar que, no futuro, não se-
jam entendidos.

Isso é exatamente o que começa a fazer o
Partido da Frente Liberal, pelo seu Instituto Tan-
credo Neves. Primeiro, o Seminário de Brasília, a
que estou fazendo menção. Na següência, já es-
tão programados outros encontros semelhantes, a
se realizarem ao longo do ano 2000, em nível na-
cional e internacional.

Desse encontro participaram representantes
de 11 países, além do Brasil. Ali estiveram para
essa troca de experiências dirigentes partidários e
parlamentares do Brasil, Portugal, Espanha, Argenti-
na, Uruguai, Chile, Equador, Costa Rica, Colômbia,
Paraguai, Bolívia e México.

Eis aí, pois, o PFL em sua arrancada para o
amanhã, que começa daqui a pouco, no terceiro mi-
lênio, uma fase que deverá se caracterizar por gi-
gantescas exigências e de desafios ainda maiores.

O Encontro de Brasília significa a conscientiza-
ção de que nos novos tempos será necessário, mais
do que nunca, voltarmos nossas atenções para o
terreno do social. E bem sabemos que a preocupa-
ção com o social é uma forte característica do libe-
ralismo. E por isso somos sociais-liberais.

Nesse primeiro encontro, o Presidente de meu
partido, Senador Jorge Bornhausen, lembrou que o
PFL ali se fazia presente, com representantes de 12
países, com o intuito de buscar parcerias para trilhar
nos tempos futuros,

O objetivo é comum a todos os demais parti-
dos, isto é, tornar-se uma agremiação política habili-
tada para a nova vida internacional decorrente de
um mundo globalizado.

Nesse sentido, como ficou definido, o PFL ins-
creve-se já agora e no amanhã de meu País como
partido de centro-reformador, formando parcerias
com a linha da Democracia Cristã Popular. E inter-
nacional.
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A idéia que o meu partido adota, coerente
com esses novos tempos, é a de somar, integrar e
aprender, para que, a partir desse trabalho, se es-
tabeleça uma política comum em favor das popula-
ções do continente.

Quanto aos debates propriamente ditos, que
se desenvolveram ao longo de toda a sexta-feira, o
Senador Bornhausen manifestou a convicção de
que aquele era um encontro extremamente válido
para a troca dessas opiniões que ora comento, en-
tre parlamentares de todos os países ibe-
ro-americanos.

Como resultado, todos os participantes certa-
mente dali sairam mais irmanados, para trabalhar
juntos, visando a um mundo mais justo.

Na ocasião, o presidente do Instituto Tancredo
Neves, Deputado Vilmar Rocha assinalou que, so-
mente agora, superado o último ciclo autoritário, se
tornou possível a criação de condições para a vida
partidária no Brasil.

Como lembrou o representante de Goiás, de
1979 – quando o País reiniciou um novo ciclo partidá-
rio – até hoje, foram anos de intenso aprendizado po-
lítico e de provação para a própria estabilidade institu-
cional brasileira.

Nesse contexto, o PFL trilhou papel decisivo,
iniciando-se como Frente Liberal para, a seguir,
transformar-se no atual PFL, na verdade realizando
uma obra de engenharia política e, assim, contribuir
para o retorno mais efetivo do Brasil à democracia.

O momento, como foi lembrado, sugere uma
reciclagem que nos leve a uma identidade política
baseada no eixo programático centro-reformista,
cuja estruturação cabe ao Instituto Tancredo Neves.

A tarefa a que se propõe o Partido da Frente
Liberal é ousada, árdua e exige muita dedicação de
seus integrantes, sobretudo diante do fantástico
avanço da tecnologia, cujos reflexos de imediato in-
fluem sobretudo no comportamento da vida econô-
mica e na própria vida do cidadão.

Nosso partido está alerta e consciente de que
ficar inerte significaria decretar sua falência, com o
conseqüente descrédito da atividade partidária
como um todo.

O imobilismo fatalmente tornaria o partido irre-
conhecível no amanhã do País e do mundo globali-
zado. Daí porque, ao contrário, muito ao contrário, a
tarefa para qual o PFL se volta é a da busca de mei-
os para que o Partido logre inserir-se como ente in-

dispensável e atue como interlocutor no imprescindí-
vel diálogo entre as populações e o Estado.

Com o pensamento firmemente voltado para a
realidade construída pelos novos tempos, a orienta-
ção do Partido da Frente Liberal é essa, da demo-
crática via da troca de experiências com agremia-
ções partidárias ibero-americanas. São agremiações
de países, em sua maioria, com inquietações asse-
melhadas às nossas.

Nesse primeiro contato, foi possível constatar
que os problemas, as angústias e as expectativas
dos partidos do continente, como, numa escala am-
pliada, os de toda a comunidade ibero-americana,
são os muito parecidos. A crise parece ser a mes-
ma, pelo que as soluções igualmente devem ser
compartilhadas.

Como notou, a propósito, o Presidente do Par-
tido da Democracia Popular Cristã do Equador, Ra-
miro Molina, o atual questionamento que se coloca
diante da atividade política envolve uma demanda
permanente de novos conteúdos e de uma sólida
ética, do contrário a política jamais chegará a ser o
que verdadeiramente desejam os cidadãos.

Como outros representantes latino-americanos,
Ramiro Molina traçou as linhas gerais que devem
compulsoriamente ser abraçadas pelos partidos po-
líticos, para que, ao chegar ao poder, ofereçam às
comunidades serviços públicos eficientes, boa ges-
tão e um compromisso democrático caracterizado
pela transparência e por princípios que orientem
corretamente a ação dos homens e dignifiquem a
convivência social.

Palavras de conteúdo assemelhado e em sin-
tonia com a realidade presente, foram proferidas
pelo Deputado José Maria Robles Fraga, Secretá-
rio-Geral da Fundação Popular Iberoamericana, que
copatrocinou o encontro de Brasília.

O parlamentar espanhol (Partido Popular) indi-
cou que a linha de centro-reformador tem como ca-
racterística principal a construção de regimes políti-
cos e econômicos estáveis para a geração de empre-
gos.

Aliás, não é por acaso que o meu partido ado-
tou, como bem define seu Presidente Jorge Bornha-
useun, o binômio crescimento e empregos.

O que, porém, seria necessário para esse fim?
Quem responde ainda é o Secretário-Geral da Fun-
dação Popular Iberoamericana, ao sustentar que,
para vencer os desafios do mundo globalizante, os
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partidos precisam ter idéias e dispor de uma sólida
estrutura para defendê-las e aplicá-las.

Um partido moderno, diz ele, não deve resistir
às mudanças, mas guiá-las !

Sim, Senhoras e Senhores Senadores, preci-
samos adotar as boas idéias, acolher as mudanças
e guiá-las para o bem do povo.

Isto significa traçar os caminhos pelos quais
devem as mudanças percorrer.

Só assim estaremos efetivamente interpretan-
do adequadamente a nova realidade global. É´ pre-
ciso, pois, interpretar – e interpretar bem – os proje-
tos nacionais e internacionais.

Para atingir esse objetivo, a democracia dos
partidos apresenta-se como uma democracia que de-
vemos preparar.

Saúdo, assim, com entusiasmo, a iniciativa
do Partido da Frente Liberal, solidamente apoia-
da pelo Instituto Tancredo Neves, por essa mo-
derna e mais do que nunca necessária incursão
na modernidade.

E, ao expressar essa saudação, recorro a uma
frase proferida no encontro de sexta-feira pelo Vi-
ce-Presidente do Partido Popular Democrático de
Portugal, Diogo Vasconcelos.

Disse ele: O que diferencia os países mais ri-
cos dos países mais pobres chama-se Cultura Po-
lítica.

Ele ainda complementa:

“E uma cultura política liberal, sem dúvida, vai
ajudar a criar riquezas.”

Para esse fim, no entanto, precisamos encon-
trar propostas concretas, adaptadas ao mundo de
hoje. Que funcionem a contento e correspondam
aos anseios do povo.

Um partido, como, por último, notou o repre-
sentante de Portugal, tem que acompanhar as mu-
danças e, assim, habilitar-se a dar respostas às po-
pulações. O caminho não é difícil: precisamos ape-
nas exercitar nossas atividades partidárias com
transparência e democracia, características funda-
mentais para um partido moderno.

Srªs. e Srs. Senadores, o encontro internacio-
nal que o PFL, em boa hora, realizou em Brasília é
uma demonstração de que nossa agremiação rejeita
o imobilismo e não se satisfaz apenas com as ativi-
dades publicitárias que antecedem as eleições.

Ao buscar parceiros para aclarar idéias e for-
mular projetos coerentes com a atualidade nacional

e mundial, meu partido deixa evidente que também
não nos conformamos apenas em ter bancadas ex-
pressivamente numéricas na Câmara dos Deputa-
dos e no Senado Federal.

Os debates dessa sexta-feira foram abertos,
transparentes, com autocrítica da nossa trajetória,
mas também com afirmações de fé e confiança no
futuro. Foi, por exemplo, o que assinalou o deputa-
do Vicente Martinez, do Partido Popular da Espa-
nha, ao declarar que “os partidos sempre oferece-
ram as melhores soluções no passado e, também,
as tem para o futuro.”

Ao reconhecer que a globalização não é ape-
nas econômica, mas também social e humana,
Martinez afirmou que, se lhe perguntam se os parti-
dos políticos são capazes de buscar soluções, res-
ponde que sim.

E, para arrematar, sustentou que os partidos
políticos não devem se limitar a usar palavras boas
ou otimistas. Afinal, o que há no seio da sociedade
são inquietações e nós, políticos, somos partícipes
dessas inquietações...

O momento escolhido pelo PFL para se lançar
a esses estudos avançados é o mais oportuno, uma
vez que já divisamos as luzes do novo milênio.

A parceria, a troca de experiências, como a
que nosso partido começa a alavancar, reme-
tem-nos a um futuro mais radiante, tão iluminado
como o que promete o novo milênio. Nele, as nos-
sas estruturas partidárias devem se mostrar aptas a
interpretar as reivindicações sociais, oferecendo à
Nação as melhores soluções. Mas, além disso, tam-
bém guiar as mudanças.

Como ficou muito claro no encontro de Brasí-
lia, devemos ser menos teóricos e mais executivos,
para saber o que o povo deseja !

Os partidos precisam estar em sintonia com as
realidades, para que, mudando-se a si próprios, eles
possam conduzi-las.

Andar em caminho contrário seria correr o
mesmo risco que os cientistas norte-americanos re-
velaram ao temer o desaparecimento do idioma in-
glês daqui a 10 mil anos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária da
próxima segunda-feira, a realizar-se às 14 horas e
30 minutos, a seguinte:
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Ata da 178ª Sessão Não Deliberativa
em 10 de dezembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Álvaro Dias e Tião Viana

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Edu-
ardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

E X P E D I E N T E

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 243, de 1999 (nº 1.811/99, na origem), de 7
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 11, de 1999 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, cré-
dito especial no valor global de setenta e seis milhões
de reais, para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei nº 9.884, de 7 de dezembro de
1999.

Nº 244, de 1999 (nº 1.812/99, na origem), de 7
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 22, de 1999 – CN, que abre aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de diver-
sos Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar
no valor global de cento e setenta e nove milhões, oi-
tocentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e sete
reais, para reforço de dotações consignadas no orça-
mento vigente, sancionado e transformado na Lei nº
9.885, de 7 de dezembro de 1999.

Nº 245, de 1999 (nº 1.813/99, na origem), de 7
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 34, de 1999 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Gabinete do Ministro Extraordi-
nário de Política Fundiária, crédito suplementar no
valor de setenta e nove milhões, novecentos e trinta e
seis mil reais, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento, sancionado e transformado na
Lei nº 9.886, de 7 de dezembro de 1999.

Nº 246, de 1999 (nº 1.814/99, na origem), de 7
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 48, de 1999 (nº 1.594/99, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,

que altera a Legislação Tributária Federal, sanciona-
do e transformado na Lei nº 9.887, de 7 de dezembro
de 1999.

Nº 247, de 1999 (nº 1.817/99, na origem), de 8
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 35, de 1999 (nº 4.736/98, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
altera a redação e revoga dispositivos da Lei nº 7.501,
de 27 de junho de 1986, e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 9.888, de 8 de
dezembro de 1999.

(Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.)

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 658/99, de 3 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando informações
complementares referentes ao Requerimento nº 400,
de 1999, do Senador Osmar Dias. Ao Arquivo.

Nº 709/99, de 3 do corrente, do Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, encami-
nhando informações referentes ao Requerimento nº
568, de 1999, do Senador Tião Viana. Ao Arquivo.

Nº 710/99, de 3 do corrente, do Ministro de Esta-
do da Agricultura e do Abastecimento, encaminhado
informações referentes ao Requerimento nº 649, de
1999, do Senador Lúcio Alcântara. Ao Arquivo.

Nº 718/99, de 6 do corrente, do Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, encami-
nhando informações referentes ao Requerimento nº
575, de 1999, do Senador Álvaro Dias. Ao Arquivo.

Nºs 293 e 295/99, de 9 do corrente, do Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando informações referentes aos
Requerimentos nº 517 e 518, de 1999, respectiva-
mente, do Senador Ernandes Amorim. Ao Arquivo.

Nº 296, de 9 do corrente, do Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
encaminhando informações referentes ao Requeri-
mento nº 561, de 1999, do Senador Eduardo Suplicy.

As informação foram encaminhadas,
em cópia aos requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.



OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 226/99, de 7 do corrente, do Ministro de
Estado da Educação, encaminhando informações re-
ferentes ao Requerimento nº 618, de 1999, do Sena-
dor Geraldo Cândido. Ao Arquivo.

Nº 470/99, de 7 do corrente, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, enca-
minhando informações e esclarecimentos referentes
ao Requerimento nº 650, de 1999, do Senador Lúcio
Alcântara. Ao Arquivo.

Nº 248/99, de 8 do corrente, do Ministro de
Estado Extraordinário de Política Fundiária, encami-
nhando informações referentes ao Requerimento nº
483, de 1999, da Senadora Heloísa Helena.

As informação foram encaminhadas,
em cópia aos requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.

MATÉRIA RECEBIDA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 90, DE 1999

(Nº 407/96, na Câmara dos Deputados)

Altera a redação do art. 100 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Fe-
deral, promulgam a seguinte Emenda Constitucional:

Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100. ..............................................
§ 1º É obrigatória a inclusão, no orça-

mento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento de seus dé-
bitos oriundos de sentenças transitadas em
julgado, constantes de precatórios judiciári-
os, apresentados até 1º de julho, fazen-
do-se o pagamento até o final do exercício
seguinte, quando terão seus valores atuali-
zados monetariamente. (NR)

..............................................................
§ 4º A requerimento do credor, ressal-

vados os créditos definidos como de peque-
no valor e os de natureza alimentícia, os
precatórios de que trata este artigo poderão
ser liquidados em títulos ou certificados da
dívida pública, com cláusulas de juros e pre-
servação do valor real, com vencimentos
anuais, iguais e sucessivos, no prazo máxi-

mo de dez anos, permitida a cessão dos tí-
tulos e sua utilização na compensação de
tributos com a entidade emitente.

§ 5º Os créditos de natureza alimentícia
serão liquidados em noventa dias, contados
da intimação judicial, até o limite fixado em lei,
e o valor excedente, segundo ordem cronoló-
gica específica dos respectivos precatórios,
que terão preferência sobre os demais.

§ 6º A lei poderá fixar valores distintos
para os fins previstos nos §§ 3º e 5º deste
artigo, segundo as diferentes capacidades
das entidades de direito público.

§ 7º O Presidente do Tribunal compe-
tente que, por ato comissivo ou omissivo,
retardar ou tentar frustrar a liquidação regu-
lar de precatório incorrerá em crime de res-
ponsabilidade."

Art. 2º Ressalvados os créditos definidos como
de pequeno valor e os de natureza alimentícia, o va-
lor dos precatórios judiciais pendentes de pagamen-
to, incluído o remanescente de juros e correção mo-
netária, poderá ser pago, segundo decisão editada
pelo Poder Executivo, em prestações anuais, iguais,
sucessivas e atualizadas, no prazo máximo de dez
anos, vencendo-se a primeira no exercício seguinte
à promulgação desta Emenda.

§ 1º A requerimento do credor e respeitada a or-
dem de pedidos, os precatórios de que trata este arti-
go poderão ser liquidados em títulos ou certificados
da dívida pública, com cláusulas de juros e preserva-
ção do valor real, com vencimentos anuais, iguais e
sucessivos, no prazo máximo de dez anos, permitida
a cessão dos títulos e utilização na compensação de
tributos com a entidade emitente.

§ 2º O prazo referido no caput deste artigo fica
reduzido para dois anos, nos casos de precatórios ju-
diciais originários de desapropriação de imóvel resi-
dencial do credor, desde que comprovadamente úni-
co à época da imissão na posse.

§ 3º O Presidente do Tribunal competente, deve-
rá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orça-
mento, ou preterição ao direito de precedência, a re-
querimento do credor, requisitar ou determinar o se-
questro de recursos financeiros da entidade executa-
da, suficiente à satisfação da prestação.

§ 4º Enquanto não editada a lei de que trata o §
5º do art. 100 da Constituição Federal, o limite de pa-
gamento será o fixado no art. 128, da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, com a redação que lhe foi confe-
rida pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
**Art. 100. À exceção dos créditos de natureza

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Fe-
deral, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem crono-
lógica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos constantes de precatóri-
os judiciários, apresentados até 1º de julho, data em
que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pa-
gamento até o final do exercício seguinte.

§ 2º As dotações orçamentárias e os créditos
abertos serão consignados ao Poder Judiciário, reco-
lhendo-se as importâncias respectivas à repartição
competente, cabendo ao presidente do tribunal que
proferir a decisão exeqüênda determinar o pagamento,
segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor e exclusivamente para o caso
de preterimento de seu direito de precedência, o se-
qüestro da quantia necessária à satisfação do débito.

§ 3º O disposto no caput deste artigo, relativa-
mente à expedição de precatórios, não se aplica aos
pagamentos de obrigações definidas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial
transitada em julgado.
....................................................................................

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefíci-
os da Previdência Social, e dá outras
providências.

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

Art. 128. As demandas judiciais que tiverem
por objeto as questões reguladas nesta lei, de valor
não superior a Cr$1.000.000,00 (um milhão de cru-
zeiros) obedecerão ao rito sumariíssimo e serão
isentas de pagamento de custas e liquidadas imedi-
atamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil.
....................................................................................

**EC Nº 20/98

LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dispõe sobre o valor do salário mí-
nimo, altera dispositivos das Leis nºs
8.212(1) e 8.213(2), ambas de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 389/99, de 9 do corrente comunicando a
aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 1999 – Complementar (nº
149/99 – Complementar, naquela Casa), que altera o
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, e a
Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987,
para acrescentar serviço sujeito ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza

(Projeto enviado à sanção em 9-12-99)

PARECERES

PARECER Nº 1.129, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de
1994 (nº 375/93, na Câmara dos Deputa-
dos), que “aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Panati Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade
de Patos, Estado da Paraíba”.

Relator: Senador Agnelo Alves

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 63, de 1994 (nº 375-B, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Panati
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Patos, Estado da
Paraíba.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 302, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 101,
de 22 de junho de 1992, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Panati Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Múcio Wanderley Satyro 1.033.626

Sebastião Francisco Fernandes 303.974
Geraldo Gomes de Carvalho 121.726

Milton Gomes Vieira 55.000

Arlene Moura Xavier 2.948
Maria Elizabeth Vieira Satyro 682.726

Total de Cotas 2.200.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Valde-
mar Costa Neto, e aprovação unânime daquela co-
missão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju-
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis-
lativa.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 63, de 1994, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Panati Ltda. atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar–se
à renovação da permissão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do projeto de decreto legislativo origi-
nário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. –
Freitas Neto , Presidente – Agnelo Alves, Relator –
Geraldo Cândido (abstenção) – Romeu Tuma –
Djalma Bessa – José Fogaça – Luzia Toledo – Ma-
rina Silva (abstenção) – Hugo Napoleão – Bello
Parga – Edison Lobão – Emilia Fernandes –
Osmar Dias – Gilvam Borges – Heloísa Helena
(abstenção) – Jefferson Péres (abstenção).

PARECER Nº 1.130, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
1995 (nº 41/95, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio e TV Correio
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.

Relator: Senador Agnelo Alves

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 116, de 1995 (nº 41, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Cor-
reio Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de João Pessoa, Esta-
do da Paraíba.

Por meio de Mensagem Presidencial nº 448, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de
agosto de 1992, que renova a concessão para a ex-
ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, am-
bos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio e TV Correio Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Roberto Cavalcanti Ribeiro 680.644

Marta Lins de Albuquerque Ribeiro 35.726
Total de Cotas 716.370

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido pare-
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cer favorável de seu relator, Deputado Wagner Rossi,
e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Hélio
Bicudo.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 116, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio e TV Correio Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decre-
to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999, –
Freitas Neto, Presidente – Agnelo Alves, Relator –
Geraldo Cândido (abstenção) Marina Silva (absten-
ção) – Romeu Tuma – Djalma Bessa – José Fogaça
– Luzia Toledo – Hugo Napoleão – Bello Parga –
Edison Lobão – Emília Fernandes – Heloísa Hele-
na (abstenção) Osmar Dias – Gilvam Borges – Jef-
ferson Péres (abstenção).

PARECER Nº 1.131, DE 1999

Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de
1999 (nº 69/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga per-
missão à Fundação Logos – Edições,
Jornalismo e Radiodifusão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de São José
dos Campos Estado de São Paulo.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 193, de 1999 (nº 69, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Logos – Edições,
Jornalismo e Radiodifusão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.675,
de 1998, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 290,
de 9 de dezembro de 1998, que outorga a permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido pare-
cer favorável de seu relator, Deputado Padre Roque,
e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa,

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 193, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal ficando caracte-
rizado que a entidade Fundação Logos – Edições,
Jornalismo e Radiodifusão atendeu a todos os requi-
sitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
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Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999, –
Freitas Neto, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Agnelo Alves – Geraldo Cândido (contra) – Djalma
Bessa – José Fogaça – Luzia Toledo – Marina Sil-
va (contra) – Hugo Napoleão – Bello Parga – Edi-
son Lobão – Emília Fernandes – Osmar Dias – Gil-
vam Borges – Heloísa Helena (contra) – Jefferson
Peres (abstenção).

PARECER Nº 1.132, DE 1999

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de
1999 (nº 153/99, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM Cidade do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Relator: Senador Freitas Neto

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 246, de 1999 (nº 153, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Cida-
de do Sol Ltda. para explorar o serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 545, de
1998, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 86, de
13 de março de 1998, que renova a permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-
mos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a le-
gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do em-
preendimento Rádio FM Cidade do Sol Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Alinio Cunha de Azevedo 18.651
Haroldo Cavalcanti de Azevedo 55.953

Total de Cotas 74.604

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido pare-

cer favorável de seu relator, Deputado Paulo Mari-
nho, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci-
ona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade preten-
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 246, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio FM Cidade do Sol Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decre-
to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. –
Luzia Toledo , Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência – Freitas Neto, Relator – Agnelo Alves – Ge-
raldo Cândido (abstenção) – Djalma Bessa – José
Fogaça – Marina Silva (abstenção) – Hugo Napo-
leão – Romeu Tuma – Bello Parga – Emília Fernan-
des – Osmar Dias – Gilvan Borges – Heloísa Hele-
na (abstenção) – Jefferson Péres (abstenção) – Edi-
son Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expedi-
ente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 670, DE 1999

Modifica o art. 3º da Lei nº 9.491, de
9 de setembro de 1997, que Altera proce-
dimentos relativos ao Programa Nacional
de Desestatização, revoga a Lei nº 8.031,
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de 12 de abril de 1990, e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º Não se aplicam os dispositivos
desta Lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa
Econômica Federal, à Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. – Eletronorte e as em-
presas públicas ou sociedades de economia
mista que exerçam atividades de competên-
cia exclusiva da União, de que tratam os in-
cisos XI e XXIII do art. 21, a alínea c do inci-
so I do art. 159 e o art. 177 da Constituição
Federal, não se aplicando a vedação aqui
prevista às participações acionárias detidas
por essas entidades, desde que não incida
restrição legal à alienação das referidas par-
ticipações.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Como é conhecimento geral, a Centrais Elétri-
cas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, criada pela
Lei nº 5.824, de 14 de novembro de 1972, há mais de
25 anos tem coordenado e executado o desenvolvi-
mento dos sistemas de energia elétrica de toda a Re-
gião Norte, objetivando sobretudo garantir o supri-
mento às várias concessionárias estaduais e o forne-
cimento aos grandes consumidores da indústria de
eletrointensivos, além da distribuição em Manaus e
Boa Vista.

A área de atuação da Eletronorte, caracterizada
pela Amazônia Legal, representa 58% do território
nacional, compreendendo os Estados do Acre, Ama-
pá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Ron-
dônia, Roraima e Tocantins, nos quais investiu, só em
1998, o montante de R$751,5 milhões.

Do ponto de vista social, a Eletronorte sempre
extrapolou as suas funções básicas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica. Junto
com seus empreendimentos na região, trouxe outros
investimentos, construindo estradas, pontes, aero-
portos, escolas hospitais, etc. Vários deles operam já
há muitos anos, especialmente em decorrência das
conhecidas carências regionais em infra-estrutura
básica.

A despeito dessa relevantíssima função socioe-
conômica eficientemente desempenhada para todos
os habitantes da área onde atua, infelizmente é públi-

ca e notória a intenção do governo federal de incluí-la
no Programa Nacional de Desestatização, atualmen-
te regulado pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997.

É óbvio que essa projetada privatização acarre-
tará à toda região Norte graves conseqüências socioe-
conômicas e, como um dos representantes do Estado
do Pará, não podemos ficar inermes diante de tão gra-
ve atentado aos interesses de nossos coestaduanos.

Daí o presente projeto, com o qual, alterando o
art. 3º da mencionada Lei nº 9.491, de 1997, propo-
mos que, a exemplo do estabelecido com relação ao
Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, tam-
bém se exclua a Eletronorte do universo de empresas
a serem privatizadas.

A medida, além de atender aos reclamos dos
habitantes da região Norte, destina-se sobretudo a
preservar o interesse público, uma vez que, como é
do conhecimento de todos, o aludido Programa Naci-
onal de Desestatização, da forma como tem sido con-
duzido, vem enfrentando sérios e graves questiona-
mentos de toda a sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1999. –
Senador Ademir Andrade (PSB/PA).

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta lei

ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal
e a empresas públicas ou sociedades de economia
mista que exerçam atividade de competência exclusi-
va da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do art.
21 e a alínea c do inciso I do art. 159 e o art. 177 da
Constituição Federal, não se aplicando a vedação
aqui prevista às participações acionárias detidas por
essas entidades, desde que não incida restrição legal
à alienação das referidas participações.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e de assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O projeto
lido será publicado e remetido às Comissões compe-
tentes.

��� ����� �� �	���� 
	�	��� �		���� ����



O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Esgo-
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º ao 5º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto re-
curso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 102, de 1999, de
autoria da Senadora Emília Fernandes, que autoriza
o Poder Executivo a disponibilizar, em nível nacional,
número telefônico destinado a atender denúncias de
violência contra a mulher; e

– Projeto de Lei do Senado nº 226, de 1999, de
autoria do Senador Moreira Mendes, que altera o art.
6º da Lei nº 7.444, de 29 de dezembro de 1985, para
determinar a inclusão de fotografia no título eleitoral e
considerar este como documento de identidade váli-
do em todo o País.

Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os
projetos vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se
à lista de oradores.

Como primeiro orador inscrito, concedo a pala-
vra ao Senador Eduardo Suplicy, por vinte minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Nabor Júnior, Srªs e
Srs. Senadores, 10 de dezembro de 1999 é o dia em
que relembramos a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, feita há cinqüenta e oito anos. Neste
dia, é importante que venhamos a pensar em tudo
aquilo que signifique avanço na conquista dos direitos
da cidadania.

Ainda na semana passada, ocorreu uma tragé-
dia no Distrito Federal, quando trabalhadores foram
protestar junto à Novacap e, infelizmente, a polícia os
reprimiu com tal violência que um deles foi morto, dois
perderam a vista e diversos foram feridos pelo uso de
armas de fogo. Hoje, anunciou-se que o Ministro da
Justiça, José Carlos Dias, encaminhou ao Congresso
Nacional, no dia de ontem, projeto de lei que proíbe o
uso de armas de fogo por policiais em ações de re-
pressão a manifestações de trabalhadores.

Gostaria de saudar essa iniciativa do Ministro da
Justiça, mas também de ressaltar que realmente ca-
minharemos no sentido de não precisarmos reprimir
trabalhadores com essa violência que caracterizou a
ação do Governo de Joaquim Roriz, no Distrito Fede-
ral, na medida em que o Brasil avançar no cumpri-
mento dos direitos universais da pessoa humana.

A propósito, Sr. Presidente, gostaria de assina-
lar que, no Encontro Nacional do Partido dos Traba-
lhadores, foi aprovado projeto de resolução de minha

autoria no qual fica definido o direito a uma renda bá-
sica, uma renda de cidadania, de tal maneira que,
para o próximo século, vamos instituí-la no Brasil de
forma a mais rápida possível.

Sr. Presidente, a propósito, gostaria de registrar,
hoje, o texto que preparei como uma contribuição à
tese-guia do Partido dos Trabalhadores, denominado
“Em Direção a uma Renda de Cidadania”, que conclui
com a seguinte resolução:

“Considerando a evolução desses fa-
tos, o II Congresso Nacional do Partido dos
Trabalhadores, reunido em Belo Horizonte,
de 24 a 28 de novembro de 1999, resolve
reiterar seu apoio à determinação de se ins-
tituir em todo o Brasil o direito de todas as
pessoas e famílias receberem uma renda
como um direito à cidadania, um direito ina-
lienável de todos os brasileiros de participa-
rem do usufruto da riqueza da Nação, inclu-
sive como forma de assegurar que todas as
crianças possam estar estudando, ao invés
de se verem instadas a trabalhar precoce-
mente. Conclama a necessidade premente
de se dar continuidade ao Programa Bolsa
Escola, instituído no Distrito Federal pelo
Governador Cristovam Buarque, condenan-
do severamente a decisão do Governador
Joaquim Roriz de aboli-lo. O Partido dos
Trabalhadores lutará para que o Brasil, infe-
lizmente o último a abolir a escravidão no
século XIX, se torne um dos primeiros paí-
ses no século XXI a instituir o direito de to-
das as pessoas receberem uma renda sufi-
ciente para atender as suas necessidades
vitais, lhes assegurarem o maior grau de li-
berdade possível, o direito de ter as suas
crianças estudando e se desenvolvendo, o
direito inalienável de participarem da rique-
za da Nação, de receberem uma Renda de
Cidadania. O PT lutará para que possam
ser instituídos mecanismos internacionais,
como a Taxa Tobin sobre as transações fi-
nanceiras internacionais, que viabilizem que
em todos os países se institua o direito de
todas as pessoas receberem uma renda bá-
sica universal. Não importa a origem, a
raça, o sexo, a condição civil ou sócioeco-
nômica, todos os seres humanos deverão
ter o direito à existência, o direito à Renda
de Cidadania.”

Sr. Presidente, lerei o texto de preâmbulo a esta
Resolução, que foi assinada pelos meus companhei-
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ros Senadora Marina Silva, Senador José Eduardo
Dutra, Senador Tião Viana, e por mais de 20 Srs. Par-
lamentares, Deputados do PT. Em verdade, pratica-
mente todos os segmentos de idéias dentro do Parti-
do dos Trabalhadores representados na Câmara dos
Deputados, a partir do Líder José Genoíno, assina-
ram esta proposição, cujo preâmbulo e justificativa
passo a ler.

Desde a sua fundação, o Partido dos Trabalha-
dores se distinguiu dentre todos os Partidos brasilei-
ros por abraçar os grandes ideais da História da Hu-
manidade de realização de justiça, liberdade, igualda-
de e fraternidade. Os ideais de construção do socia-
lismo, através da democracia, dos movimentos socia-
is e de todos os meios que possam assegurar efetiva
voz, vez e direitos à cidadania a todas as pessoas na
sociedade, têm-se constituído em forte marca de nos-
sos vinte anos de existência.

Relembro que o PT completará 20 anos em 10
de fevereiro próximo.

No PT se fundiram proposições baseadas nas
contribuições de pensadores, filósofos, religiosos,
economistas e tantos outros que vão desde Aristóte-
les, Jesus Cristo, Thomas Morus, Thomas Paine, Karl
Marx, Bertrand Russel, James Tobin, Celso Furtado,
Sérgio Buarque de Hollanda, Mário Pedrosa e Flores-
tan Fernandes. Dentre as proposições está aquela
que, ao lado da realização mais rápida e efetiva da re-
forma agrária, da expansão da prática do orçamento
participativo, da multiplicação das oportunidades de
microcrédito, do estímulo às formas cooperativas de
produção, da democratização das relações de produ-
ção em todas as empresas, da universalização dos
direitos de educação e de assistência à saúde, se
constitui num dos pontos marcantes do programa do
PT, seja a nível dos municípios, dos estados e do
país: a instituição de um programa de garantia de ren-
da mínima para que cada pessoa e/ou família possa
ter o direito de receber uma renda suficiente para pro-
ver as suas necessidades vitais, viver com dignidade,
poder sobretudo ter as suas crianças freqüentando a
escola, como nos programas de bolsa-escola ou de
renda mínima associada à educação.

Deverá o Brasil avançar aceleradamente em di-
reção a garantir que todos os brasileiros venham a re-
ceber uma renda de cidadania, ou renda cidadã, um
direito inalienável de todas as pessoas residentes em
nosso país de partilharem da riqueza Nação: não im-
porta a origem, o sexo, a idade, a condição civil, sóci-
oeconômica, cada pessoa receberá uma renda mo-
desta incondicional, porém suficiente para as suas
necessidades vitais.

Essa proposição é consistente com a previsão
de Karl Marx, em sua “Crítica ao Programa de Got-
ha”(1875), de como os seres humanos irão se com-
portar numa sociedade mais amadurecida, ´quando
tiver desaparecido a escravizante subordinação dos
indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição
entre o trabalho intelectual e o trabalho manual; quan-
do o trabalho não for apenas um meio de viver, mas se
tornar ele próprio na primeira necessidade vital; quan-
do, com o desenvolvimento múltiplo dos indivíduos, as
forças produtivas tiverem também aumentado e todas
as fontes de riqueza coletiva brotarem com abundân-
cia, só então o limitado horizonte do direito burguês
poderá ser definitivamente ultrapassado e a socieda-
de poderá escrever nas suas bandeiras: “De cada um
de acordo com as suas capacidades, a cada um de
acordo com as suas necessidades!`

Em verdade, conforme ressaltou Marilena Cha-
uí, essa reflexão é baseada no que foi expresso por
Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, em “Política”.
Ele ressaltou que a finalidade da política é a vida jus-
ta, que se realiza pelo bem comum. Para se alcançar
a justiça política é necessário realizar-se antes a justi-
ça distributiva.

Os fundamentos do direito à renda mínima tam-
bém podem ser encontrados na Bíblia Sagrada. No
Antigo Testamento, nas 513 passagens em que se
ressalta a necessidade de “Tzedaka”, que quer dizer
justiça social ou justiça na sociedade, considerada
pelo Rabino Henry Sobel a maior obsessão do povo
judeu. No Novo Testamento, na parábola contada por
Jesus sobre o senhor da vinha, que contratou diver-
sos trabalhadores ao longo do dia, tendo acertado
com cada um a quantia que julgavam justa. E, ao pro-
ceder aos pagamentos, o que havia sido contratado à
primeira hora reclamou ao observar que estava ga-
nhando o mesmo que o que foi contratado à última
hora. O senhor lhe perguntou se ele não havia repara-
do que a cada um pagou o que consideraram justo e
que também o último tinha o direito de receber o sufi-
ciente para as necessidades de sua família.

A melhor defesa do projeto de renda mínima,
segundo Dom Luciano Mendes de Almeida,
ex-Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil -CNBB, pode ser encontrado na Segunda Epís-
tola de São Paulo aos Coríntios, quando recomenda
que eles deveriam seguir o exemplo de Jesus que, em
sendo poderoso, resolveu se solidarizar e viver com
os mais pobres. De tal maneira que, para que haja
igualdade e justiça, como está escrito, “o que colheu
muito, não teve demais, e o que colheu pouco, não
teve de menos”.
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Os mesmos fundamentos também podem ser
encontrados no Alcorão. O segundo dos cinco califas
que sucederam a Maomé, Omã, recomendou a todos
aqueles que têm um grande patrimônio que reservas-
se uma grande parte desse patrimônio para os que
pouco ou nada têm.

Coube a um dos fundadores do pensamento hu-
manista da Europa Moderna, Tomas More, escrever
acerca da importância de se assegurar a todos o mí-
nimo para uma sobrevivência digna. Em 1516, em
“Utopia”, ele relata a observação do viajante portu-
guês Rafael Hitlodeu, em diálogo com um cardeal ar-
cebispo e outro personagem sobre a pena de morte
que, recém-introduzida no Reino Unido, não estava
contribuindo para diminuir os roubos, os assaltos e a
criminalidade: ”Ao invés de infligir esses castigos hor-
ríveis, seria muito melhor prover a todos algum meio
de sobrevivência, de tal maneira que ninguém estaria
se submetendo à terrível necessidade de se tornar
primeiro um ladrão e depois um cadáver.”

Com base nessa reflexão, um amigo de Thomas
More, Juan Luis Vivès, dez anos depois, em 1526, fez
a primeira proposta de renda mínima para o prefeito
da cidade flamenga de Bruges, em “De Subventione
Pauperum” (Anciens Etabl. Aug. Puvres Sª, Bruxelas),
a qual foi implementada na cidade de Ipres, na Bélgi-
ca. Essa obra teve importante influência sobre as di-
versas formas que tomaram no Reino Unido e na Eu-
ropa as Leis de Assistência aos Pobres, “The Poor
Laws” . Essas leis foram severamente criticadas pelos
economistas clássicos, como Adam Smith, David Ri-
cardo e Thomas Malthus e, noutra perspectiva, por
Karl Marx. Em boa parte, as suas criticas levavam em
conta a maneira como na Idade Média se procurava
prover aos trabalhadores algum tipo de subsídio para
que ficassem disponíveis em determinado território.

David Ricardo, em “Princípios de Economia Po-
lítica e Tributação” (1817), defendendo a abolição da
Lei dos Pobres, adverte que, se todos os indivíduos
cuja renda não fosse suficiente para a sua subsistên-
cia tivessem a certeza de ter a complementação ne-
cessária garantida por lei, a teoria nos levaria a supor
que todos os outros impostos, tomados em conjunto,
seriam leves em comparação com os impostos ne-
cessários para sustentar os pobres. Se, em vez de ser
uma contribuição local, o total de fundos alocados
para o sustento dos pobres fosse coletado em nível
nacional, a situação se agravaria.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa
observação de David Ricardo, faz lembrar outras que,
ao final do século passado e início deste século, por
vezes se fazia quando se temia o direito universal de

voto. Alguns, diante da lei que então proibia os que
não tinham propriedade de votar, imaginavam que se
todos tivessem o direito de votar, não haveria como
atender aos anseios de todas as pessoas numa na-
ção.

Retomando a leitura, Sr. Presidente, “em “O Ca-
pital”, na análise do ocorrido com o proletariado agrí-
cola britânico, disse Karl Marx: ´A lei de assistência
aos pobres e sua administração eram as mesmas em
1795 e 1814. Recordemos como essa lei funcionava
no campo: a paróquia completava, a título de esmola,
o salário nominal, de modo que o indivíduo pudesse
apenas vegetar.A proporção entre o salário pago pelo
arrendatário e o déficit coberto pela paróquia revela
duas coisas: primeiro, a queda do salário abaixo do
mínimo; segundo, o grau em que o trabalhador agrí-
cola é um composto de assalariado e indigente, ou o
grau em que foi transformado em servo de sua paró-
quia’.

Em que pese as formas abusivas que elas toma-
ram, o economista e historiador Mark Blaug, no “Jour-
nal of Economic History”, de junho de 1964, observou
que as Leis de Assistência aos Pobres constituíram
um mecanismo importante para a criação das condi-
ções que resultaram na Revolução Industrial no Rei-
no Unido: ´Apesar de tudo o que dizem os livros, os
dados que temos não indicam que a Lei Inglesa dos
Pobres, na forma como estava em vigor antes de ser
emendada, em 1834, reduzia a eficiência dos traba-
lhadores agrícolas, estimulava o crescimento da po-
pulação, achatava os aluguéis, destruía os pequenos
proprietários rurais e agravava o ônus dos contribuin-
tes.Excetuando-se esse argumento puramente nega-
tivo, tentei demonstrar que a antiga Lei dos Pobres
era essencialmente um instrumento para tratar dos
problemas do desemprego estrutural e dos baixos sa-
lários em um setor rural atrasado, de uma economia
em rápido crescimento mas ainda subdesenvolvida.
Constituía, por assim dizer, o ‘estado de bem-estar’
em miniatura, combinando elementos de reajuste de
salários, salário-família, salário-desemprego e obras
públicas, todos os quais administrados e financiados
ao nível local. Longe de ter um efeito inibidor, isso pro-
vavelmente contribuiu para a expansão econômica`.

Um dos maiores ideólogos das Revoluções
Americana e Francesa, Thomas Paine – um dos pre-
cursores da Declaração Universal dos Direitos da
Pessoa Humana ao escrever “The Writes of the Man”
–, em 1795, formulou as razões pelas quais todas as
pessoas devem ter o direito inalienável de participar
da riqueza de uma nação. Em “Justiça Agrária”, um
ensaio que enviou ao Diretório e ao Parlamento da
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França, ele notou que a pobreza era algo que tinha a
ver com a civilização e com a instituição da proprieda-
de privada. Pois dentre os índios na América, à épo-
ca, ele via menos indigentes e miseráveis que nas vi-
las e cidades européias. Avaliava que era justo que
uma pessoa que cultivasse a terra, tivesse nela feito
uma benfeitoria, pudesse ter o direito de receber o re-
sultado daquele cultivo. Argumentou, todavia, que
´todo proprietário que cultiva a terra deve à comunida-
de um aluguel pela mesma`. Assim, desse aluguel
pago por cada proprietário se constituiria um fundo
nacional, o qual produziria rendimentos que seriam
pagos na forma de dividendos iguais para todos, a fim
de compensar pela perda daquela herança natural.
Cada pessoa, ao completar 21 anos, receberia 15 li-
bras esterlinas; e a pessoa que completasse 50 anos,
a cada ano daí para a frente, teria o direito de receber
10 libras esterlinas. Pois ´todo indivíduo nasce no
mundo com um legítimo direito a uma certa forma de
propriedade ou seu equivalente`.

Em 1848, no mesmo ano em que Karl Marx e
Friedrich Engels escreveram o “Manifesto Comunis-
ta”, em Bruxelas, Joseph Charlier formulou com clare-
za a proposição de se pagar a todas as pessoas, in-
condicionalmente, uma renda básica.

No século XX, muitos foram os filósofos, econo-
mistas e pensadores de todas as ciências sociais que
formularam a defesa de uma renda básica para todos.
Dentre esses estão Bernard Shaw e Bertrand Russel
que, em “Os Caminhos para a Liberdade: Socialismo,
Anarquismo e Sindicalismo”, em 1918, afirmou que “o
plano que estamos preconizando reduz-se essencial-
mente a isso: que certa renda, suficiente para as ne-
cessidades, será garantida a todos, quer trabalhem
ou não, e que uma renda maior – tanto maior quanto o
permita a quantidade total de bens produzidos – de-
verá ser proporcionada aos que estiverem dispostos
a dedicar-se a algum trabalho que a comunidade re-
conheça como valioso`. Russel argumentou que não
nos deveríamos preocupar tanto com o pequeno nú-
mero de pessoas que não desejam trabalhar e que se
tornariam preguiçosas caso tivessem direito a uma
renda mínima garantida. Perceberíamos que muitas
pessoas, mesmo possuindo um certo nível de renda
que seria mais do que suficiente para todas as suas
necessidades, ainda assim prefeririam trabalhar para
construir uma vida melhor.

Sr. Presidente, peço a transcrição, na íntegra,
desse texto “Em direção à Renda de Cidadania”. Gos-
taria de informar que esse texto, aprovado na sua re-
solução final no II Congresso Nacional do Partido dos
Trabalhadores, já consta da minha home page. Des-

sa forma, aqueles que se interessarem podem aces-
sar, pela Internet, a home page do Senado Federal.
Na página dos Senadores, basta buscar a página do
Senador Eduardo Suplicy para obter informações so-
bre os projetos de lei de minha autoria.

Ainda ontem, acessando pela Internet a home
page dos Senadores e a minha própria, fiquei obser-
vando como é interessante esse procedimento. Pou-
cas pessoas talvez saibam que, hoje, qualquer cida-
dão pode acessar a home page de cada Senador, em
que constam todos os discursos e os apartes que
aqui pronunciamos; tudo relativo ao ano de 1999 está
atualizado.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
Senado pelo trabalho que vem realizando. Ontem, ao
verificar meu último pronunciamento registrado, cons-
tatei que ainda não constava o da véspera, o que se-
ria pedir demais, pois foi publicado ontem.No entanto,
o de terça-feira já estava lá. Dessa forma, acessando
a home page do Senado, qualquer cidadão pode ve-
rificar como trabalhamos.

O Senador Tião Viana, por exemplo, pratica-
mente todos os dias tem-se pronunciado aqui sobre
os mais diversos assuntos: questões relativas à saú-
de, pois é médico; temas referentes ao Estado do
Acre; preocupações com respeito à defesa da justiça
e dos direitos da cidadania; ou seja, tudo aquilo que o
Partido dos Trabalhadores defende, para citar como
exemplo. Assim, todos os seus pronunciamentos es-
tão registrados. Se os eleitores de Tião Viana ou os
seus críticos quiserem examinar o seu trabalho aqui,
basta acessar a página do Senado.

Dessa forma, quem quiser saber a íntegra do
meu pronunciamento de hoje pode acessar a minha
home page, porque certamente dentro de dois ou
três dias já estará ali também.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, sei que o tempo do Senador Suplicy está en-
cerrado, mas solicito apenas um minuto para contri-
buir com o pronunciamento de S. Exª. Não quis in-
terromper a parte ampla e principal do seu pronunci-
amento, Senador Suplicy, porque o julguei de uma
importância tal, de uma profundidade tal que, acre-
dito, seria muito importante que pudesse ser lido e
afirmado por V. Exª mesmo para todo o Brasil. V.
Exª tratou da questão dos direitos humanos e tam-
bém sobre o projeto maior que o Brasil tem a refletir
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hoje, que é o combate à pobreza e à miséria. A pro-
pósito desse importante tema, destacou ainda a re-
solução aprovada pelo Congresso do Partido dos
Trabalhadores e fez uma ampla narração sobre a
evolução da história daqueles que lutaram pelos di-
reitos humanos no nosso planeta. Agora, esse as-
sunto que V. Exª aborda no final, acredito que é da
maior importância. O Senado Federal começa a re-
cuperar uma imagem desgastada perante a opinião
pública, que ouvia apenas um ângulo de análise,
opinião e crítica, que era o colocado por alguns se-
tores da imprensa. Agora, começa a ser mostrado
pelo próprio Senado aquilo que é o trabalho diário, a
dedicação de horas e horas por parte dos Senado-
res, que muitas vezes não é reconhecida pelo socie-
dade brasileira, porque não tem a oportunidade de
compartilhar esse momento do trabalho legislativo
que se exerce nesta Casa. Aproveito para trazer,
associando ao pronunciamento de V. Exª, um pedi-
do de muitas pessoas do meu Estado para que a TV
Senado seja transformada em um canal regular de
comunicação, a fim de que mais brasileiros possam
acompanhar o nosso trabalho e não somente aque-
les que têm acesso à TV a cabo. Por isso, contribuo
com o seu pronunciamento, fazendo um apelo para
que a Mesa do Senado reflita sobre a possibilidade
de implantar um canal regular sobre a atividade par-
lamentar, para que o Brasil inteiro possa fiscalizar
mais o trabalho do Senado e compartilhar essa von-
tade que muitos Senadores têm de construir um
Brasil justo. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte de V. Exª e gostaria de comparti-
lhar dessa proposição, que também, algumas vezes,
tenho externado à Mesa do Senado, inclusive ao Pre-
sidente Antonio Carlos Magalhães. Seria muito inte-
ressante que pudéssemos viabilizar não apenas atra-
vés da TV a cabo, mas também da televisão normal, a
transmissão dos trabalhos do Congresso Nacional,
da TV Senado e da TV Câmara, para que possa a po-
pulação ter a opção de acompanhar de perto todos os
nossos trabalhos. Ressalto também a importância de
hoje, pela Internet, todas as pessoas poderem, pelo
acesso à página do Senado e de cada Senador, co-
nhecer de perto os nossos projetos, os nossos pro-
nunciamentos, apartes, trabalhos em Comissões e
publicações que consideramos as mais importantes.

Assim, Sr. Presidente, gostaria inclusive de in-
formar a todas as pessoas interessadas que, com
respeito a essa evolução de caminharmos na direção
de uma renda básica, estou formulando e pretendo
apresentar, no início do próximo ano legislativo, um

projeto consistente com o que aqui estou formulando,
ou seja, que possa o Brasil, em meados do ano 2005,
instituir de fato uma renda básica universal, como um
direito de todos os brasileiros, um direito incondicio-
nal. Avalio que, até o ano 2003, teremos passado a
fase de instituirmos um programa de garantia de ren-
da mínima para que todas as crianças possam estar
estudando. A partir daí, então, chegaremos a essa
nova fase, de uma renda básica para todos os habi-
tantes do Brasil, das Américas e, progressivamente,
do Planeta Terra.

Aqueles que desejarem colaborar, criticar, fazer
sugestões sobre o assunto, podem fazê-lo neste mo-
mento, já que estou em fase de elaboração desse
projeto de lei.

Sr. Presidente, peço que seja transcrito, na ínte-
gra, este texto.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUN-
CIAMENTO:

Em direção à Renda de Cidadania
Uma contribuição à tese guia

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Desde a
sua fundação, o Partido dos Trabalhadores se distinguiu dentre
todos os partidos brasileiros por abraçar os grandes ideais da his-
tória da humanidade de realização de justiça, de liberdade, igual-
dade e fraternidade. Os ideais de construção do socialismo, atra-
vés da democracia, dos movimentos sociais e de todos os meios
que possam assegurar efetiva voz, vez e direitos à cidadania a
todas as pessoas na sociedade, tem se constituído em forte mar-
ca de nossos vinte anos de existência.

No PT se fundiram proposições baseadas nas contribui-
ções de pensadores, filósofos, religiosos, economistas e tantos
outros que vão desde Aristóteles, Jesus Cristo, Thomas Morus,
Thomas Paine, Karl Marx, Bertrand Russel, James Tobin, Celso
Furtado, Sérgio Buarque de Hollanda, Mário Pedrosa e Florestan
Fernandes. Dentre as proposições está aquela que, ao lado da
realização mais rápida e efetiva da reforma agrária, da expansão
da prática do orçamento participativo, da multiplicação das opor-
tunidades de micro-crédito, do estímulo às formas cooperativas
de produção, da democratização das relações de produção em
todas as empresas, da universalização dos direitos de educação
e de assistência à saúde, se constitui num dos pontos marcantes
do programa do PT, seja a nível dos municípios, dos estados e
do país: a instituição de um programa de garantia de renda míni-
ma para que cada pessoa e/ou família possa ter o direito de rece-
ber uma renda suficiente para prover suas necessidades vitais,
viver com dignidade, poder sobretudo ter as suas crianças fre-
qüentando a escola, como nos programas de bolsa-escola ou de
renda mínima associada à educação.

Deverá o Brasil avançar aceleradamente em direção a ga-
rantir que todos os brasileiros venham a receber uma renda de ci-
dadania, ou renda cidadã, um direito inalienável de todas as pes-
soas residentes em nosso país de partilharem da riqueza da na-
ção: não importa a origem, o sexo, a idade, a condição civil, só-
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cio-econômica, cada pessoa receberá uma renda modesta, in-
condicional, porém suficiente para as suas necessidades vitais.

Essa proposição é consistente com a previsão de Karl
Marx, em sua “Crítica ao Programa de Gotha” (1875) de como os
seres humanos irão se comportar numa sociedade mais amadu-
recida, “quando tiver desaparecido a escravizante subordinação
dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre
o trabalho intelectual e o trabalho manual; quando o trabalho não
for apenas um meio de viver, mas se tornar ele próprio na primei-
ra necessidade vital; quando, com o desenvolvimento múltiplo
dos indivíduos, as forças produtivas tiverem também aumentado
e todas as fontes de riqueza coletiva brotarem com abundância,
só então o limitado horizonte do direito burguês poderá ser defini-
tivamente ultrapassado e a sociedade poderá escrever nas suas
bandeiras: ”De cada um de acordo com as suas capacidades, a
cada um de acordo com as suas necessidades!"

Em verdade, conforme ressaltou Marilena Chauí, essa re-
flexão é baseada no que foi expresso por Aristóteles, 300 anos
antes de Cristo, em “Política”. Ele ressaltou que a finalidade da
política é a vida justa, que se realiza pelo bem comum. Para se
alcançar a justiça política é necessário realizar-se antes a justiça
distributiva.

Os fundamentos do direito à renda mínima também podem
ser encontrados na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, nas
513 passagens em que se ressalta a necessidade de ”Tzedaka“,
que quer dizer justiça social ou justiça na sociedade, considerada
pelo Rabino Henry Sobel a maior obsessão do povo judeu. No
Novo Testamento, na parábola contada por Jesus sobre o senhor
da vinha que contratou diversos trabalhadores ao longo do dia,
tendo acertado com cada um a quantia que julgavam justa. E ao
proceder os pagamentos, o que havia sido contratado à primeira
hora, reclamou ao observar que estava ganhando o mesmo que
o que foi contratado à última hora, o senhor lhe perguntou se ele
não havia reparado que a cada um pagou o que consideraram
justo e que também o último tinha o direito de receber o suficiente
para as necessidades de sua família.

A melhor defesa do projeto de renda mínima, segundo
Dom Luciano Mendes de Almeida, ex-presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pode ser encontrada na
Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, quando recomen-
da que eles deveriam seguir o exemplo de Jesus, que em sendo
poderoso, resolveu se solidarizar e viver com os mais pobres. De
tal maneira que, para que haja igualdade e justiça, como está es-
crito, “o que colheu muito, não teve demais, e o que colheu pou-
co, não teve de menos.”

Os mesmos fundamentos podem também ser encontrados
no Alcorão. O segundo dos cinco califas que sucederam a Mao-
mé, Omã, recomendou a todos aqueles que têm um grande patri-
mônio que reservassem uma parte desse patrimônio para os que
pouco ou nada têm.

Coube a um dos fundadores do pensamento humanista da
Europa moderna, Thomas More, escrever acerca da importância
de se assegurar a todos o mínimo para uma sobrevivência dig-
na. Em 1516, em “Utopia”, ele relata a observação do viajante
português Rafael Hitlodeu, em diálogo com um cardeal arcebis-
po e outro personagem sobre a pena de morte que, recém intro-
duzida no Reino Unido, não estava contribuindo para diminuir os
roubos, os assaltos e a criminalidade: “Ao invés de inflingir estes
castigos horríveis, seria muito melhor prover a todos algum meio
de sobrevivência, de tal maneira que ninguém estaria se subme-
tendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e
depois um cadáver.”

Com base nessa reflexão, um amigo de Thomas More,
Juan Luis Vivès, dez anos depois, em 1526, fez a primeira pro-
posta de renda mínima para o prefeito da cidade flamenga de
Bruges, em “De Subventione Pauperum” (Anciens Etabl. Aug. Pu-
vres S.ª, Bruxelas), a qual foi implentada na cidade de Ipres, na
Bélgica. Essa obra teve importante influência sobre as diversas
formas que tomaram no Reino Unido e na Europa as leis de
Assistência aos Pobres, “The Poor Laws”. Essas leis foram seve-
ramente criticadas pelos economistas clássicos como Adam
Smith, David Ricardo e Thomas Malthus e, noutra perspectiva,
por Karl Marx. Em boa parte as suas críticas levavam em conta a
maneira como na idade média se procurava prover aos trabalha-
dores algum tipo de subsídio para que ficassem disponíveis em
determinado território.

David Ricardo, em “Princípios de Economia Política e Tri-
butação” (1817), defendendo a abolição da Leis dos Pobres, ad-
verte que, se todos os indivíduos cuja renda não fosse suficiente
para sua subsistência tivessem certeza de ter a complementação
necessária garantida por lei, a teoria nos levaria a supor que to-
dos os outros impostos, tomados em conjunto, seriam leves em
comparação com os impostos necessários para sustentar os po-
bres. Se em vez de ser uma contribuição local, o total de fundos
alocados para o sustento dos pobres fosse coletado em nível na-
cional, a situação se agravaria.

Em O Capital, na análise do ocorrido com o proletariado
agrícola britânico, disse Karl Marx: ”A lei de assistência aos po-
bres e sua administração eram as mesmas em 1795 e 1814. Re-
cordemos como essa lei funcionava no campo: a paróquia com-
pletava, a título de esmola, o salário nominal, de modo que o indi-
víduo apenas pudesse vegetar. A proporção entre o salário pago
pelo arrendatário e o déficit coberto pela paróquia revela duas co-
isas: primeiro a queda do salário abaixo do mínimo; segundo o
grau em que o trabalhador agrícola é um composto de assalaria-
do e indigente, ou o grau em que foi transformado em servo de
sua paróquia.“

Em que pese as formas abusivas que elas tomaram, o
economista historiador Mark Blaug, no Journal of Economic
History, de junho de 1964, observou que as Leis de Assistência
aos Pobres constituíram um mecanismo importante para a cria-
ção das condições que resultaram na Revolução Industrial no Re-
ino Unido: “Apesar de tudo o que dizem os livros, os dados que
temos não indicam que a Lei Inglesa dos Pobres, na forma como
estava em vigor antes de ser emendada, em 1834, reduzia a efi-
ciência dos trabalhadores agrícolas, estimulava o crescimento da
população, achatava os aluguéis, destruía os pequenos proprie-
tários rurais e agravava o ônus dos contribuintes. Excetuando-se
esse argumento puramente negativo, tentei demonstrar que a
Antiga Lei dos Pobres era essencialmente um instrumento para
tratar dos problemas do desemprego estrutural e dos baixos salá-
rios em um setor rural atrasado, de uma economia em rápido
crescimento mas ainda subdesenvolvida. Constituía, por assim
dizer, o ”estado de bem -estar" em miniatura, combinando ele-
mentos de reajuste de salários, salário-família, salá-
rio-desemprego e obras públicas, todos os quais administrados e
financiados ao nível local. Longe de ter um efeito inibidor, isso
provavelmente contribuiu para a expansão econômica."

Um dos maiores ideólogos das Revoluções Americana e
Francesa, Thomas Paine, em 1795, formulou as razões pelas
quais todas as pessoas devem ter o direito inalienável de partici-
par da riqueza de uma nação. Em “Justiça Agrária”, um ensaio
que enviou ao Diretório e ao Parlamento da França, ele notou
que a pobreza era algo que tinha a ver com a civilização e com a
instituição da propriedade privada. Pois dentre os índios na Amé-
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rica, à época, ele via menos indigentes e miseráveis que nas vi-
las e cidades européias. Avaliava que era justo que uma pessoa
que cultivasse a terra, tivesse nela feito uma benfeitoria, pudesse
ter o direito de receber o resultado daquele cultivo. Argumentou,
todavia, que “todo o proprietário que cultiva a terra deve à comu-
nidade um aluguel pela mesma”. Assim, desse aluguel pago por
cada proprietário se constituiria um fundo nacional, o qual produ-
ziria rendimentos que seriam pagos na forma de dividendos igua-
is para todos a fim de compensar pela perda daquela herança na-
tural. Cada pessoa, ao completar 21 anos, receberia 15 libras es-
terlinas; e a pessoa que completasse 50 anos, a cada ano daí
para frente, teria direito de receber 10 libras esterlinas. Pois “todo
indivíduo nasce no mundo com um legítimo direito a uma certa
forma de propriedade ou seu equivalente”.

Em 1848, no mesmo ano em que Marx e Engels escreve-
ram o Manifesto Comunista, em Bruxelas, Joseph Charlier formu-
lou com clareza a proposição de se pagar a todas as pessoas, in-
condicionalmente, o direito a uma renda básica.

No Século XX, muitos foram os filósofos, economistas e
pensadores de todas as ciências sociais que formularam a defe-
sa de uma renda mínima para todos. Dentre esses estão Bernard
Shaw e Bertrand Russel que, em “Os Caminhos para a Liberda-
de: Socialismo, Anarquismo e Sindicalismo”, em 1918, afirmou
que “o plano que estamos preconizando reduz-se essencialmente
a isso: que certa renda, suficiente para as necessidades, será ga-
rantida a todos, quer trabalhem ou não, e que uma renda maior –
tanto maior quanto o permita a quantidade total de bens produzi-
dos – deverá ser proporcionada aos que estiverem dispostos a
dedicar-se a algum trabalho que a comunidade reconheça como
valioso.” Russel argumentou que não nos deveríamos preocupar
tanto com o pequeno número de pessoas que não desejam tra-
balhar e que se tornariam preguiçosas caso tivessem direito a
uma renda mínima garantida. Perceberíamos que muitas pesso-
as, mesmo possuindo um certo nível de renda que seria mais do
que suficiente para todas as suas necessidades, ainda assim pre-
feririam trabalhar para construir uma vida melhor.

Depois da II Grande Guerra Mundial, na Europa e noutros
continentes, foram sobretudo os economistas que mais procura-
ram compatibilizar os ideais de maior liberdade, igualdade, efi-
ciência, justiça e democracia, os que mais elaboraram sobre os
meios de prover a todos o direito ao necessário para à vida com
dignidade. Assim, conforme aponta o economista holandês Wal-
ter Van Trier, em “Toda Pessoa um Rei” (1995), em 1918 o casal
E. Mabel Milner e Dennis Milner publicou um texto bastante deba-
tido denominado “Um Esquema para um Bônus Social”, seguido
de outro, em 1920, por Dennis Milner, “Maior Produção por um
Bônus do Produto Nacional. Uma proposta de uma Renda Míni-
ma para todos que varia com a Produtividade Nacional.” Era sua
proposta que “todo indivíduo, todo o tempo, deveria receber de
um fundo central uma pequena soma em dinheiro que seria sufi-
ciente para manter a vida e a liberdade se tudo o mais falhasse;
que toda pessoa deveria receber uma parte de um fundo central,
de maneira que toda pessoa que tenha qualquer renda deveria
contribuir com uma parcela proporcional à sua capacidade”. Mil-
ner contou que o germe de sua proposição foi inspirada na nove-
la utópica publicada em 1888 por Edward Bellamy, “Olhando para
trás”. Ela relata a história de um bostoniano que dorme em 1887
e acorda no ano 2.000, ficando atônito com as inovações então
existentes.

Em 1919, Bertrand Pickard argumentou em “Uma Revolu-
ção Razoável. A discussão de um Esquema de Bônus Estatal.
Uma Proposta de uma Renda Mínima Nacional” que esta deve
ser “um reconhecimento definitivo do direito à vida, ou melhor

ainda, o equivalente monetário do direito à terra”. Ao traçar um
paralelo com a antiga Lei dos Pobres, ele afirma que a fraqueza
desta estava no fato de que o benefício somente era concedido
quando a necessidade era provada, assim não dando ao traba-
lhador qualquer poder de demandar por justa remuneração."

As primeiras reações do Partido Trabalhista à proposição
foram bastante céticas, tendo havido um manifesto crítico, numa
conferência em Brighton, em 1921, que contribuiu para que se
desfizesse a Liga pelo Bônus do Estado. Mas inúmeras outras
contribuições em movimentos políticos continuaram a surgir em
favor do direito de todos receberem um mínimo de renda sob as
mais diversas denominações. Dentre outras, estão as do Major
Clifford H. Douglas, que criou o Movimento pelo Crédito Social,
de grande repercussão também em outros países, como na cida-
de de Alberta, no Canadá, onde se formou o Partido do Crédito
Social, em 1935; de George D. H. Cole, em “Os Próximos Dez
Anos na Política Econômica e Social Britânica“,1929, e ”Princípi-
os de Planejamento Econômico“, 1935; de Juliet Rhys Williams,
em “Alguma Coisa por Ser Examinada. Uma Sugestão de um
Novo Contrato Social“, em 1943; de Joan Robinson, em ”Introdu-
ção à Teoria do Pleno Emprego", em 1937, onde propõe que se
distribua a todos, aos sábados, uma libra; de Oskar Lange, em
“Sobre a Teoria Econômica do Socialismo“, em 1936; de Abba P.
Lerner, em ”A Economia do Controle: A Economia do Bem-Estar“,
em 1944, onde propõe a instituição de uma soma fixa como um
imposto de renda negativo; e a do laureado com o Nobel de Eco-
nomia, em 1977, James Edward Meade, um dos principais mem-
bros do “Círculo de Cambridge” que se reunia para discutir a obra
de John Maynard Keynes.

James E. Meade (1907-1995) defendeu a instituição de
uma renda de cidadania ou de um dividendo social já em 1935,
em sua “Diretriz de Política Econômica para um Governo Traba-
lhista”, pois considerava que esse instrumento seria muito impor-
tante para o objetivo de se alcançar maior nível de emprego na
economia. Nos seus últimos anos de vida voltou a trabalhar de
forma mais amadurecida sobre esse tema em “Agathotopia: A
Economia da Associação”, 1989, “Liberdade, Igualdade e Eficiên-
cia. Apologia pro Agathotopia Mea”, de 1992, e “O Pleno Empre-
go Reconquistado? O Sonho de Agathotopia”, de 1995.

Nesses trabalhos Meade relata sua longa viagem em bus-
ca de Utopia. Por mais que ele navegasse, não conseguiu encon-
trá-la. No caminho de volta, entretanto, se deparou com Agatho-
topia. Um economista que se tornou seu amigo lhe disse que os
agathotopianos até que sabiam onde ficava Utopia, mas que não
iriam lhe contar, pois tinham uma grande diferença com os utopi-
anos. Eram seres humanos perfeitos, que viviam num lugar per-
feito. Enquanto que os agathotopianos seriam seres humanos im-
perfeitos, que cometeriam as suas bobagens e perfídias, mas
que, afinal, tinham conseguido construir um bom lugar para se vi-
ver. Então Meade se interessou em estudar as suas instituições e
arranjos sociais e chegou à conclusão que eram as melhores que
até então havia encontrado para que, simultaneamente, se pu-
desse alcançar os objetivos que a humanidade e os economistas
de há muito buscavam: a liberdade, no sentido de cada um poder
trabalhar no que for a sua vocação e de poder gastar o que rece-
be no que bem aprouver; a igualdade, no sentido de não haver
grandes disparidades de renda e de riqueza; e a eficiência, no
sentido de se alcançar o maior padrão de vida possível com os
recursos e a tecnologia vigente. E quais eram aqueles arranjos?
Primeiro, haver flexibilidade de preços e de salários para alcançar
a eficiência na alocação de recursos; segundo, muita associação
entre os empresários e os trabalhadores, de tal maneira que os
trabalhadores participem dos resultados da criação da riqueza,
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propondo que os trabalhadores sejam contratados em parte por
salários e parte por quotas de participação e, terceiro, mas funda-
mental, a existência de um dividendo social ou de uma renda ga-
rantida para cada cidadão. À luz das experiências das rupturas
causadas pelos que tentam realizar transformações muito abrup-
tas, Meade propõe que se chegue a essas instituições por pas-
sos graduais, firmes, na direção certa.

Em momentos de crises econômicas, é comum pessoas
do governo dizer que não há recursos suficientes para programas
desta natureza. É importante destacar que John Maynard Key-
nes, em 1939, em “Como Pagar pela Guerra?” publicado no jor-
nal “The Times”, procurou persuadir seus compatriotas que,
numa época em que se fazia necessário prover o suficiente para
as despesas de defesa contra a Alemanha e os países que entra-
vam em guerra contra o Reino Unido, era também necessário se-
parar cerca de 2% do Produto Nacional Bruto, portanto 100 mi-
lhões de libras esterlinas de um total de 5 bilhões de libras esterli-
nas, para se assegurar a todas as pessoas uma renda básica.

Há os que têm resistido à proposição de uma renda míni-
ma ou de um imposto de renda negativo por ela ter sido também
defendida por economistas – igualmente laureados com o prêmio
Nobel – que tanto se destacaram na defesa do capitalismo, como
Friedrick Von Hayek, em “O Caminho da Servidão”, em 1944, Ge-
orge Stigler, em “Economia da Legislação do Salário Mínimo”, em
1946, na ”American Economic Review“, e Milton Friedman, em
“Capitalismo e Liberdade”, em 1962. A verdade é que, bem antes,
foram muitos os economistas e filósofos que defenderam a renda
mínima como um direito à cidadania. O empenho em sua defesa,
todavia, é que tem variado bastante. Assim, nos EUA, o Nobel de
Economia James Tobin escreveu diversas vezes em defesa de
uma renda garantida para todos. Em 1968, John Kenneth Galbra-
ith e Paul Samuelson e mais 1.200 economistas, encaminharam
um manifesto ao Congresso Norte-Americano para que se institu-
ísse um imposto de renda negativo que proveria um mínimo de
renda. O projeto de lei que havia sido aprovado na Câmara dos
Deputados na proporção de 2 X 1, acabou sendo derrotado na
Comissão de Finanças do Senado, em 1970, por 10 X 6.

Desde os anos 30, diversos países introduziram maneiras
de garantir uma renda mínima, seja na forma de benefícios às cri-
anças, de auxílio às famílias com crianças dependentes, de su-
porte de renda aos idosos, aos inválidos, aos que ganham pouco,
de seguro-desemprego, de renda mínima de inserção ou de com-
plexos sistemas de seguridade social. Em sua análise recente “A
Europa diante da Pobreza, As Experiências Nacionais de Renda
Mínima”, 1999, Serge Paugam registra que sistemas de renda
mínima garantida, em geral sob condições, foram instituídos pela
Dinamarca, em 1933, Reino Unido, em 1948, Alemanha Federal,
em 1961, Países Baixos, em 1963, Bélgica, em 1974, Irlanda, em
1977, Luxemburgo, em 1986, França, em 1988, Espanha, em
1990, e Portugal, em 1996.

Nos EUA, nos anos 30, se instituiu o programa de auxílio
às famílias com crianças dependentes, cujas mães haviam perdi-
do seus maridos e tinham dificuldade de cuidar de seus filhos e
lhes dar educação. Nos anos sessenta foi criado o programa de
selos de alimentação, uma forma de imposto de renda negativo
que era pago em cupons que só podiam ser gastos em alimen-
tos. Havia também um sistema de suplementação que assegura-
va aos idosos e deficientes uma certa renda. Em 1969, o Presi-
dente Richard Nixon chamou o ex-auxiliar dos Presidentes John
F. Kennedy e Lyndon Johnson, Daniel Patrick Moynihan, para for-
mular o Plano de Assistência à Família, uma lei que se aprovada
asseguraria uma renda equivalente a 50% da diferença entre
US$ 3.900 (hoje seriam pelo menos US$ 16 mil) e a renda anual

da família, mas os membros do Congresso Nacional não se dis-
puseram a aprová-la. Moynihan, em seu livro “A Política da Ga-
rantia de Renda. A Administração Nixon e o Plano de Assistência
Familiar”, de 1973, analisaram como os diversos movimentos, por
quererem muito, acabaram ficando sem nada. Ao tentar a reelei-
ção, Nixon enfrentou o democrata George Mc Govern, que tinha
uma proposta ainda mais ousada de um “demogrand” de
US$1.000,00 anuais para cada americano. Ele não foi eleito e Ni-
xon, que já havia reapresentado o seu primeiro projeto sem obter
êxito, no início dos anos 70, acabou depois renunciando pelo epi-
sódio Watergate. Naquela época, foram muitos os líderes de
grande destaque que se colacaram a favor da garantia de uma
renda mínima, como Martin Luther King Jr., mas a sociedade nor-
te-americana não estava ainda preparada para aceitar uma pro-
posta mais ousada. Posteriormente, em 1974, o Congresso dos
EUA aprovou a lei que instituiu uma forma parcial de imposto de
renda negativo, o Crédito Fiscal por Remuneração Recebida
(“Earned Income Tax Credit” – “EITC”). Esse instrumento dá o di-
reito a toda família cujos membros trabalham e têm uma renda in-
ferior a certo patamar receber um acréscimo de renda em dinhei-
ro, e assim sair da condição de pobreza. Ampliado pelo Presiden-
te Bill Clinton, a partir de 1993, beneficia hoje cerca de 20 mi-
lhões de famílias.

Na América Latina, também houve inúmeras iniciativas. O
Uruguai, o Chile e a Argentina instituíram há algumas décadas a
“assignación familiar”, programa que provê uma complementação
de renda aos trabalhadores que estão no mercado formal e que
tenham crianças freqüentando escolas. O programa é financiado
com taxas cobradas sobre a folha de pagamento. Na Argentina,
até recentemente, o benefício mensal por família-padrão (cônjuge
e dois filhos) correspondia a aproximadamente 10% do salário
médio. Os economistas Ruben Lo Vuolo e Alberto Barbeito, em “
Contra La Exlusión, La Propuesta del Ingresso Ciudadano”, 1995,
propuseram que se universalizasse o direito a uma renda de ci-
dadania para todas as crianças a partir desse mecanismo.

A Venezuela instituiu, em 1989, o programa “Bolsa Esco-
lar” para as crianças de famílias carentes que estivessem fre-
qüentando escola, até o limite de três crianças por família. Em
1991, adicionou-se o bônus cereal e o bônus leite, que compre-
endia 2kg de arroz, 2 kg de farinha de milho e 1 litro de leite para
cada família. Em 1996, o governo implementou o “Programa de
Subsídio Familiar”, substituindo a Bolsa Escola e os bônus men-
cionados, transformando-os em pagamentos equivalentes em di-
nheiro para as famílias que possuíssem crianças matriculadas
em escolas. Recentemente, o Presidente Hugo Chavéz vem pro-
movendo mudanças nesses programas.

Na Guiana Francesa, território ultramar da França, a Renda
Mínima de Inserção foi instituída em 1988, com valores 20% mais
baixos do que na França.

Ao identificar os inúmeros problemas com os programas
colocados em prática, como, por exemplo, as armadilhas de de-
semprego e da pobreza, um grupo de estudiosos resolveu fundar,
em 1986, a Rede Européia da Renda Básica, “Basic Income Eu-
ropean Network”, ou “BIEN”, com a finalidade de propugnar pela
instituição de uma renda básica universal. Ou seja, o direito de
todas as pessoas incondicionalmente receberem uma soma mo-
desta, porém suficiente para as suas necessidades, não impor-
tando sua origem, raça, sexo, condição civil ou sócio-econômica.

Alguns dos mais importantes membros da BIEN, como
Philippe Van Parijs e Guy Standing, atuais secretário geral e pre-
sidente, estiveram no Brasil fazendo palestras e seminários na
USP, na UFRJ, no Dieese e no Senado Federal. Em “O Que É
uma Sociedade Justa”, de 1991, “Argumentado em Favor de
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Uma Renda Básica: As Fundações Éticas de uma Reforma Radi-
cal”, 1992, e “Liberdade Real para Todos. O Que É (Se Há Algo)
Que Pode Justificar o Capitalismo?”, 1995, Van Parijs parte dos
princípios de justiça que foram desenvolvidos pelo filósofo John
Rawls, em “Uma Teoria da Justiça”, em 1971:

Toda pessoa tem um direito igual ao conjunto mais exten-
so de liberdades fundamentais que seja compatível com a atribui-
ção a todos desse mesmo conjunto de liberdades (princípio de
igual liberdade);

As desigualdades de vantagens socioeconômicas só se
justificam se (a) contribuem para melhorar a sorte dos membros
menos favorecidos da sociedade (princípio da diferença), e (b)
são ligadas as posições que todos têm oportunidades eqüitativas
de ocupar (princípio de igualdade de oportunidades)

Para colocar esses princípios em prática, promovendo ma-
ior igualdade, Rawls propõe que se maximize um conjunto de
bens primários, que incluam as liberdades básicas, como a liber-
dade de associação, de movimento, a escolha da ocupação e as
bases sociais de respeito próprio. O filósofo e economista belga
Van Parijs, entretanto, argumenta que: “para assegurar a maior li-
berdade real possível é essencial que a forma tomada por uma
renda mínima garantida evite dois obstáculos. À medida que o ní-
vel de renda aumenta, é preciso que ela não aprisione um núme-
ro crescente de pessoas no que foi convencionado denominar
”armadilha do desemprego", isso acontece porque o montante
que poderiam ganhar por seu trabalho torna-se inferior ao rendi-
mento que receberia se não trabalhassem. Além disso, o direito à
renda mínima garantida não pode ser subordinado à prestação
de trabalho ou à vontade de trabalhar, porque isso colocaria seu
beneficiário em uma situação bem mais desfavorável em relação
ao seu empregador (público ou privado) do que se o direito à ren-
da mínima não fosse subordinado a tal condição. Ou seja, a con-
sideração da dimensão do poder exige que a garantia de uma li-
berdade real de consumir não se faça em detrimento da liberdade
real de trabalhar (sem a armadilha do desemprego) nem da liber-
dade de não trabalhar (sem restrição aos que procuram empre-
go). Não é pois surpreendente que Rawls sugira que a renda mí-
nima tome a forma de um imposto de renda negativo, que tem
precisamente a vantagem de eliminar a armadilha do desempre-
go sem se restringir aos que procuram emprego".

Mas para que se considere as bases sociais do au-
to-respeito, é importante “que a renda mínima garantida possa
assegurar a maximização da liberdade real em suas dimensões
de renda e de poder sem atentar contra esse respeito por si, mi-
nuciosamente descrito em ”Uma Teoria da Justiça", como o con-
trário da vergonha. Para isso, é essencial que ela seja distribuída
de uma maneira que não estigmatize, não humilhe os beneficiári-
os e que essa distribuição se faça, em particular, sem controle
dos recursos (contrariamente ao que se passa, por definição, no
imposto de renda negativo) e sem controle da vida privada (re-
querido, para verificar, por exemplo, o status de solitário ou de
co-habitante)."

Em seu livro de 1999, “Procurando a Justiça Distributiva
num Mundo de Trabalho Flexível”, após analisar as diversas teo-
rias de justiça, o Diretor da Organização Internacional do Traba-
lho, economista Guy Standing, recomenda que políticas só po-
dem ser vistas como justas, se e somente se, minimizarem a dife-
rença entre o grau de segurança dos que menos têm e o resto da
sociedade. Há, portanto, que se encontrar um equilíbrio entre se-
gurança e liberdade, instituindo-se uma sistema que assegure
simplicidade, transparência, eqüidade e eficiência. Para se atingir
esse objetivo, ao lado do aprofundamento de instituições que ga-
rantam maior democracia, inclusive ao nível das empresas, ele

argumenta que será essencial se instituir uma renda de cidada-
nia, uma renda básica incondicional.

Há um lugar do mundo onde se instituiu um dividendo
igual para todos os seus habitantes desde que ali residam há
pelo menos um ano, uma experiência original e notável que vem
alcançando resultados positivos há duas décadas. Durante os
anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores no Alas-
ca, Bay Bridge, observou que de lá saia uma grande riqueza na
forma da pesca, mas que seus moradores ainda continuavam po-
bres. Propôs, então, que a criação de um imposto de 3% sobre o
valor da pesca, que seria destinado a um fundo que pertenceria a
todos. Inicialmente, enfrentou enorme resistência, propôs, então,
que diminuissem o valor do imposto sobre a propriedade, mas,
cinco anos depois, acabou ficando com ambos. A idéia deu certo
e, dez anos depois, Jay Hammond tornou-se governador do Esta-
do (1974-1982). Sucedeu ao Governador Keith Miller que havia
proposto se colocar parte da receita da exploração de recursos
naturais, como o petróleo, numa conta de poupança do Estado.
Considerando ser o petróleo uma riqueza não renovável, essa
era uma maneira de pensar não apenas na geração presente,
mas também nas vindouras. Em 1976, Jay Hammond enviou à
Assembléia Legislativa um projeto de emenda à Constituição pro-
pondo que se separasse 25% dos royalties da exploração dos re-
cursos para um fundo que pertenceria a todos os residentes no
Estado. Em seguida, submetida a referendum popular a proposta
foi aprovada por 76.000 votos favoráveis a 38.000 contra, nessa
época o Alasca tinha cerca de 300.000 habitantes. De 1976 a
1980 travou-se grande discussão a respeito da destinação dos
recursos do fundo. Alguns propuseram a criação de um banco de
desenvolvimento, parecido com o nosso BNDES. Entretanto ou-
tros alertaram que essa seria uma maneira de prover recursos
subsidiados aos empresários que já detinham grande patrimônio,
que poderiam até realizar investimentos e criar empregos, mas
haveria uma maior concentração de renda. Primeiramente, Ham-
mond pensou em pagar dividendos proporcionais ao tempo de re-
sidência de cada cidadão no Estado. Entretanto, um grupo de
promotores questionou a constitucionalidade desse procedimento
que poderia ferir o critério da igualdade. Isto levou o Governador,
em 1980, a enviar nova mensagem propondo que 50% dos royal-
ties fossem destinados ao Fundo Permanente do Alasca, institu-
indo-se um pagamento igual anualmente a todos os habitantes
do Alasca.

Assim, os recursos têm sido aplicados de maneira transpa-
rente, prudente e responsável, diversificando-se parte em títulos
de renda fixa e em ações de empresas do Alasca, o que contribui
para diversificar a economia do Estado, e dos EUA, e parte em
empreendimentos imobiliários e ações de empresas internaciona-
is, dentre as quais algumas do Brasil. O patrimônio do Fundo
cresceu de US$ 1 bilhão, em 1980, para US$ 26 bilhões, em
1999. Cada pessoa residente há um ano ou mais no Alasca, no
período de 1 de janeiro a 31 de março, deve preencher um for-
mulário de uma página informando seu nome, endereço residen-
cial e de trabalho, se saiu do Estado, qual o motivo da viagem e
mais alguns outros dados. O responsável por crianças menores
de 18 anos deve preencher o formulário por elas e os dividendos
que lhes são destinados será recebido por ele, que, conforme as
informações disponíveis, normalmente os deposita em caderne-
tas de poupança para que os menores possam usufruí-los mais
tarde. É necessário que duas pessoas, também residentes no
Alasca, testemunhem que a declaração acerca dos menores é
verdadeira. Todos os que entregarem os formulários, na segunda
semana de outubro, seja por via eletrônica, na sua conta bancá-
ria, ou por cheque enviado à suas residências, receberão um divi-
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dendo que evoluiu de pouco mais de US$ 300,00, no início dos
anos oitenta, até chegar a US$ 1.769,84, em 1999. Numa família
de 6 pessoas, o ganho foi de US$ 10.619.04, pelo direito de usu-
fruir da riqueza do Estado do Alasca, tal como preconizara Tho-
mas Paine, em 1795.

O Alasca tem hoje cerca de 600.000 habitantes e um PIB
per capita da ordem de US$ 30.000 anuais. Os 160 milhões de
brasileiros produzem um PIB per capita cerca de 1/6 menor. Se
um dividendo proporcional ao nosso PIB per capita fosse pago a
cada brasileiro, seria possível pagar algo em torno de R$ 47,00
para cada um. Numa família de 6 pessoas isso significaria R$
282,00 mensais que poderiam fazer enorme diferença para o di-
reito à vida de muitos.

A Renda Mínima no Brasil e no PT

Os fundamentos do direito de todos os brasileiros partici-
parem da riqueza da nação podem ser encontrados nos mais di-
versos líderes e intelectuais que participaram dos movimentos de
indepêndência, abolição da escravatura, por liberdade e justiça
em nossa história, como Zumbi de Palmares, Padre Antonio Viei-
ra, Tiradentes, Antonio Conselheiro, Joaquim Nabuco, Castro
Alves, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Frei Betto, Leonardo
Boff, Marighela, Vicentinho e Lula. Coube, entretanto, a Antonio
Maria da Silveira escrever a primeira proposta de garantia de ren-
da mínima para o Brasil, em “Moeda e Redistribuição da Renda”,
na Revista Brasileira de Economia, de abr/jun, de 1975. Era sua
proposição que a injeção de nova moeda na economia se fizesse
pelas mãos de quem menos têm. Edmar Lisboa Bacha e Roberto
Mangabeira Unger, no capítulo sobre distribuição da renda, pro-
puseram que a reforma agrária e uma renda mínima através de
um imposto de renda negativo deveriam ser instituídos, em 1978,
em “Participação Salário e Voto. Um Projeto de Democracia para
o Brasil”.

Nos anos 80, nas reuniões que se realizaram entre econo-
mistas do PT e a sua direção nacional, na antiga sede na Vila
Clementino, por algumas vezes Paul Singer e Eduardo Mataraz-
zo Suplicy colocaram a necessidade do Partido defender alguma
garantia de renda mínima para as famílias. Em 1986, como depu-
tado federal, ao arguir os ministros da Fazenda Francisco Dornel-
les e Dilson Funaro na Câmara dos Deputados, o então deputado
federal Eduardo Matarazzo Suplicy perguntou-os o que achavam
de instituir um imposto de renda negativo, conceito que havia
aprendido ao fazer o seu mestrado e doutorado de Economia nos
anos 60 e início dos anos 70, nos EUA. Somente em 1990, ao se
tornar o primeiro Senador eleito pelo PT, amadurecida a idéia,
Eduardo Suplicy resolveu apresentar o Projeto de Lei, em abril de
1991, que institui o Programa de Garantia de Renda Mínima, de-
pois de algumas apresentações perante a direção e a bancada
federal do partido.

Em 16 de dezembro de 1991, após 4 horas e meio de de-
bate, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei segundo o qual
toda pessoa de 25 anos ou mais com renda mensal inferior a
aproximadamente R$300,00, passa a ter o direito de receber um
complemento na forma de um imposto de renda negativo, equiva-
lente a 30% da diferença entre aquela quantia e a renda da pes-
soa. O Poder Executivo, de acordo com a disponibilidade de re-
cursos e experiência do programa, poderá aumentar aquela alí-
quota para até 50%. O projeto prevê a introdução gradual do
PGRM, ao longo de oito anos, dos mais velhos para os mais jo-
vens. Na Câmara dos Deputados o projeto recebeu o parecer fa-
vorável, em 1992, do Deputado Germano Rigotto (PMDB-RS).
Desde então se encontra pronto para ser votado na Comissão de
Finanças e Tributação, tendo inclusive o relator, em consenso

com o Senador Suplicy, em 1996, apresentado um substitutivo
que prevê que a forma de introdução gradual passaria a ser dos
Estados de menor renda per capita, para os de maior renda per
capita, e que os beneficiários do PGRM que tivessem crianças
em idade escolar, deveriam demonstrar que elas devessem estar
freqüentando a escola.

O importante desenvolvimento no debate ocorreu em 1991
quando, numa reunião de 50 economistas do PT realizado em
Belo Horizonte, José Márcio Camargo observou que seria inte-
ressante que o PGRM fosse definido por família que tivesse cri-
anças em idade escolar, uma vez que um dos maiores problemas
brasileiros era o número tão grande de crianças que, em virtude
de seus pais não terem uma renda suficiente para sua sobrevi-
vência, instavam seus filhos a trabalhar precocemente. Ele publi-
cou dois artigos na Folha de S. Paulo, “ Pobreza e Garantia de
Renda Mínima”, em 26-12-1991, e “ Os Miseráveis”, 3-3-1993,
desenvolvendo esse argumento.

Cristovam Buarque, que vinha pensando na mesma dire-
ção, em 1994, colocou como proposta básica de sua campanha
para governador, a instituição de uma renda mínima para todas
as famílias poderem ter as suas crianças freqüentando a escola.
Na sua primeira semana de governo, em janeiro de 1995, em Pa-
ranoá, anunciou o início do Programa Bolsa-Escola, segundo o
qual toda família que não ganhasse pelo menos ½ salário-mínimo
mensalmente per capita, com crianças de 7 a 14 anos, residindo
no DF há pelo menos 5 anos, teria o direito de receber um salário
mínimo por mês, desde que suas crianças tivessem 90% de com-
parecimento às aulas.

Em novembro de 1994, por sua vez, o Prefeito José Ro-
berto Magalhães Teixeira (PSDB), apresentou à Câmara Munici-
pal de Campinas o Projeto de Lei que instituía o Programa de
Garantia de Renda Familiar Mínima, também para todas as famí-
lias com renda inferior a ½ salário-mínimo mensal e com crianças
até 14 anos na escola. O complemento de renda dado às famílias
era o suficiente para completar ½ salário-mínimo per capita. A lei
foi aprovada em janeiro e o PGRFM implantado a partir de feve-
reiro de 1995.

Também em abril de 1994, no Encontro Nacional do PT re-
alizado em Brasília, foi aprovado que o Programa de Governo de
Lula como candidato à Presidência da República, incluiria uma
renda mínima no Brasil com o objetivo de erradicar a pobreza e
promover a presença de todas as crianças na escola. Em 1995, a
Proposta de Emenda à Constituição relativa à Reforma Tributária
apresentada pela bancada do PT no Congresso Nacional incluiu
o artigo segundo o qual, “com a finalidade de promover a cidada-
nia, combater a fome e a miséria, será instituído uma Programa
de Garantia de Renda Mínima, definido em lei, compatível com o
grau de desenvolvimento do País.” Novamente, em 1998, a defe-
sa desses mesmos objetivos foi inserida no programa de governo
de Lula à Presidência da República.

A implantação dos programas Bolsa-Escola e PGRFM no
Distrito Federal e Campinas logo começaram a dar resultados po-
sitivos, contribuindo para reduzir a evasão escolar, o grau de re-
petência, contribuindo para modificar a qualidade de vida das fa-
mílias, a sua auto-estima e melhorar a atividade econômica, das
respectivas regiões, segundo as diversas análises de estudiosos
que acompanharam as experiências. Em razão disso, inúmeros
outros municípios, grande parte deles governados pelo PT mas
também pelos mais diversos partidos, bem como Estados, passa-
ram a instituir programas de renda mínima associados às oportu-
nidades de educação ou bolsa-escola, com ligeiras variações em
seus desenhos. Assim, progressivamente, os municípios de Ribe-
irão Preto, Jundiaí, São José dos Campos, Catanduva, São Joa-
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quim da Barra, Araçatuba, Santo André, Franca, Guaratinguetá,
Caçapava, Jaboticabal, Limeira, Piracicaba, Ourinhos, Presidente
Prudente, Santo André, Santos, Belém, Belo Horizonte, Betim,
Blumenau, Chapecó, Boa Vista, Goiânia, Natal, Vitória e Mundo
Novo, dentre outros, implantaram projetos com bons resultados.

Em decorrência, em 1995 e1966 nvos projetos de lei foram
apresentados na Câmara Federal e no Senado, pelos deputados
Nelson Marchezan (PSDB), Chico Vigilante (PT) e Pedro Wilson
(PT, pelos Senadores Ney Suassuana (PMDB), Renan Calheiros
(PMDB) e José Roberto Arruda (PSDB), propondo que se institu-
ísse projetos de renda mínima associados à educação ou bol-
sa-escola. A partir desses projetos, foi aprovada e sancionada,
em 10/12/1997, a Lei 9.533 que autoriza o Governo Federal a
conceder apoio financeiro, 50% dos gastos, aos municípios, que
instituírem programa de renda mínima associado a ações socioe-
ducativas.

Diz a lei que os municípios que serão agraciados, nos cin-
co primeiros anos, serão aqueles que possuem receita tributária
por habitante inferior à média estadual e com renda familiar por
habitante inferior à média familiar por habitante do estado, no pri-
meiro ano, para os 20% mais pobres e progressivamente para os
demais, A partir do quinto ano todos os municípios poderão ser
beneficiados. O programa prevê que seja pago à cada família
com renda mensal per capita inferior a ½ salário-mínimo e crian-
ças até 14 anos um benefício muito restrito, ou seja, R$ 15,00 x
número de crianças até 14 anos, menos metade da renda familiar
per capita, sendo de R$ 15,00 o mínimo para cada família. De
acordo com Ministro da Educação, até 15 de outubro de 1999,
573 municípios brasileiros haviam assinado convênio para a im-
plantação do PGRM nesses termos tão restritos.

Com o objetivo de melhorar os termos do benefício para
cada família, o Senador Suplicy apresentou projeto de lei que foi
aprovado pelo Senado em novembro de 1999, que define aquele
montante como B = 0,40 (N de pessoas na família x meio-salário
mínimo – renda familiar), podendo o governo alterar a proporção
de 0,40 para mais ou menos, dependendo da disponibilidade de
recursos e da experiência do programa. O projeto está agora tra-
mitando na Câmara dos Deputados.

Em novembro de 1999, o Governador Joaquim Roriz
(PMDB/DF) resolveu substituir o Programa Bolsa Escola, introdu-
zido por Cristovam Buarque, pelo Programa Sucesso no Apren-
der, segundo o qual todo estudante de baixa renda passará a re-
ceber no início de cada semestre uma mochila, com material es-
colar, além de uniforme, uma cesta de alimentos por mês, e a
cada dia as crianças de até 6 anos receberão um litro de leite e
dois pães. Trata-se de um grave retrocesso, que vem sendo con-
denado por praticamente todos os pesquisadores que acompa-
nharam os efeitos positivos do Bolsa-Escola, que vem sendo re-
conhecido por todos os meios de comunicação e por organismos
internacionais como a Unesco.

Resolução

Considerando a evolução desses fatos, o II Congresso Na-
cional do Partido dos Trabalhadores, reunido em Belo Horizonte,
de 24 a 28 de novembro de 1999, resolve reiterar o seu apoio à
determinação de se instituir em todo o Brasil o direito de todas as
pessoas e famílias receberem uma renda como um direito à cida-
dania, um direito inalienável de todos os brasileiros de participa-
rem do usufruto da riqueza da nação, inclusive como forma de
assegurar que todas as crianças possam estar estudando, ao in-
vés de se verem instadas a trabalhar precocemente. Conclama a
necessidade premente de se dar continuidade ao Programa Bol-
sa Escola instituído no DF pelo Governador Cristovam Buarque,

condenando severamente a decisão do Governador Joaquim Ro-
riz de aboli-lo. O Partido dos Trabalhadores lutará para que o
Brasil, infelizmente o último a abolir a escravidão no Século XIX,
se torne um dos primeiros países no Século XXI, a instituir o dire-
ito de todas as pessoas receberem uma renda suficiente para
atender as suas necessidades vitais, lhes assegurarem o maior
grau de liberdade possível, o direito de ter as suas crianças estu-
dando e se desenvolvendo, o direito inalienável de participarem
da riqueza da nação, de receberem uma Renda de Cidadania. O
PT lutará para que possam ser instituídos mecanismos internaci-
onais, como a Taxa Tobin sobre as transações financeiras inter-
nacionais, que viabilizem que em todos países se instituam o di-
reito de todas as pessoas receberem uma renda básica universal.
Não importa a origem, a raça, o sexo, a condição civil ou só-
cio-econômica, todos os seres humanos deverão ter o direito à
existência, o direito à Renda de Cidadania.

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Senadora Marina Silva
Senador José Eduardo Dutra
Senador Tião Viana
Senadora Heloisa Helena
Deputado José Genoino
Deputado Eduardo Jorge
Deputado Aloisio Mercadante
Deputada Angela Guadagnin
Deputado Antonio Palocci
Deputado Dr. Rosinha
Deputado Valdir Ganzer
Deputado João Cóser
Deputado José Machado
Deputado José Pimentel
Deputada Lucy Choinacki
Deputado Paulo Paim
Deputado Professor Luizinho
Deputado Ricardo Berzoini
Deputado Wellington Dias
Deputado Walter Pinheiro
Deputado Herique Fontana
Deputado Gilmar Machado
Deputado Amauri Agostini
Deputado Fernando Morroni
Vice-Governador Miguel Rosseto

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – 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 e Srs. Senadores, a Amazônia,
em razão da grandeza de suas dimensões e potenci-
alidades, e também devido ao desconhecimento cien-
tífico sobre suas reais características, tem suscitado
curiosidade e alimentado mitos.

No crepúsculo do século XX e no alvorecer do
século XXI, após mais de 200 anos de investigação
científica, a Região Amazônica ainda representa para
o homem uma grande expectativa quanto à sua im-
portância para os destinos da humanidade, tendo-se
em vista os mecanismos exercidos por ela sobre o re-
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gime climático, absorção de gás carbônico, manuten-
ção da água doce, recursos da biodiversidade e po-
tencial biogenético, entre outros.

Uma das questões que têm, ultimamente, des-
pertado grande interesse é a questão do aquecimen-
to global, que foi objeto da Convenção-Quatro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada
em Nova Iorque em 1992. Essa Convenção foi esta-
belecida com o propósito de enfrentar o problema re-
presentado pelo aquecimento global, resultante do
aumento da concentração, na atmosfera, dos gases
de efeito estufa.

Apesar de evidências muito fortes sobre as cau-
sas, a questão do aquecimento global ainda suscita
controvérsia de caráter científico. Em conseqüência,
a Convenção vem sendo implementada com base no
princípio da precaução, pelo qual as atividade capa-
zes de contribuir para esse aquecimento poderão ser
limitadas ou, em casos extremos, até proibidas, antes
mesmo de evidências científicas conclusivas.

Houve concordância quanto ao fato de que os
países industrializados, responsáveis por mais de
três quartos das emissões de gases supracitados, de-
vem assumir a maior parte da responsabilidade pelas
medidas de ajuste e os custos associados a elas. Os
conflitos de interesses e as implicações políticas da
Convenção impediram cortes obrigatórios nos níveis
de emissão desses gases. Foi sugerida, assim, a ado-
ção de cortes voluntários pelos países desenvolvidos
e os do Leste Europeu, com redução dessas emis-
sões, a partir do ano 2000, aos níveis vigentes em
1990.

Com vistas a transformar esses objetivos gerais
em compromissos concretos e verificáveis, foram ce-
lebradas diversas Conferências das Partes da Con-
venção: a primeira em Berlim (1995), a segunda em
Genebra (1996), a terceira em Quioto (1997) e a quar-
ta em Buenos Aires (1998).

Na terceira Conferência das Partes, foi adotado
o Protocolo de Quioto que, embora continue repre-
sentando marco fundamental e venha orientando to-
das as discussões sobre aquecimento global, ainda
não entrou em vigor, principalmente pelo fato de não
ter sido ratificado pelos Estados Unidos. O Protocolo
representou um avanço, pelo fato de ter estabelecido
metas obrigatórias para a redução global das emis-
sões e ter mantido o princípio da responsabilidade di-
ferenciada entre os países desenvolvidos e o resto do
mundo.

Em documentos trazidos a público pelo Ministé-
rio da Ciência e Tecnologia, é explicitada a posição
brasileira sobre a implementação do Protocolo de Qu-

ioto. De acordo com o ponto de vista do Brasil, embo-
ra os projetos possam ser apresentados por entida-
des estatais, organizações não-governamentais e
empresas privadas, deve ser prerrogativa do Estado
o estabelecimento das diretrizes para esse processo.

A posição brasileira é conceder prioridade, em
princípio, a projetos nos seguintes setores: fontes re-
nováveis de energia; eficiência e conservação de
energia; reflorestamento e estabelecimento de novas
florestas; projetos de redução de emissões; projetos
de aterros sanitários e projetos agropecuários.

Por tais critérios, estariam excluídos projetos
destinados à conservação de florestas ou à condução
de florestas sob manejo sustentável. É o caso, por
exemplo, de uma proposta destinada a viabilizar inici-
ativa denominada Programa Sítios Ecológicos, de-
senvolvido pelo Banco da Terra – Empreendimentos
Imobiliários e Negócios Ecológicos Ltda. O programa
seria estabelecido com base na “proteção e conser-
vação” de frações de terreno com área mínima de
5.000 m2, as chamadas “células ecológicas”. A explo-
ração dessas unidades estaria fundamentada no
princípio do desenvolvimento sustentável, por meio
do gerenciamento dos usos múltiplos a que se desti-
na cada fração de terra, segundo suas potencialida-
des econômicas. A exploração e utilização desses
produtos, em bases reconhecidamente sustentáveis,
teriam na própria terra seu lastro financeiro, sob o ge-
renciamento do Banco da Terra.

Nesse sentido, é sugerida a criação de um título
mercantil – e aí eu chamo a atenção da Casa –, de-
senvolvido pelo próprio Banco da Terra, que constitui-
ria uma forma representativa de promessa de explo-
ração e/ou utilização sustentável de recursos ambien-
tais, de modo conservacionista ou preservacionista,
respectivamente, com ou sem garantia cedularmente
constituída.

A posição do Governo brasileiro a respeito da
proteção de florestas nativas é de que não há garantia
de que essa proteção será incapaz de impedir des-
matamentos futuros e de que já é obrigatória.

O argumento em favor da conservação de flo-
restas pode ser desdobrado em várias lógicas dife-
rentes: contribui para a preservação dos mananciais
hídricos; contribui para a preservação e desenvolvi-
mento de biodiversidade; permite a criação de ativida-
des e, conseqüentemente, emprego e remuneração
para comunidades isoladas, em especial povos indí-
genas. Todos esses argumentos têm mérito por si
sós.

Entretanto, sob o ponto de vista estrito da at-
mosfera, ou ainda da Convenção do Clima, o fato de
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conservar uma floresta não contribui para mitigar o
efeito estufa, ou, em outras palavras, tornar a mudan-
ça do clima menos severa. Não haveria variação na
concentração de nenhum gás de efeito estufa na at-
mosfera pelo simples fato – e é no que cada vez mais
têm contribuído os entendidos – de cercear uma flo-
resta e, supostamente, impedir que ela seja devasta-
da.

A questão, contudo, não é pacífica. Sabe-se que
o Governo da Costa Rica desenvolve um programa
pelo qual são emitidos certificados ambientais que
concedem a seus detentores créditos
pré-especificados, referentes à redução nas emissões
de dióxido de carbono por um período de 20 anos, em
parcelas de mil toneladas de carbono por ano.

A oferta inicial dos títulos citados no parágrafo
anterior corresponde a 1 milhão de toneladas por um
período de 20 anos, ou 50 mil toneladas por ano. O tí-
tulo é transferível, e o preço é de US$20 por tonela-
da/ano.

Os créditos concedidos por meio desses títulos
são derivados do Projeto de Áreas Protegidas, que
consolidará mais de 500 mil hectares de terra, como
parques nacionais, florestas tropicais regeneradas e
áreas atualmente sob risco de desmatamento. Todas
essas áreas ficarão preservadas em perpetuidade.
Essa será a principal destinação dos recursos. Uma
parcela, todavia, será utilizada para o estabelecimen-
to de um Centro da Terra, destinado a constituir uni-
dade de educação, ciência e entretenimento na área
ambiental, servindo ainda como portão de entrada
para os parques nacionais do País.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. BERNADO CABRAL (PFL – AM) – Ouço
V. Exª, Senador Tião Viana.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Bernardo Cabral, gostaria de cumprimentá-lo pelo
pronunciamento que faz, em que reafirma uma cons-
ciência universal, que existe hoje, da preocupação
com o meio ambiente. Em seu pronunciamento, V. Exª
está afirmando que não há caminho mais inteligente
do que se discutir a possibilidade do desenvolvimento
sustentável como horizonte para as populações que
vivem em situação de desigualdade e injustiça social.
Olhando para o nosso maior patrimônio, que é o nos-
so meio ambiente, V. Exª busca encontrar alternativas
que compatibilizem a presença do homem e a das
instituições que possam contribuir para o desenvolvi-
mento das populações. Acredito que o exemplo da
Costa Rica, que V. Exª coloca, é fantástico, devendo
ser compartilhado pelo Brasil inteiro, porque trata-se

de um país que achou o seu caminho: trabalha com
uma grande área de preservação de florestas e tro-
cou a capacidade de preservar suas florestas por in-
vestimentos em ações nas bolsas de valores de Nova
Iorque e em outras bolsas do planeta, na chamada
“troca do carbono”. O Brasil deve pensar muito nesse
caminho. Não podemos viver mais, como V. Exª diz, o
mito sagrado da natureza intocável. Não é inteligente
olhar para a floresta como algo intocável e sagrado;
temos que utilizá-la de maneira inteligente e respeito-
sa, olhando para o desenvolvimento humano como
essência. Creio que a possibilidade do chamado Ban-
co da Terra é um horizonte em que temos de pensar
muito. Há algumas sementes distintas hoje no mun-
do, como, na África, o banco do povo, criado por Nel-
son Mandela.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Exatamente.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Eu acho que
V. Exª traz aqui algo de enorme importância, sobre o
que o Brasil deve refletir e que deve tentar aproveitar
da maneira mais oportuna. Parabéns e muito obriga-
do pela oportunidade de aparteá-lo.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Tião Viana, como médico daquela região, V.
Exª já a percorreu com a sola dos seus pés, e não por
ouvir dizer, e faz exatamente o raciocínio que há dias
foi desenvolvido pelo Embaixador João Carlos Sousa
Gomes, nosso representante diplomático em Costa
Rica. Velho amigo meu, nessa troca de idéias ele me
dizia rigorosamente o que V. Exª acaba de assinalar.
Portanto, quero agradecer a interferência de V. Exª,
que enriquece o meu pronunciamento.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Bernardo Ca-
bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço, com grande alegria, o meu companheiro de
Bancada, Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nador Bernardo Cabral, o exemplo da Costa Rica é
tema de um dos meus artigos dominicais no jornal A
Crítica . Aquele pequeno país da América Central nos
dá lições. Aliás, nos dá lições em vários campos: no
campo da democracia, porque há mais de cinqüenta
anos não tem golpe de Estado; no campo da ecologia,
porque tem hoje mais de 20% de sua área preservada
e faz uma inteligente exploração do ecoturismo. No
caso da nossa Amazônia, minha e de V. Exª, costumo
dizer que ela não pode ser um jardim botânico, como
querem os xiitas ambientalistas, mas não pode tam-
bém ser terra devastada, evidentemente. Na verdade,
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a questão ambiental não é problema, Senador Ber-
nardo Cabral, mas solução. Vamos transformar esse
suposto limão numa excelente limonada, como V. Exª
está sugerindo no seu discurso. Parabéns, portanto,
pelo seu pronunciamento.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Jefferson Péres, é verdade o que V. Exª afirma,
porque aqueles que não entendem de Amazônia
acham que devemos ser condenados a meros con-
templadores da sua riqueza, sem jamais poder explo-
rá-la. É claro que, por trás disso tudo, há uma série de
circunstâncias e desejos contrariados, de interesses
que não são atingidos quando qualquer brasileiro – e
não precisa ser da região – investe contra essa forma,
que representa uma tirania em derredor da nossa re-
gião.

Vou fazer chegar ao Embaixador do Brasil na
Costa Rica, João Carlos Sousa Gomes, este nosso
pronunciamento, recheado pelos apartes, para que S.
Exª veja que não só o exemplo dos parques temáticos,
mas também o exemplo de democracia que reina nes-
te País encontra eco no Plenário do Senado Federal.

Ainda há pouco falei sobre um trabalho de certi-
ficação ao me referir ao exemplo que citava o Sena-
dor Tião Viana. Esse trabalho vai ficar a cargo de uma
instituição que é uma das líderes na área de certifica-
ção e que tem o patrocínio do Banco Mundial. Refi-
ro-me à Société Générale de Surveillances – como
sabe V. Exª, uma das mais respeitadas no mundo in-
teiro, o que representa uma garantia. Embora ainda
não haja normas legais que obriguem as empresas a
reduzir suas emissões de dióxido de carbono, essas
empresas poderão utilizar os títulos adquiridos para
futura compensação.

E aqui, Sr. Presidente, abro parênteses para
lembrar que há muitos anos, quando era eu Presiden-
te da Comissão de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputados, exatamente no ano de 1989, o Pro-
fessor Samuel Benchimol, que é um amazonense de
destaque internacional, idealizava um imposto que
seria cobrado de empresas que fazem emissões de
dióxido de carbono. Esse imposto foi chamado pelo
Professor Benchimol de Imposto Internacional. O
nosso embaixador junto à ONU àquela altura apre-
sentou essa proposta àquela instituição.

Até hoje, lamentavelmente, esse imposto inter-
nacional sobre poluição, do qual a Amazônia seria um
dos beneficiários, ainda não foi implementado. V. Exª,
que é representante do Acre, sabe muito bem que a
Amazônia Ocidental está garantindo para aqueles
que poluem um meio de vida melhor.

Srªs e Srs. Senadores, há diversas situações a
considerar, muitas incertezas e muita coisa ainda a
ser feita, mas devo concluir o meu raciocínio, pois o
tempo já não me ajuda.

A Conferência de Buenos Aires a que me referi
ainda há pouco, realizada dois anos atrás, estabele-
ceu uma agenda de trabalho para a regulamentação
dos mecanismos. Debates entre as partes envolvidas
são necessários e estarão acontecendo em todo o
mundo. As visões e sugestões distintas são preciosas
para a construção de diretrizes claras e eficazes. No
ano 2000 espera-se que tais mecanismos sejam re-
gulamentados e comecem a operar devidamente.

Quero agora me situar no caso brasileiro. Deve-
mos promover uma análise do Protocolo de Quioto no
âmbito do Senado Federal, mas que envolva também
diversos segmentos da sociedade, com o objetivo de
fornecer alternativas para a formulação de uma políti-
ca brasileira para o tema do aquecimento global.

Vivemos numa região cercada de mitos, Sr. Pre-
sidente. Temos um padrão de vida em que a poluição
não causa alarme, diferentemente do que ocorre nos
Estados do Sul. Se o Senado não se debruçar sobre
problemas dessa natureza, nós estaremos ou nos
omitindo ou perdendo uma oportunidade de dizer ao
mundo inteiro que o Brasil acompanha esse caso com
a responsabilidade que ele merece.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias, por vinte mi-
nutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, há cerca de três meses
trouxemos a esta tribuna denúncia de irregularidades
em licitação executada pela Anatel. Essas irregulari-
dades diziam respeito à habilitação da empresa espa-
nhola Hispasat SA na licitação da Anatel para conferir
direito de exploração de satélite brasileiro para trans-
porte de sinais de telecomunicações.

A principal denúncia dizia respeito ao privilégio
que uma empresa estrangeira acabava de ter ao ser
habilitada, contrariando a Constituição do País, o edi-
tal de licitação e a própria Lei de Telecomunicações
do Brasil. No momento da denúncia, requeremos in-
formações do Sr. Ministro das Comunicações, Pimen-
ta da Veiga.

Hoje, volto à tribuna para comentar a resposta
que a Anatel, por intermédio do Ministro, oferece a
esta Casa e ao País. Antes, porém, lembro que todo
esse processo foi interrompido em função de liminar
concedida pela Justiça, ao reconhecer a existência de
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indícios de irregularidades. Até o julgamento do méri-
to da questão, está o processo de licitação suspenso.

A Anatel respondeu as nossas inquirições, mas
já em relação à nossa primeira indagação não nos
convenceu. Na verdade, a Anatel não responde a
nossa primeira pergunta. No requerimento, que, por
meio da Mesa, encaminhamos ao Sr. Ministro das Co-
municações, perguntamos primeiramente: ”Por que
uma empresa estrangeira, sem funcionamento no
Brasil, sem integrar qualquer consórcio em que haja
empresa brasileira e, segundo denúncias, sem satis-
fazer às exigências do edital e das leis que regem a li-
citação no País, foi habilitada na referida licitação?“

A resposta dada a esta indagação veio no se-
guinte teor:

Quanto a habilitação de empresa es-
trangeira, no caso a Hispasat SA, cabe
atentar para o fato de que o edital, já na dis-
posição 4.1 das Condições de Participação,
estabelece:

4.1. Respeitado o disposto em 4.6, po-
derão participar da presente licitação propo-
nentes que não estejam enquadradas nas
vedações previstas neste edital e que, se
adjudicatária, assuma o compromisso de
estar constituída, antes da assinatura do Di-
reito de Exploração, como empresa sujeita
às leis brasileiras e com sede e administra-
ção no País e observar o disposto na Lei
9.472/97 e na regulamentação dela decor-
rente, especialmente o Decreto nº 2.617, de
5 de junho de 98, no que couber.

É absolutamente claro e irrefutável que a ou-
torga para exploração de satélite brasileiro, a exem-
plo de toda e qualquer outorga para prestação de
serviço de telecomunicações no Brasil, só é conferi-
da a empresa brasileira, nos termos da legislação
em vigor que regula a matéria (sede e administração
no País, registro no CREA, etc).

Depreende-se, ainda, da mesma Disposição
4.1, que, antes da assinatura do Direito de Explora-
ção, ou seja, durante a realização do processo licita-
tório, não há restrição à nacionalidade das empresas
proponentes. As únicas vedações fixadas no edital
são as seguintes:

4.2...
4.3...
A disposição 4.6, longe de representar

vedação à participação de empresa estran-
geira em geral ou condicioná-la à formação
de consórcio, estabelece condições a serem

preenchidas por empresas estrangeiras que
desejam participar do certame através de
consórcio, conforme a transcrição de 4.6...“

Sr. Presidente, a interpretação é a seguinte: a
Anatel considera ”atender a exigências do edital“
como uma promessa de cumprimento de cláusulas
contratuais a posteriori, ou seja, com a concessão
dos direitos, a empresa passa a tomar providências
para atender às exigências das leis brasileiras e do
edital de licitação. Parece-me que isso é generosi-
dade demais.

Além disso, contando com o nosso provável
desconhecimento do teor do edital, quem respondeu
pelo Ministro pretende enganar-nos, pois omitiu o que
é mais elucidativo da vedação à participação de em-
presa estrangeira como proponente isolada, que é o
Item 4.11, cuja redação é a seguinte:

”4.11. Não será conferido o direito de
exploração à empresa cuja composição so-
cial seja diferente da constante dos seus do-
cumentos de habilitação ou do termo de
constituição do consórcio que lhe deu ori-
gem.“

Isso quer dizer que uma empresa estrangeira,
em que sócios ou acionistas sejam majoritariamente
estrangeiros, não pode atender, simultaneamente, ao
disposto nos itens 4.11 e 4.1, especificamente o De-
creto nº 2.617, de 5 de junho de 1998, que exige o se-
guinte:

”Art. 1º. As concessões, permissões e
autorizações para a exploração de serviços
de telecomunicações de interesse coletivo
poderão ser outorgadas ou expedidas so-
mente a empresas constituídas sob leis bra-
sileiras, com sede e administração no País,
em que a maioria das quotas ou ações com
direito a voto pertença a pessoas naturais
residentes no Brasil ou a empresas constitu-
ídas sob as leis brasileiras e com sede e ad-
ministração no País.“

Portanto, é inquestionável que o que se prati-
cou, por meio dessa licitação, permitindo a habilita-
ção de uma empresa estrangeira, não foi outra coisa
a não ser ilegalidade.

Assim, como o próprio Ministro declara, pela
boca de quem respondeu à segunda pergunta, que,
nos documentos de habilitação, em conformidade
com o item 5.2.1.1 do edital, os sócios da Hispasat SA
com mais de 5% de participação são todos estrangei-
ros, essa empresa não poderia nem ser admitida
como proponente, pois não poderá, com certeza,
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atender ao disposto no item 4.11. Parece-me, portan-
to, Sr. Presidente, flagrante a irregularidade.

Isso foi apontado desde a primeira impugnação
oferecida pela Teleglobal, que é uma empresa brasi-
leira, e foi olimpicamente ignorado pela Comissão
Especial de Licitação da Anatel.

O que ocorre, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores? Incompetência ou prevaricação? Creio que só
a Justiça esclarecerá isso, dará respostas a essa in-
dagação, pois essa questão está sub judice, e temos
o alento de aguardar a decisão judicial para conferir
responsabilidades.

Além de tudo, o respondente é, de certa forma,
atrevido, pois, mesmo sabendo que o conteúdo do
processo relativo à Licitação 002/98 não vigora para a
Licitação 001/99, ousa dar foros de veracidade – por-
tanto, munido de má-fé – à argumentação utilizada
para comprovar que uma proponente estrangeira
pode concorrer isolada, utilizando o expediente de
transformar em regulamento do edital o teor de res-
posta a perguntas formuladas em outro edital e res-
pondidas pela própria Comissão naquela ocasião.

Mas, mesmo que a resposta fosse válida para o
edital em questão, em si não é correta, pois, como já
observamos, é impossível atender simultaneamente
os Itens 4.1 e 4.11 do edital.E mais: nada no edital au-
toriza que a empresa estrangeira possa apresentar,
em lugar de registro no Crea, comprovando ter em
seus quadros profissional registrado no Crea ou reco-
nhecido por entidade brasileira e dotado de ART,
equivalentes obtidos em seus países, conforme foi
respondido pela Comissão naquela ocasião.

Merece destaque não o que foi ressaltado na
resposta, mas o fato de que o Edital 001/99 e o con-
junto de perguntas e respostas a este anexo nada
contêm que devesse ser impugnado. Tivesse sido for-
mulada a pergunta e dada a resposta tal como deu a
Comissão Especial de Licitação na Licitação 002/98
teria sido impugnada pelas razões já apresentadas.

Portanto, Sr. Presidente, a pergunta que cabe é:
houve má-fé por parte da Comissão Especial de Lici-
tação da Anatel? Os indícios comprovam que sim.
Mas é evidente que a Justiça, com maior autoridade,
dará resposta a todas as indagações daqueles que se
preocupam com os destinos do País num setor estra-
tégico, que é o de telecomunicações, especialmente
quando diz respeito à exploração de satélite brasileiro
para o transporte de sinais de telecomunicações. É
um setor ligado até mesmo à segurança nacional e,
portanto, não pode ser encarado com irresponsabili-
dade.

Se a lei brasileira estabelece, rigorosamente,
que empresa estrangeira não pode sequer ser aceita
como proponente e ser habilitada numa licitação com
esse objetivo, por que a Comissão de Licitação da
Anatel se coloca sobre a Constituição do País, a Lei
de Telecomunicações, o Regimento da própria Anatel
e o edital de licitação elaborado pela própria Anatel?
Essas são indagações que obterão resposta do Po-
der Judiciário deste País. Evidentemente, as provi-
dências posteriores deverão ser adotadas pelo Go-
verno da União.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
lembrar que, além desse pedido de informações, de
que recebemos resposta no prazo regimental, há um
outro pedido aguardando resposta do Ministro da Fa-
zenda. Trata-se de um requerimento de detalhamento
da dívida pública, especialmente do meu Estado, o
Paraná. Esse requerimento, encaminhado ao Ministé-
rio da Fazenda no dia 10 de novembro, tem o prazo
regimental esgotado no dia de hoje. Esperamos que,
na próxima semana, possamos fazer comentários
desta tribuna sobre a resposta do Ministro da Fazen-
da, no que diz respeito à questão fundamental para o
nosso País, que é, sem dúvida alguma, a matriz gera-
dora dos problemas econômicos e sociais que saco-
dem esta Nação: o crescimento avassalador da dívida
pública nos Municípios, nos Estados e na União.

A solicitação que fazemos tem por objetivo nos
orientar, para que possamos debater o tema com
qualidade e responsabilidade, quem sabe propondo
alternativas de solução no âmbito do Legislativo, mas,
certamente, cobrando agilização nos procedimentos
legislativos. Assim, poderá haver uma Lei de Respon-
sabilidade Fiscal eficiente, capaz de punir os gover-
nantes gastadores, que geram, no País, uma dívida
que nos assombra, provocando prejuízos sociais sem
precedentes na nossa história, especialmente com o
crescimento avassalador do desemprego, que leva o
País a uma posição vergonhosa no ranking mundial
entre as nações, colocando-se em quarto lugar em
número de desempregados em todo o mundo, atrás
apenas da Índia, da Indonésia e da Rússia.

Portanto, essa preocupação com o crescimento
da dívida pública brasileira é que nos motivou a enca-
minhar ao Ministro da Fazenda um requerimento soli-
citando o detalhamento da dívida pública do Paraná,
pois foi ela, individualmente, a que mais cresceu no
País, muito mais que a de qualquer outro Estado bra-
sileiro. Com a responsabilidade de representante da-
quele Estado, quero conhecer detalhes do cresci-
mento dessa dívida que, em pouco mais de um ano –
de janeiro de 1998 a agosto de 1999 –, cresceu mais
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que duas vezes. Apenas a dívida fundada do meu
Estado deu um salto de um pouco mais de R$3 bi-
lhões para R$7,6 bilhões. Essa é a razão do requeri-
mento.

Esperamos que o Ministro da Fazenda possa
nos informar, até a próxima semana, antes do encer-
ramento do período legislativo, as causas do cresci-
mento assustador da dívida pública no Paraná, sem
parâmetro na comparação com os demais Estados
brasileiros. Isso revela a gravidade dessa questão e
exige, por essa razão, providências imediatas das au-
toridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo
deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Tião Viana por 20 minu-
tos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Senadores, hoje é um dia especial para
a humanidade, porque se comemoram os 51 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Acredito que devemos falar deste dia como lem-
brança e não como comemoração, porque as diferen-
ças entre os seres humanos, entre os direitos da pes-
soa humana, ainda são exorbitantes. Ainda há uma
enorme distorção quanto ao respeito à pessoa huma-
na, à democracia e à construção de uma sociedade
mais justa. É muito importante imaginar que o mundo
caminha de uma maneira otimista, com um horizonte
promissor, mas existe um horizonte moral do nosso
tempo que nos deixa extremamente preocupados.

A violência que está sendo praticada pela Rús-
sia contra a população da Chechênia é algo dramáti-
co. Sem entrarmos no aspecto ideológico da prática
política exercida pelo Governo checheno e pela popu-
lação que ali se organiza, de suas ações fundamenta-
listas, com uma política distorcida, equivocada, e com
atos que ferem os direitos humanos, temos de falar
sobre a ameaça do Governo russo, declarada nos
meios de comunicação, de que, se até amanhã a po-
pulação não deixar aquela região, todos serão assas-
sinados. Isso é algo brutal, que nos deixa muito apre-
ensivos, justamente quando estamos a comemorar
os 51 anos da Declaração dos Direitos Humanos.

Este é um momento em que devemos refletir so-
bre o papel ético do nosso tempo. Todos os dias, o ho-
mem contemporâneo contempla, lamentavelmente, o
extermínio, a perda de 35 mil crianças, em função da
fome, da subnutrição ou de doenças simples que po-
deriam perfeitamente ser evitáveis.

Hoje, a tuberculose é a doença que mais mata
no planeta e atinge de modo marcante o nosso País,
com mais de cem mil casos todos os anos, levando à
morte seis mil pessoas por ano. Os indicadores de sa-
neamento básico acompanham uma desproporção
de investimentos nas regiões brasileiras. Segundo
pesquisas da Unicamp, o Brasil tem mais de 60 mi-
lhões de pessoas desdentadas antes dos 45 anos de
idade. A mortalidade de idosos nas Regiões Norte e
Nordeste é desproporcional em relação à Região Sul
do Brasil. Hoje, a África concentra 70% dos casos de
Aids do planeta, e 30% da população de algumas de
suas regiões serão exterminados pelo vírus nos pró-
ximos dez anos.

Esses fatos demonstram que a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos põe em xeque o horizon-
te moral do nosso tempo. A humanidade tem o dever
de rever o seu papel ético, assim como a postura ética
dos seus governantes, de seus dirigentes.

É muito importante também lembrarmos dos
avanços obtidos. Houve uma evolução dos direitos de
cidadania com a Declaração Universal dos Direitos da
Criança; com o Estatuto da Criança e do Adolescente;
com a política que se implanta de maneira incipiente –
mas que já se afirma – em favor dos idosos, cuja ex-
pectativa de vida aumentou; com o trabalho feito em
relação à saúde da mulher. São sementes que devem
ser lembradas, mas que ainda estão acompanhadas
de profundas injustiças.

Por essa razão, trago a lembrança dos 51 anos
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Espero sinceramente que, no próximo ano, haja mais
elementos, mais indicadores sociais a comemorar em
favor de uma humanidade que apresente um horizon-
te moral promissor, favorável, que não nos faça colo-
car a cabeça embaixo do travesseiro para não pen-
sarmos muito nas injustiças que ocorrem neste País e
no planeta.

Espero que os países poderosos, integrantes do
G-7, que dominam toda a ordem econômica e social
do nosso tempo, possam refletir sobre a situação que
estamos vivendo. A lógica predominante nesses paí-
ses é a de que temos o dever de compartilhar a pro-
dução pautada e sustentada pela tecnologia neste
momento revolucionário do final do milênio. No entan-
to, a grande produção tem de ser consumida pelos
países periféricos, o que, em decorrência, provoca a
falta de estabilidade do patrimônio nacional, uma
atrofia das empresas estatais e mais crise social para
os países periféricos.

Esta é a hora de se pôr em xeque a ética dos po-
derosos e de nos concentrarmos na reconstrução de
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um mundo justo, onde a democracia seja o elo funda-
mental e a justiça social esteja integrada àquilo que
se afirma como direito da pessoa humana de maneira
verdadeira.

Trago também para o plenário do Senado um
fato de que sou testemunha em meu Estado. É uma
homenagem que desejo fazer hoje e que está ligada à
política dos direitos humanos. Refiro-me às religiosas
da Congregação das Servas de Maria Reparadoras.
Essa congregação existe há cem anos, foi formada a
partir de uma semente plantada na Itália e tem trazido
profundas contribuições, no que se refere ao compor-
tamento humano e solidário, aos diversos lugares
onde atua.

No momento em que a Congregação das Ser-
vas de Maria Reparadoras comemora seu primeiro
centenário de fundação, quero prestar minha home-
nagem àquelas irmãs, que, impelidas pelo Evangelho
e inspiradas pelo modelo de vida da Mãe de Jesus,
atravessaram os oceanos, vindas da Itália, e alcança-
ram a Amazônia brasileira no ano de 1921.

Hoje há 70 comunidades. As irmãs estão pre-
sentes na Itália, no Brasil, em Portugal, na Argentina,
na Costa do Marfim, na Bolívia, na Albânia e, breve-
mente, no Oriente. Abertas à pluralidade de formas
de vida e de serviço, algumas dessas dão maior es-
paço à dimensão orante e contemplativa; outras à
evangelização e aos múltiplos serviços em âmbito
educativo, pastoral, mariano, sócio-sanitário, dando
atenção às necessidades mais emergentes do ho-
mem e da mulher contemporâneos.

No Acre, nós as encontramos nos hospitais, nas
escolas, nas pastorais. Encorajando, animando o
nosso povo, contribuindo de uma maneira fundamen-
tal na distribuição de justiça social, defendendo a
vida, os direitos humanos e o meio ambiente.

Muitas lideranças receberam a contribuição
educativa e de fé das queridas Servas. Citar a lista de
agentes de pastorais, lideranças sindicais e do movi-
mento social seria incorrer no risco de omitir um gran-
de número. Mas posso citar um que, nos momentos
de comemoração e de angústia, diante das investi-
das dos adversários, sempre buscava nas religiosas
de Xapuri o seu apoio: Chico Mendes sentou-se mui-
tas vezes na varanda da casa das irmãs Servas de
Maria, procurando conforto e partilhando as vitórias
do povo. Ainda no dia trágico de seu assassinato, du-
rante a tarde, juntou dezenas de crianças para co-
memorar a compra do caminhão para o sindicato dos
trabalhadores rurais, e foi para o hospital comemorar
com as irmãs a nova conquista dos trabalhadores. De

muitos outros momentos as irmãs são protagonistas
e parceiras.

Na pessoa da Provincial, Irmã Beatriz, abraço
fraternalmente a todas as irmãs da Congregação es-
palhadas no mundo e, em especial, presentes no
Estado do Acre.

Acredito, Sr. Presidente, ser muito importante
prestar uma homenagem a essa Congregação que,
há 100 anos, atua no nosso País. Posso dar o meu
testemunho de ter acompanhado, nas madrugadas,
no meu trabalho como médico dentro dos hospitais,
atendendo pessoas carentes, a presença de uma
irmã da Congregação das Servas de Maria, para fis-
calizar o serviço de enfermagem, as condições dos
doentes. E eu ficava a imaginar que lição de vida esta-
va sendo prestada ali. Sem salário, numa condição
apenas de doutrina, de vínculo a uma situação de fé e
de religião, essas irmãs estavam tão associadas ao
aspecto administrativo, humano, religioso, que redun-
davam num exemplo de administração para os hospi-
tais em que pude trabalhar e que eram geridos pelas
Irmãs Servas de Maria.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com
imenso prazer, nobre Senador Nabor Júnior.

O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – É das mais
justas e oportunas as homenagens que V. Exª presta
às Irmãs Servas de Maria, que estão completando um
século de atuação em nosso País, com relevantes
serviços prestados à população do nosso Estado do
Acre. Realmente, as Irmãs Servas de Maria têm um
acervo de serviços prestados à população do Acre,
tanto na área educacional, já que implantaram ali e
mantiveram durante muitos anos colégios nos Municí-
pios de Sena Madureira, de Xapuri e de Rio Branco,
como também na área de saúde, onde, inclusive, or-
ganizaram e fundaram o Hospital Santa Juliana, em
Rio Branco, um dos mais modernos e eficientes que
funcionam lá. Também durante muitos anos, adminis-
traram a Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco.
De modo que, em todos os setores de atividade, na
educação, na saúde, na assistência social, nas ativi-
dades pastorais da Prelazia de Rio Branco, elas se
sobressaíram com bastante competência e dedica-
ção. Por essa razão, quero me associar a essas justas
homenagens que V. Exª presta às Irmãs Servas de
Maria, que vieram da Itália há um século, fixaram-se
no Brasil e atuam em vários Estados, particularmente
no Acre. Parabéns a V. Exª por essa manifestação de
regozijo pelo transcurso de um século de profundas
atividades das Irmãs Servas de Maria no Brasil.

��� ����� �	 �
���	 �
�
�� �
�
���	 ����



O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao nobre Senador Nabor Júnior o seu testemunho,
que é anterior ao meu, pela sua longa vida pública no
Acre, que acredito pautada exclusivamente na verda-
de e no respeito às Irmãs Servas de Maria.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte, com muita honra, ao Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Tião
Viana, poucas vezes, nesta Casa, temos tido o cuida-
do de homenagear essas religiosas que tanto fazem
pelas Congregações a que pertencem, mas notada-
mente pelo povo. Hospital, em geral, é um lugar de so-
frimento, aonde vai quem está enfermo, portanto, in-
trinsecamente sofrendo. E quando o enfermo chega
ao hospital e encontra uma irmã, uma freira, uma reli-
giosa, já é um conforto para o espírito, para a alma.
Mas, ao lado disso, está sempre presente a compe-
tência das Irmãs, o carinho e o desvelo com que cui-
dam dos enfermos. As Irmãs Servas de Maria, como
nos lembra o Senador Nabor Júnior, estão no Brasil
há mais de cem anos, ajudando, fazendo caridade,
transmitindo os ensinamentos de Cristo e confortan-
do aqueles que mais sofrem. Cumprimento V. Exª
pela homenagem que faz às Irmãs Servas de Maria.
Entendo que o Senado Federal, nas sextas-feiras, dia
em que não temos uma pauta de votação intensa, de-
veria se dedicar um pouco ao exame dos estamentos
sociais, que tantos benefícios prestam ao povo brasi-
leiro. E as congregações religiosas fazem parte des-
ses estamentos. Cumprimento V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
e incorporo com imenso prazer o aparte do Senador
Edison Lobão, que, acredito, traz também uma larga
experiência de observação do Brasil, país que tem
suas diversidades, mas que encontra, em cada Esta-
do da Federação, a presença de religiosas que atuam
no sentido da construção de um modelo de vida pau-
tado no Evangelho, na solidariedade humana, no hu-
manismo e, principalmente, em uma maneira simples
de viver.

Penso ser muito importante podermos reconhe-
cer o simples, os humildes que atuam às escondidas,
muitas vezes, sem aparecer publicamente e sem di-
vulgação na grande imprensa.

Posso dizer da minha alegria ao ver muitas ve-
zes, nas madrugadas, dentro de um hospital, uma
Irmã preocupada com o curativo de um doente, preo-
cupada em não se desperdiçar gaze ou remédio, que
poderiam servir a outra pessoa, já que a dificuldade
nessa área é muito grande.

Penso até, Senador Edison Lobão, que se o ser-
viço público deste País procurasse aprender mais
com a austeridade e a busca de uma relação solidária
que se apresenta no trabalho religioso, dentro da rede
hospitalar e de ensino, teríamos melhores indicado-
res da saúde pública deste País.

Muito obrigado.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-

te-me V. Exª um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo

o aparte ao Senador Moreira Mendes.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Eminente

Senador Tião Viana, V. Exª nesta manhã, como costu-
meiramente faz, demonstra mais uma vez a sua preo-
cupação com o social, a sua preocupação com os
desfavorecidos, a sua preocupação, enfim, com a
nossa gente lá da Região Norte e homenageia as
Irmãs Servas de Maria que atuam no seu Estado,
prestando um serviço relevante junto aos hospitais.
Quero me irmanar nesta solidariedade, neste regis-
tro, e também aproveitar para registrar que, no Estado
de Rondônia, uma outra Congregação também de
abnegadas irmãs, que são as Irmãs Marcelina, de-
senvolvem uma obra importantíssima, que é a manu-
tenção de um hospital de hansenianos chamado Co-
munidade Jaime Aben Athar, dirigida por aquelas reli-
giosas. Desta forma, ao tempo em que me somo ao
seu discurso, também presto aqui uma homenagem
àquelas irmãs que trabalham em Rondônia na Comu-
nidade Jaime Aben Athar.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
ao Senador Moreira Mendes.

De fato, esse trabalho que as Irmãs Marcelinas
fazem em Rondônia, na Colônia dos Hansenianos,
repercute na Amazônia inteira.

Se, por um lado, a situação é triste, confesso
que fico muito satisfeito por outro, ao ver a necessida-
de de ampliação do trabalho do Arcebispo Dom Moa-
cir Grechi. S. Exª Revmª atua no Estado de Rondônia
atualmente e também realiza um trabalho que está
vinculado à situação dos hansenianos deste País.
Acredito que Rondônia ganhou muita solidariedade e
muito mais força nessa luta pelas minorias com a pre-
sença do nosso Arcebispo Dom Moacir.

Portanto, agradeço de maneira especial a solida-
riedade que V. Exª presta às Irmãs Servas de Maria.

Sr. Presidente, é com muita saudade e alegria
que comemoro o centenário dessas Irmãs Reparado-
ras.Lembro que, ao amanhecer, a Irmã Josefina entra
nos hospitais religiosos cantando as suas músicas re-
ligiosas e leva consigo grande alegria e conforto aos
nossos doentes no Hospital Santa Juliana; a austeri-
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dade da Irmã Carmem, que atua no setor de nutrição
do Hospital e leva alegria e solidariedade aos doentes
e à administração; a firmeza do controle da adminis-
tração, da farmácia e do trabalho de apoio aos doen-
tes e aos médicos que a Irmã Rossana nos deixou –
que, do Acre, foi hoje à Itália; e a Irmã Nair, como a
grande gestora, dirigente de um modelo de saúde
que deverá ser copiado no nosso Estado, porque ali
está um grande exemplo de administração.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
um aparte, com muita honra, ao Senador Romero
Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Sr. Presi-
dente, caro Senador Tião Viana, quero também so-
mar a minha voz à voz dos tantos que aqui saudaram
esse trabalho e o centenário das Irmãs Servas de Ma-
ria.Ao saudar esse trabalho realizado no Acre, menci-
onado por V. Exª, quero ressaltar também o grande
trabalho feito em toda a Amazônia pelas Irmãs. Em
Roraima, há um projeto muito grande, excepcional,
realizado pelas Irmãs, inclusive voltado para a ques-
tão indígena e do hospital indígena, que é da Diocese
de Roraima. Portanto, quero parabenizar V. Exª pela
lembrança e registrar aqui, Sr. Presidente, a contribui-
ção que as ordens religiosas dão ao atendimento so-
cial e principalmente à questão da saúde em toda a
Amazônia. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Encerro a
minha homenagem, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Por permu-
ta com o Senador Jefferson Péres, concedo a palavra
o Senador Romero Jucá. V. Exª tem a palavra por 20
minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna
hoje trazer uma idéia polêmica.

Temos assistido, por intermédio da mídia, que
tem presidido o debate nos últimos dias, a ação da
CPI do Narcotráfico e a vontade do País em buscar
caminhos para combater esse mal, que pode ser tra-
tado como um dos males do século.

A questão da droga é grave e tem se ampliado
no nosso País, tem ceifado vidas, tem ampliado a

marginalização e tem dado uma contribuição muito
grande para o implemento da onda de violência no
mundo.

Infelizmente temos visto o envolvimento de Par-
lamentares na CPI do Narcotráfico; temos visto o en-
volvimento de segmentos do Poder Público que deve-
riam combatê-lo, mas que, na verdade, se aliam ao
narcotráfico por algumas razões que são do conheci-
mento de todos.

Quero registrar que estou preparando um proje-
to – sei que a idéia é polêmica, mas, por ser polêmica,
vou aqui lançá-la ao debate – e deverei entregá-lo na
próxima semana ao Plenário.

A Lei nº 9.504 estabelece normas para as elei-
ções no seu art. 11, que solicita documentação e
comprovação para aqueles que desejam ser candida-
tos a processo eleitoral. Estou sugerindo a idéia da
entrega do exame laboratorial conclusivo, que atesta
se o cidadão é ou não usuário de drogas, para candi-
datos a mandatos eletivos federais, de governador e
de prefeito. Isso quer dizer que candidatos a eleições
federais para senador e deputado federal, candidatos
a governador e candidatos a prefeito terão de fazer
exame que ateste se são ou não usuários de drogas.

Por que isso, Sr. Presidente? Primeiro, para que
essa questão fique clara. Não é possível se combater
o narcotráfico com o envolvimento de governadores,
prefeitos ou parlamentares que dão cobertura a essa
questão.

Um outro ponto grave – e é importante que se
ressalte aqui – é que não se está tolhendo o direito de
ninguém. Não estou dizendo no meu projeto que não
poderão ser candidatos os usuários de drogas. Estou
dizendo que terão de apresentar atestado para se sa-
ber se o são ou não. Se um determinado candidato
apresentar uma declaração dizendo que é consumi-
dor de cocaína, ele pode ser candidato. Porém, o elei-
tor vai votar sabendo que aquele cidadão representa,
em tese, o narcotráfico ou um segmento de consumi-
dores de drogas.

Sei que essa proposta é polêmica, mas não po-
demos ficar de braços cruzados, nem podemos enga-
nar a sociedade. E o Congresso não pode ficar macu-
lado por causa de subterfúgios, quando se tem condi-
ções de saber se essas pessoas são ou não consumi-
doras de drogas por meio de exames.

Pergunto, Sr. Presidente: será que um consumi-
dor de drogas se alia no combate à droga ou ao tráfico
dessa mesma droga? É claro que não! Até porque um
consumidor de drogas é presa de traficantes e do cri-
me organizado, que explora esse triste vício.
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Portanto, registro a idéia. Espero que a CPI do
Narcotráfico continue a investigar, a levantar ques-
tões importantes e a ampliar o debate no nosso País.

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar e lamen-
tar o seguinte fato: no meu Estado, Roraima, Deputa-
dos solicitaram uma CPI do Narcotráfico Estadual, in-
clusive com a articulação do Deputado Moroni Tor-
gan, que é Relator da referida CPI na Câmara dos De-
putados. E estranhamente, o pedido para a CPI do
Narcotráfico na Assembléia Legislativa do Estado de
Roraima está sendo engavetado, está sendo desvia-
do da votação em plenário sem uma explicação pal-
pável.

Entendo que cada Estado da Federação deveria
se aliar à CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputa-
dos, fazer a sua própria CPI do Narcotráfico Estadual
e agir articuladamente com a CPI Federal, no intuito
de apurar casos e combater essa questão tão grave
no nosso País.

Lamento que a Assembléia Legislativa de Rorai-
ma esteja perdendo essa oportunidade. Mas espero
que o Presidente e os Deputados da Assembléia vol-
tem a discutir o assunto e aprovem o requerimento do
Deputado Erci de Morais, do PPS, para formar a CPI
do Narcotráfico no nosso Estado.

Fica lançada a idéia, Sr. Presidente. Apresenta-
rei o projeto na próxima semana. Temos de somar es-
forços no sentido de buscar, por todos os caminhos,
criar a consciência nacional para se combater definiti-
vamente o narcotráfico e afastar do País a violência e
o problema social, que têm crescido a cada dia com a
questão das drogas no Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Concedo a

palavra ao Senador Pedro Simon.
V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronun-

ciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mundo festeja,
hoje, mais um aniversário da Declaração Universal
dos Direitos Humanos.

Quão distante está aquele momento em que,
passado o terror da Segunda Guerra Mundial, sepul-
tados o nazismo e o fascismo, sepultadas as idéias de
radicalismo que pareciam mostrar que a liberdade e a
democracia estavam no seu final, após tanta luta, tan-
to sofrimento, tanta violência, parecia que o mundo,
depois da maior de todas as guerras, com mais mor-
tes e envolvendo maior número de nações, reunia-se
para criar a entidade que buscaria uma representa-

ção em que haveria a paz e o entendimento entre as
nações. E ainda diante da visão do olhar, do choro
nos ouvidos, do clamor do sofrimento de tantos e tan-
tos, das violências e atrocidades cometidas, dos holo-
caustos e dos campos de concentração, o mundo se
reunia e lançava a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em que se definia que os homens tinham
direitos inalienáveis à vida e à dignidade. Parecia que
aquela declaração marcava o início de uma nova era.
Compreendendo e sentindo o baque provocado pela
Segunda Guerra Mundial, o mundo preparava-se
para cumprir o seu destino de paz e de respeito entre
todas as nações, entre todas as criaturas.

Passados cinqüenta e um anos, continuamos a
louvar e a reconhecer a importância daquela declara-
ção, mas somos obrigados a concordar com quão
longe, prezado Presidente Álvaro Dias, está o entusi-
asmo dos homens e das nações que a assinaram! Até
parece uma utopia, diante da diferença infinita que há
entre aquilo que lá se queria e o que hoje ocorre com
a Humanidade: praticamente dois bilhões de criaturas
humanas estão abaixo do padrão de pobreza e mui-
tas estão no de miserabilidade; mais de um bilhão de
pessoas estão passando fome!

Durante esse período, por exemplo, os Estados
Unidos, com as suas determinações de achar que
são a polícia do mundo, em Cuba, no passado, de-
cretaram a invasão da Bacia dos Porcos; em São
Salvador, com não sei quantos mil mariners, intervi-
eram como se se tratasse de um território ocupado.
Há pouco, decretaram o bombardeio do Iraque, por-
que a CIA teria descoberto um atentado que, tempos
atrás, não ocorreu e, se ocorreu, não teve conseqüên-
cia alguma.

Hoje, na Chechênia, a Rússia quer fazer chanta-
gem com as armas nucleares que possui para esma-
gar a nação, diante do quase silêncio do mundo. Na
antiga Iugoslávia, o mundo assistiu, dia após dia, aos
destroços de uma incompreensão que parecia ter ter-
minado nesse último respirar do milênio. Na Espanha,
que vive, hoje, época de tranqüilidade, antigas diver-
gências que se imaginavam sob controle estão res-
surgindo.

Não vejo, Sr. Presidente, olhando para o Brasil e
para o mundo, uma demonstração de propostas reais,
na despedida do milênio, e não consigo compreender
isso. Durante os festejos do novo milênio, o nosso
Presidente estará no Rio, numa festa magnífica, a
bordo de um barco transformado em não sei o quê;
milionários brasileiros, inclusive do meu Estado, pas-
sarão o milênio a bordo de um avião Concorde, sobre-
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voando Paris, numa festa excepcional. Cada um pas-
sá-lo-á do seu jeito e da sua forma.

Grandes festas, sim, grandes festas! Mas o que
de real, o que de objetivo, o que de reflexão está-se
vendo, neste final de milênio, para se poder dizer que
temos uma intenção diferente? Daqui a vinte dias, o
Brasil, o Congresso, a sociedade, a ONU, por exem-
plo, terão uma proposta nova de paz, de amor, de
concórdia, de respeito, mas juro que não a vejo. Mes-
mo hoje, aniversário da Declaração dos Direitos Hu-
manos, a vinte dias do próximo milênio, a Assembléia
das Nações Unidas está reunida em uma rotina irri-
tante, sem um fato novo, sem uma idéia, sem absolu-
tamente coisa alguma, sem uma reafirmação, sem
pelo menos uma carta de princípios e de intenções.

Fico a me perguntar: afinal, na semana que vem
estaremos aqui, na próxima quarta-feira despe-
dir-nos-emos, iremos embora, somente voltando em
janeiro, no ano que vem, no século que vem, no milê-
nio que vem, e qual o sonho novo? Qual a idéia nova?
Qual a proposta nova? Qual a intenção nova? Fico a
me perguntar: no Congresso Nacional, em que, afinal,
representamos a nossa sociedade, o nosso povo, a
nossa gente, diante do quadro de um Brasil com tan-
tas dramaticidades, qual é a proposta que temos para
este final de ano, a não ser a tradicional, de ”Natal
sem fome“? Tenho assinado várias listas dando um
dinheirinho aqui, um rancho ali para que os brasileiros
passem um Natal sem fome. Dia 25 sem fome. Dia 26,
não sei. Dia 27, não sei. Não surgiu sequer um movi-
mento para que de 31 para 1º também fosse uma en-
trada de milênio sem fome! Isto não existe!

A Declaração dos Direitos Humanos é uma das
páginas mais bonitas da Humanidade. Sim, porque,
até pouco tempo atrás, os escravos eram uma reali-
dade. Fui aos Estados Unidos e lá assisti, antes do
Kennedy, ao que era discriminação racial: ruas em
que pretos não podiam passar; escolas onde os pre-
tos não podiam entrar, e restaurantes em que pretos
não podiam comer! Isso foi há pouco tempo, 1961/62,
quando Kennedy baixou uma disposição determinan-
do que os ônibus do Estado levassem as crianças ne-
gras dos bairros negros para estudarem, sob a prote-
ção das armas do Estado, nas escolas brancas. E le-
vassem crianças brancas, nos ônibus, armados, para
estudarem nas escolas de crianças pretas. Foi ontem,
Sr. Presidente!

Foi ontem que, ali na África do Sul, uma minoria
branca dominava e mantinha praticamente sob escra-
vidão a imensa maioria preta. Essas coisas avança-
ram, é verdade! Hoje, a nova África do Sul tem sob o
seu comando a maioria negra. Lá nos Estados Uni-

dos, esses preconceitos, para surpresa de muitos,
desapareceram. Mas, a essa altura, neste final de mi-
lênio, quantos por cento do que diz a Declaração dos
Direitos Humanos está sendo praticado? Quantas cri-
anças morrem, a cada hora, de fome no mundo intei-
ro? Quanta violência? Quanta tortura? Quantas injus-
tiças sociais continuam a ser praticadas com omissão
criminosa das grandes nações e das lideranças das
elites dominantes em todas as nações!

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com mu-
ita honra, prezado Senador!

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Pedro Simon, o fio condutor filosófico do discurso de
V. Exª impõe uma séria reflexão. V. Exª aborda a ques-
tão da fome e pergunta qual é a idéia nova? Qual é a
intenção nova? Um Natal sem fome, o que já sabe-
mos! Por que não um Ano Novo também sem fome? É
a indagação. E V. Exª demonstra aí a mesmice, e o
termo é este, a mesmice que existe neste País. Quan-
do V. Exª lembra Kennedy, Martin Luther King, recor-
do-me de que ambos foram assassinados. E aí faço
um paralelo com a fome que V.Exª registra.Milhares e
milhares de crianças, Senador Pedro Simon, morrem
de fome e se transformam em sepulturas sem inscri-
ção. E, quando a fome não as mata, esta irresponsa-
bilidade que V. Exª acaba de citar de certos homens
públicos, faz com que elas sejam recolhidas ao cárce-
re. E o que é o cárcere? O antônimo filosófico da uni-
versidade. O discurso de V. Exª deveria estar sendo
ouvido, hoje, por todas as autoridades que têm res-
ponsabilidade nesse problema da injustiça social.
Porque veja V. Exª que estamos atravessando este
milênio e a mesmice continua. Vim para cá porque
sou seu ouvinte cativo para cumprimentá-lo, Senador
Pedro Simon. Meus parabéns!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª é um Senador de uma tre-
menda sensibilidade! V. Exª é um jurista. V. Exª é um
homem público de primeira grandeza. V. Exª presidiu
a OAB, numa das horas mais dramáticas. V. Exª teve
seus direitos políticos cassados. V. Exª teve momen-
tos de glória, foi um grande Ministro; momentos de
frustração, na hora da cassação. V. Exª é uma dessas
pessoas – e são poucas, prezado amigo Senador
Bernardo Cabral – que têm a sensibilidade, que os
olhos enxergam, que os ouvidos escutam e que fala.
Porque eu, que sou um crente, não muito crente, com
muitos defeitos, mas procuro ser, vejo, ali, quando a
Bíblia fala que cada de um de nós nasceu com deter-
minadas características. Os homens não nasceram
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iguais. Os homens nasceram alguns com mais talen-
tos e outros com menos talentos; alguns com mais
capacidade e outros com menos capacidade. Mas diz
a Bíblia: ”Um dia Ele voltará e cobrará de cada um de
acordo com o que ele recebeu“. Cada um terá que
prestar contas não do imenso que ele fez ou do pouco
que ele fez, mas da ligação entre o que ele recebeu a
capacidade e o que ele fez. As crianças que nascem
e morrem, antes de completarem um ano, de fome,
terão que receber o respeito da injustiça e da cruelda-
de daqueles que não lhes deram a chance de existir!
As crianças que vivem nas favelas, muitas sem pai e
sem mãe, crianças de rua, que estão sempre passan-
do fome, e que, muitas vezes, são levadas ao vício –
e que agora o Congresso quer diminuir a imputabili-
dade criminal de 18 para 16 anos, por haver muitos
criminosos com esta idade –, crianças que não tive-
ram vez, não tiveram voz, não tiveram família, não ti-
veram educação e não tiveram chance nenhuma! A
estas, ainda que a vida as tenha conduzido à violên-
cia e ao arbítrio, na hora do julgamento elas terão
resposta: ”Mas eu não conheci meu pai nem minha
mãe. Nunca tive afeto, não sei o que é isso. Para co-
mer, eu tinha que roubar; para me manter, eu me
defendia atacando“.

Nós, Senadores, nascemos em um lar, tivemos
educação, estudamos em uma faculdade, temos be-
nesses. Somos Senadores da República antigamen-
te, diziam que éramos Pais da Pátria e somos pagos
pelo Poder Público, pelo dinheiro dos trabalhadores.
Será que cada um de nós tem feito o que poderia? O
Pedro Simon vem aqui e fala e grita e protesta, dizen-
do que as coisas estão erradas e têm de mudar! Mas
será que é apenas isso que tenho de fazer? Será que
cada um não pode avançar um pouco mais no sentido
da busca? Será que a responsabilidade é apenas do
Senhor Fernando Henrique Cardoso, Presidente da
República, que está aquém do que imaginávamos e
desejávamos? Será que cada um de nós não poderia
fazer algo mais?

Ora, meus amigos, está escrito no Evangelho
que, quando o Salvador voltar, Ele haverá de dizer:
”Vocês, homens de bem, vêm para cá, porque tive
fome e me deram de comer; tive sede e me deram de
beber; estava nu e me vestiram. Entretanto, vocês se
afastem, porque, quando tive fome e sede, quando eu
estava no cárcere, não me ajudaram!“. E tanto uns
quanto os outros perguntarão: ”Mas, Senhor, quando
foi que te vimos com fome e não te demos comida,
com sede e não te demos de beber, ou nu e não te
vestimos?“ E Ele responderá: ”A cada uma das crian-
cinhas que vistes nas ruas e ajudastes, era a mim que

ajudavas; a cada criança que vistes e não ajudastes,
era a mim que não ajudastes“.

A pergunta é esta: a quantos ajudamos e a
quantos deixamos de ajudar? A pergunta é exata-
mente esta: quantos fizeram a sua parte e quantos
não a fizeram?

O Brasil é um dos países do mundo onde mais
se tem o hábito de criar cachorrinhos de luxo. Penso
que criar cachorros ou ter um cachorro de estimação
é algo excepcional. Tenho uma mágoa pelo fato de o
meu filho Pedrinho querer um cachorrinho e o médico
não deixar, porque ele tem um problema respiratório.
Estamos esperando ele crescer, estamos esperando
passar esse problema de saúde, para podermos lhe
dar um cachorrinho. Mas há uma diferença entre dar
um cachorrinho à criança e o cachorrinho levar vida
de príncipe, com jóias, com babá, com festa de ani-
versário, em que há até desfile de moda, como a que
aconteceu em São Paulo, em que os interessados em
dela participar brigavam pelos convites.

Será que essas pessoas que criam cachorros
dessa maneira não poderiam acolher uma criança de
rua? Será que cada brasileiro, será que cada um de
nós não poderia acolher uma criança de rua, contribu-
indo, assim, para diminuir o problema dos menores,
fazendo com que, em vez de sofrerem violência nas
ruas, pudessem ter uma família sadia ou oportunida-
de de acesso à universidade? É isso que não enten-
do, Sr. Presidente.

Vejo as nossas modernas redes de televisão,
que, atualmente, são mais importantes do que qual-
quer um de nós, influenciarem o mundo inteiro. Agora
fazem a campanha do Natal. Há emissoras de televi-
são que fazem uma campanha bonita para arrecadar
dinheiro e distribui-lo entre as entidades sociais uma
vez por ano. Mas e os outros dias do ano?

Neste final de milênio, o Governo, com a maior
tranqüilidade, retirou a carne e a massa da cesta ali-
mentar de combate à pobreza, diminuindo-a em al-
guns quilos, por falta de dinheiro ou de não sei o quê.
De repente, os miseráveis que se apertam nas filas
para pegar a cesta de alimentos não têm mais arroz.
O Governo diminuiu a quantidade de leite com o argu-
mento de que a verba foi reduzida.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo
o aparte a V. Exª.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senador Pedro Simon, a reflexão de V. Exª, nesse seu
pronunciamento, deixa-nos entristecidos ao perce-
bermos o enorme fosso que separa os extratos socia-
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is brasileiros. A concentração brutal da riqueza torna
uns poucos cada vez mais ricos e muitos cada vez
mais pobres, vivendo de maneira aviltante, numa situ-
ação de miséria absoluta, abaixo da linha da pobreza.
Isso nos faz refletir que, há pouco tempo, essa situa-
ção conflituosa não era tão acentuada. Não foi este o
mundo que herdamos dos nossos pais, dos nossos
ancestrais. As minhas reminiscências, as minhas me-
mórias, recordam-me um mundo mais fraterno e mais
humano na época da minha infância. O que ocorreu
durante todo esse período em que as coisas pioraram
tanto? Chegamos ao ponto de vermos as nossas cri-
anças, pessoas cujo caráter está ainda em fase de
formação – formação para a qual temos o dever de
contribuir –, engalfinhando-se em lutas, em guerras,
destruindo-se na prática de crimes de uma brutalida-
de horripilante, como o que vimos ocorrer na recente
rebelião da Febem, em São Paulo. Que mundo é este
em que estamos vivendo? O que estamos fazendo
aqui? A reflexão de V. Exª nos faz raciocinar efetiva-
mente sobre o que é preciso ser feito de novo por to-
dos nós, por toda a sociedade, para que essa realida-
de crua e dura seja modificada. Relembro a Carta dos
Direitos Humanos, inspirada pelo mais sincero e pro-
fundo dos sentimentos, na qual, seguramente, a uto-
pia ditou as mais belas perspectivas de vida para o ci-
dadão no mundo e, particularmente, no Brasil. Mas a
distância entre o que se imaginou quando se escre-
veu essa bela página e a realidade em que vivemos é
muito grande, Senador Pedro Simon. V. Exª está re-
tratando, com fidelidade absoluta, uma realidade que
nos deixa perplexos e, às vezes, impotentes para re-
solver tantos problemas que se multiplicam a cada dia
no nosso meio, no nosso hábitat, onde vivemos.
Cumprimento V. Exª por essa reflexão que faz ao final
deste ano e que convoca todos os brasileiros a repen-
sarem sobre esse convívio social, sobre o nível de
nossa responsabilidade e sobre o que efetivamente
podemos fazer a mais para mudar essa realidade.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço profundamente a V. Exª por sua manifestação. V.
Exª, além de Colega nesta Casa, é meu amigo e vizi-
nho. Por várias vezes, temos ido juntos buscar nossos
filhos na escola. E vemos as nossas crianças numa
bela escola, com uma bela merenda. Os pais as le-
vam e as buscam. Será que estamos compenetrados
no que acontece do outro lado?

Nestes ambientes, nesta situação, nós discuti-
mos esses assuntos e até temos a intenção de agir,
mas o que me angustia é que não damos prioridade
às coisas que deveriam ser prioritárias. Eu, Pedro Si-
mon, deveria dizer: ”Não posso dormir hoje sem que

tenha feito com que, pelo menos, três crianças não te-
nham dormido com fome, porque eu as ajudei“. A situ-
ação estaria melhor se cada um de nós fizesse isso,
se a classe média – que representa 16% da popula-
ção – se conscientizasse disso. E não é uma questão
de acertar ou não. Uma criança retirada das ruas, da
miséria, da fome, para a qual sejam dadas condições
de estudar, será uma pessoa salva e poderá se tornar
um intelectual, um político, um presidente do Brasil,
um médico, um advogado ou uma pessoa que salva-
rá vidas ao invés de tirá-las no futuro.

Então, não é uma questão do tudo ou nada. Não
é aquilo que se cobra do Presidente, do Governador,
do Prefeito! E acho que estou cumprindo a minha par-
te. Mas não estou cumprindo a minha parte! Cada um
pode fazer alguma coisa, pode dar um adjutório, pode
colaborar! Mas o que me angustia é que, no Brasil,
não conseguimos ter esse sentimento.

Alguns intelectuais publicam nos jornais de São
Paulo que o povo brasileiro é endemicamente corrup-
to. Dizem: ”O povo brasileiro é endemicamente cor-
rupto. Temos de apresentar uns programas de televi-
são de quinta categoria, porque é isso que o povo
quer. O povo quer o Ratinho, o povo quer o grotesco, o
povo quer violência, o povo quer morte, o povo quer
ver sexo na televisão“. E assim vamos levando, satis-
feitos e tranqüilos.

Ora, Sr. Presidente, vim aqui para bater no meu
peito e confessar minha parte na culpa. Se as coisas
vão mal é porque eu também fracassei. Não estou
aqui para criticar o outro lado, mas para fazer mea
culpa .

O que disse o meu querido amigo do Tocantins é
verdade: não era assim. Quando, há 40 anos, saí de
Caxias do Sul para Porto Alegre para ser Vereador e
depois Deputado, a cidade de Caxias praticamente
não sabia o que era miséria e desemprego. Havia ali
duas favelas: a do Burro e a do Cemitério, favelas de
casinhas razoavelmente boas, onde ninguém passa-
va fome, onde se podia entrar e coabitar. Hoje, Sr.
Presidente, em Caxias, há mais de 50 mil favelados, e
o índice de criminalidade é comparável ao do Rio e de
São Paulo. As pessoas estão morrendo de fome.

Aí eu me pergunto: valeram a pena os meus 40
anos de política? Fiz o que deveria? Acho que não.

Encerro o meu discurso agradecendo a tolerân-
cia de V.Exª, Sr.Presidente.Apenas indago: será que,
nestes 20 dias que nos faltam, não poderíamos pelo
menos colocar no papel, ainda que seja uma outra
utopia, uma declaração de intenção nossa para o pró-
ximo milênio de prioridades, de coisas essenciais? Já
fizemos um trabalho positivo – justiça seja feita – na
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Comissão da Fome. Os resultados foram relativos, di-
ga-se de passagem, mas os objetivos foram concre-
tos, e as intenções, positivas.

Será que não seria o caso de, na próxima sema-
na, reunirmo-nos com alguém como o Senador Artur
da Távola, que teve o seu livro publicado anteontem.
E eu aconselharia a V. Exªs que o lessem. É uma his-
tória de amor, de vida, de sentenças, de máximas,
que nos chamam a atenção para o dia, para vida,
para a realidade do ser, do amor e do futuro. Será que
é ridículo o meu papel? Será que estou sendo ingê-
nuo? Será motivo de gracejo o fato de eu chegar aqui
e sugerir isso? Pelo menos vamos tentar fazer isso
agora, na hora em que vamos nos despedir, pois va-
mos nos encontrar somente no próximo milênio.

Sr. Presidente, vamos colocar no papel uma sin-
gela, uma ingênua, uma simples proposição nossa
para o início do próximo milênio sobre o que vamos
fazer, para não ficarmos pura e simplesmente sem fa-
zer nada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Concedo a

palavra ao Senador Bello Parga, por 20 minutos.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pronuncia o

seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, de uma certa forma, ve-
nho ocupar a tribuna para fazer uma penitência públi-
ca, porque normalmente desconfio dos noticiários
dos jornais. Quase sempre, por comparação, do pon-
to de vista da análise política e econômica, essas in-
formações nos chegam incompletas, mal interpreta-
das, quando não são propositadamente distorcidas.

Já dirigi jornal e sei muito bem como ele é feito, o
que me faz incidentalmente recordar aquela máxima
ou aquele dito de Bismarck de que, se soubessem
como eram feitas as leis, muitas pessoas se horroriza-
riam. Não chego a esse ponto de dizer que me horrori-
zo com os noticiários dos jornais, mas sempre ”fico
com o pé atrás“, utilizando uma expressão popular.
Sempre procuro sindicar quando aparece qualquer no-
tícia de que tenho alguma dúvida ou que eu ache que
não esteja correta. E, muitas vezes, na minha averi-
guação, chego à conclusão de que, efetivamente, os
fatos não ocorreram como noticiado. Não posso, entre-
tanto, generalizar, pois seria uma grande injustiça.

Nesse sentido, penitencio-me aqui, pois, recen-
temente, li um artigo publicado no jornal O Estado de
S.Paulo, feito por um jornalista que admiro há muito
tempo. Aliás, até o conheci pessoalmente numa tem-
porada que passou aqui em Brasília. É um intelectual,
um homem brilhante, inteligente e de uma acuidade
de espírito muito grande. É o jornalista José Nêuman-

ne, que pertence ao quadro de colaboradores de O
Estado de S.Paulo.

Na semana passada, em Brasília, uma manifes-
tação de reclamação de funcionários foi reprimida vi-
olentamente pela Polícia Militar de Brasília, de forma
altamente censurável e condenável, e o jornalista
achou por bem fazer uma análise do caso. Trata-se de
uma análise que eu considero perfeita. Os fatos foram
interpretados corretamente, e a sua relação com a si-
tuação por que passa o País é perfeita.

Então, sem mais considerações, Sr. Presidente,
porque se impunha que eu fizesse aqui essa confis-
são, vou passar a ler o citado artigo, para que conste
dos nossos Anais e para que aqueles que assistem à
rede nacional que transmite as sessões do Senado
tomem conhecimento, porque não são todos os que
lêem os jornais. Até mesmo em São Paulo, não são
muitos os que lêem jornais e, pelo Brasil afora, são
muitíssimo poucos os que o fazem.

O título do artigo do jornalista José Nêumanne é
”Eles não sabem o que fazem“. E vou passar, a partir
de agora, a lê-lo:

A morte de José Ferreira da Silva no
conflito de servidores do Distrito Federal
com a PM de Brasília foi mais uma demons-
tração trágica de que o Estado brasileiro não
dispõe da competência exigida para exercer
o monopólio da força. O massacre do Caran-
diru e o entrevero de Eldorado dos Carajás,
só para citar os dois exemplos mais sangren-
tos, de nada serviram para alertar os dirigen-
tes civis de nossa precária democracia de
que eles precisam mudar completamente de
atitude para não ter a autoridade escorrendo
entre seus dedos como água por estupidez,
ignorância e despreparo.

O que aconteceu em Brasília repetiu,
com poucas e insignificantes diferenças, o
que ocorreu no presídio paulista e no campo
paraense: tropas policiais sem preparo psi-
cológico, sem treino e sem armas adequa-
das foram encarregadas de reprimir mani-
festações sem sequer receber orientação
adequada. Sangue foi derramado, é claro,
porque, apesar de em teoria terem recebido
instruções de manejo de armas de fogo,
seus comandantes parecem desconhecer
duas tautologias. Uma é que um homem
ameaçado fisicamente e sem o devido pre-
paro psicológico reage sempre a uma ame-
aça física disparando. A outra é mais ele-
mentar: se o projétil disparado da arma per-
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fura o alvo e o alvo é humano, este fica feri-
do e, se algum órgão vital é atingido, a pes-
soa pode morrer.

A repressão a manifestações coletivas
requer perícia e conhecimento de causa,
que derivam de uma conjugação de conhe-
cimentos psicológicos, destreza física, alta
capacidade no manejo de armas e, sobretu-
do, um comando capaz de coordenar as re-
ações coletivas – que devem ter grande pre-
visibilidade – a ações também coletivas im-
previstas. Comandos inexperientes sobre
tropas chucras só podem produzir ação inó-
cua ou banho de sangue. O que ocorreu no
Carandiru, em Eldorado dos Carajás e em
Brasília não resultou de fatalidade, mas de
ineficiência, que, aliás, não será resolvida
com a substituição da cúpula da Segurança,
como empreendeu o governador do Distrito
Federal, Joaquim Roriz, mas, sim, com a
conscientização de nossos dirigentes civis
de que eles precisam nomear profissionais
experientes para os comandos e treinar as
tropas para evitar notícias negativas.

Qualquer um está cansado de ver no
noticiário diário da televisão como as políci-
as do mundo inteiro reprimem manifesta-
ções coletivas semelhantes ao motim de
Carandiru, à ocupação da fazenda no Pará
por militantes sem-terra e à greve dos servi-
dores brasilienses. Elas usam rigor, mas
nunca recorrem à violência. Se faltava al-
gum exemplo recente, ele apareceu na
mesma ocasião da tragédia de Brasília: a
repressão da polícia americana aos mani-
festantes multinacionais que foram reclamar
da globalização em Seattle, durante a reu-
nião da Organização Mundial do Comércio.
A autoridade americana exerceu o monopó-
lio da força na dose certa: muitos foram pre-
sos, ninguém ficou ferido gravemente, muito
menos morreu, e a manifestação foi dissol-
vida para que a reunião fosse realizada.

Nessas ocasiões, usam-se jatos
d’água, cassetetes, gás paralisante e outras
substâncias e métodos que arrefecem os
ânimos e desmoralizam os manifestantes,
mas nunca balas, que podem feri-los e até
matá-los. Nossos dirigentes públicos, po-
rém, parecem desconhecer tais evidências.
Escolados manifestantes de rua nos tempos
da ditadura, eles se recusam sistematica-

mente a aprender a reprimir, por acharem
que essa atividade não é digna da democra-
cia, não sabendo ser essa, ao contrário,
condição indispensável para o funcionamen-
to do Estado de Direito.

Essa imprevidência provoca dois tipos
de prejuízos. Um, incruento, é sofrido pelas
populações das metrópoles brasileiras, que
vivem à mercê de arruaceiros que paralisam
o trânsito a seu bel-prazer, contando para
isso, às vezes, com proteção policial e pla-
nejamento de trânsito. Há também o cruen-
to, que termina invariavelmente em tragédia,
como os eventos aqui comentados.

Aparentemente, são atitudes opostas.
Mas, na prática, representam as duas faces
da mesma moeda: a da incapacidade de
nossos gestores republicanos para o cum-
primento de uma obrigação comezinha de
que os incumbimos nas eleições. Como ra-
ramente recebe ordem dos comandos civis
para agir contra revoltosos sem-teto, peruei-
ros e arruaceiros em geral, que infernizam a
vida das cidades, a soldadesca não treina
para agir quando recebe a ordem para fa-
zê-lo. Do outro lado, habituados a fazer o
que bem entendem, pois raramente são re-
primidos, os manifestantes são levados a
exacerbar em seus movimentos, contando
com a certeza da impunidade. Quando a si-
tuação ultrapassa o limite aceitável, explode
a violência sem controle, e aí ninguém mais
encontra salvação em tábua alguma.

Quando se trata de recorrer à força po-
licial para garantir a rotina urbana, o direito
da propriedade ou a integridade de próprios
públicos, nossa República civil, instalada no
poder central após o desabamento do regi-
me militar, reage como o cônsul romano
Pôncio Pilatos diante da turba que queria
linchar o Cristo: lava as mãos, fingindo que
nada tem que ver com aquilo tudo. Por cau-
sa disso, o caríssimo aparato policial à sua
disposição, que deveria servir de proteção à
população, se transformou numa inútil e pe-
rigosa sucata.

Como ocorria na ditadura, na demo-
cracia civil a polícia continua arrancando
confissões sob tortura, em vez de investigar
e usar perícia técnica. Mas, como não ocor-
ria nem na ditadura, pelo menos no nível
que se verifica hoje, a situação piorou muito,
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tendo o aparelho policial sido contaminado
pelo crime organizado, que passou a usá-lo
como um braço armado pelo Estado para
lhe dar proteção, negando-a às vítimas. Nin-
guém, contudo, se engane: a culpa por isso
tudo deve ser menos atribuída a maus poli-
ciais do que aos bandos de democratas
bonzinhos que não sabem o que fazem.

Sr. Presidente, foram essas as palavras do ar-
tigo do jornalista José Nêumanne, na edição de
quarta-feira, 8 de dezembro de 1999, de O Estado
de S.Paulo.

É perfeita a interpretação do jornalista sobre o
que vem ocorrendo no País, pois efetivamente a im-
punidade vem aumentando, enquanto a violência se
mascara de reivindicações sociais e o Estado não usa
o monopólio da força. Isso vai desaguar em tragédias
como as do Carandiru, de Eldorado dos Carajás e,
agora, a de Brasília.

É preciso que o Governo, que o Poder Executivo
federal se conscientize do mau caminho pelo qual en-
vereda quando não toma medidas de proteção à cida-
dania, cujos direitos vêm sendo postergados pela vio-
lência das turbas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade-
cendo a V. Exª ter-me concedido a palavra.

Durante o discurso do Sr. Bello Parga,
o Sr. Álvaro Dias, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana.

Durante o discurso do Sr. Bello Parga,
o Sr. Tião Viana, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Nos ter-
mos do art. 17, § 1º, concedo a palavra ao Senador
Moreira Mendes, por vinte minutos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas cinco mi-
nutos serão suficientes para o que, constrangido, te-
nho a comunicar hoje.

Quero neste momento denunciar desta tribuna a
grave situação dos índios em Rondônia, que estão
em verdadeiro pé de guerra, ameaçando, inclusive,
incendiar a sede da Funai naquele Estado, tudo oca-
sionado pela irresponsabilidade e pela omissão do
atual Presidente da Funai, Sr. Carlos Frederico Mares
de Souza Filho.

O jornalO Estadão, diário que circula na capital
do Estado, edição do dia 7 de dezembro, traz a se-
guinte manchete na primeira página: ”Índios amea-
çam incendiar prédio“. Segundo informa o jornal, ”cer-

ca de cinqüenta índios das tribos Cinta Larga, Araras,
Tenharim, Mequem, Suruí, Karitiana e Gavião fecha-
ram na manhã de ontem o escritório da Funai, em
Porto Velho. Eles ameaçam incendiar o prédio caso o
ex-administrador Osny Ferreira não seja readmitido.“
E continua na página 12: ”Índios fecham prédio da Fu-
nai“. Revoltados com a demissão do indigenista Osny
e a nomeação do Sr. Osman Brasil, os índios se revol-
taram e fecharam o prédio da administração do ór-
gão, impedindo o acesso dos funcionários. O novo
administrador não apareceu para negociar a desocu-
pação do prédio, o que também não adiantaria, por-
que os índios estão irredutíveis quanto à recondução
ao cargo do Sr. Osny, em quem confiam, e é quem
tem trabalhado em prol da comunidade indígena há
mais de 25 anos. Os índios afirmam que o Sr. Osman
nunca proporcionou nenhum benefício àquela comu-
nidade e deram o prazo de 48 horas para serem aten-
didos, sob pena de atearem fogo ao prédio da Funai.

Sr. Presidente, é estranho que a exoneração do
Sr. Osny Ferreira tenha se dado após a sua solicita-
ção, ao Ministério Público, de uma auditoria para ave-
riguar irregularidades administrativas detectadas por
ele naquela unidade da Funai. A sua exoneração se
deu a pedido de uma ONG chamada CUMPIR, cujo
pedido não tem respaldo nas principais lideranças in-
dígenas do Estado. Por incrível que pareça, o Presi-
dente da Funai ainda se deu ao desatino de inserir na
portaria que a ”exoneração se dá a pedido da
CUMPIR“.

Há mais de trinta dias tenho acompanhado essa
situação tensa em Rondônia e, por mais que procu-
rasse relatar o fato ao Presidente da Funai, não con-
segui. Não consegui, Sr. Presidente, porque aquela
autoridade, que talvez se considere o ”Imperador da
Nação Indígena Brasileira“ – portanto, acima de tudo
e de todos –, não recebe em audiências e nem atende
telefonemas de Senadores e de Deputados. E se ale-
gar que recebe, discriminou a mim, que represento
um Estado que tem uma das maiores populações in-
dígenas do País, o que não aceito. É um descaso, é
uma desconsideração que não admito.

O Presidente da Funai, Sr. Carlos Mares, é arro-
gante e pretensioso e propaga aos quatro cantos que
não deve satisfações a parlamentares. É conveniente,
portanto, que o Sr. Ministro da Justiça, que, no atendi-
mento dos que o procuram, tem um comportamento
exatamente contrário, atente para esta denúncia que
estou fazendo hoje aqui, até porque a Funai é vincula-
da ao seu Ministério.

O atual Presidente da Funai, segundo consta, é
produto de um tal ISA – Instituto Sócio-Ambiental –,
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uma ONG de Brasília que o teria indicado para o car-
go e cujo presidente é Márcio Santilli. Segundo tam-
bém o que me foi informado, o Sr. Santilli é
ex-presidente da Funai, de onde foi expulso a tapas
tempos atrás pelos índios, exatamente por atitudes
semelhantes.

Esse filho do ISA, que não recebe parlamenta-
res, é um téorico arrogante. Ao que parece, deve ter
visto o primeiro índio no dia em que tomou posse, pois
é dissociado da realidade indígena brasileira.

E aí está o resultado: tal qual Rondônia, cujo ad-
ministrador foi demitido para dar vaga a outro indica-
do pelo ISA, problemas idênticos estão acontecendo
em todo Brasil e na própria sede da Funai. Antigos e
dedicados colaboradores, competentes servidores
estão sendo substituídos por outros filhos do ISA.

Sr. Presidente, quero nesta oportunidade deixar
claro ao Presidente da Funai que Rondônia não é a
dispensa da sua casa. Lá temos homens públicos sé-
rios, legítimos representantes do povo, que não vão
abdicar de suas prerrogativas. Mude ele o seu com-
portamento deselegante. Como agente político, ele é
obrigado não só a receber, mas também a atender
parlamentares e prestar-lhes as informações relacio-
nadas à sua função quando solicitadas. Isso está pre-
visto na legislação.

O Presidente da Funai, por mais que pretenda,
não está acima da lei. Se permanecer se comportan-
do dessa forma, tal qual o seu guru, em breve os índi-
os o estarão colocando fora do cargo. Quanto à sede
da Funai em Rondônia, que ele tome as providências
requeridas antes que ela venha a arder em chamas.

É o meu registro nesta manhã, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Concedo a
palavra ao Senador Leomar Quintanilha, como último
orador inscrito, por vinte minutos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
apreciação da Medida Provisória nº 1.885, foi consti-
tuída uma comissão especial, que sobre o assunto se
debruçou e a ele se dedicou por inteiro, buscando dis-
cuti-lo com diversos segmentos interessados no apri-
moramento da legislação que trata da proibição do in-
cremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na Região Norte e na parte norte da Região
Centro-Oeste.

Veja, Sr. Presidente, que os membros dessa Co-
missão discutiram a largo as questões que envolvem
principalmente as áreas que deverão ser preservadas
nas propriedades rurais, em terras revestidas pelo Bi-

oma Cerrado e em terras revestidas por florestas, por
matas.

A discussão se amplia, Sr. Presidente, notada-
mente quando segmentos preocupados com a preser-
vação ambiental defendem um ponto de vista de forma
a quase não aceitar o aproveitamento das áreas reves-
tidas por cerrado e por mata na produção de alimentos.
Avançou-se muito nessa discussão e a Medida Provi-
sória estabelece um texto que permite que essa re-
gião... – e diga-se de passagem, Sr. Presidente, essa
Região Norte e a região norte da Região Centro-Oeste
foi identificada pela ONU e pela FAO como a última re-
serva, como a última fronteira agrícola do Planeta.

Ora, quando nós assistimos a um crescimento
populacional em progressão geométrica no Planeta,
quando nós percebemos que principalmente os países
pobres não têm conseguido estabelecer um critério
que limite o seu crescimento populacional, justamente
o inverso do que está acontecendo com os países ri-
cos, que, por uma questão de conscientização, por
uma questão de planejamento, têm conseguido estan-
car esse crescimento desenfreado da população.

Há países, Sr. Presidente, que já registram até
um decréscimo na sua população, tanta é a preocu-
pação com o crescimento populacional. Isso não
ocorre com os países pobres. Por uma questão do
aculturamento e de falta de uma orientação mais ade-
quada por parte dos seus dirigentes, os países po-
bres não conseguem se conter. Lembro a Índia, que
há poucos dias completou 1 bilhão de habitantes.
Dias atrás comentávamos aqui que o Planeta já atin-
gia 6 bilhões de habitantes. E é ledo engano imaginar,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os países ricos,
que aumentam as suas riquezas, que têm cada vez
mais para dividir com um número menor de pessoas,
não sofrerão as pressões dos países pobres, notada-
mente motivadas pela fome.

Sr. Presidente, a questão ambiental é preocupa-
ção de todos nós. Nenhum de nós pode se dar ao di-
reito de depredar desordenadamente o meio ambien-
te. Mas procuro uma outra forma para entender se não
há nada mais importante na face da Terra do que o ser
humano. O ser humano não é parte do meio ambien-
te? É claro que é o homem que tem contribuído de for-
ma nefasta para a deterioração do ambiente em que
vive, mas nós não podemos nos descurar da produção
de alimentos. Não há economia virtual que vá mitigar a
fome de ninguém, a fome será mitigada não por papel,
mas por alimento, por grão principalmente. E os grãos
serão produzidos nas regiões onde a lavoura é de-
senvolvida e, notadamente, no Bioma Cerrado.
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Entendo que o aproveitamento do cerrado é até
uma forma de preservar as matas ainda existentes no
País. Que se estabeleça um programa de refloresta-
mento, mas impedir que se utilize esse potencial ex-
traordinário, que é essa área revestida pelo cerrado e
que está na vocação natural da nossa economia, é
um engano muito grande e não vai permitir que nós
possamos atender à demanda por alimento, que con-
tinua crescente!

Há estudos, ainda, que registram que nós dificil-
mente conseguiremos, no Brasil, utilizar mais do que
50% da área revestida por cerrado, porque grande
parte da área revestida por cerrado ou é pantanosa,
ou é pedregosa ou é arenosa. Ora, nessas condições,
dificilmente poderíamos utilizar essa área de cerrado
para desenvolver a agricultura e produzir alimentos. A
outra área que pode ser aproveitada, aí sim, nós pode-
remos desenvolver essa agricultura moderna, essa
agricultura sustentada, que respeita o ambiente, mas
não podemos, sob o pretexto de só estar preocupados
com a preservação do ambiente, esquecer que o ho-
mem, que o ser humano também integra esse ambi-
ente e precisa do alimento para a sua sobrevivência.

O Sr. Moreira Mendes – Permite-me V. Exª um
aparte?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA – Ouço, com
muito prazer, o nobre Senador Moreira Mendes.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RR) – Ilustre Se-
nador Leomar Quintanilha, V. Exª, nesta manhã, toca
em um assunto de extrema importância também para
Região Norte como um todo. Mas não é apenas o pro-
blema do cerrado, idêntica situação observamos lá,
hoje, onde 80% das propriedades não podem ser to-
cadas por conta da legislação vigente. E tendo sem-
pre como pano de fundo essa questão ecológica, es-
quecendo-se os seus defensores de que nessa re-
gião vivem 17 milhões de brasileiros que, como bem
diz V. Exª, são a parte mais importante dessa cadeia
da vida: o ser humano. Com isso não estou propalan-
do nem defendendo que se deva destruir a natureza.
Mas é preciso criar mecanismos para resguardar a
produção de alimentos, que é mais importante. Li há
pouco, mas não consigo encontrar o artigo, um co-
mentário sobre o entusiasmo de uns e o desencanto
de outros com a possibilidade de o Brasil ter uma sa-
fra recorde de 82 milhões de toneladas de grãos.
Escuto essa conversa há mais de 10 anos, as mes-
mas 80 toneladas como safra recorde; enquanto nos-
so vizinho, a Argentina, que possui uma área muito in-
ferior a nossa, está quase chegando aos 80 milhões
de toneladas de grãos produzidos. Enquanto isso, no
Brasil, apesar de se anunciar todos os anos, a safra

recorde não passa dos 80, 82 milhões. É preciso
avançar nessa questão e as pessoas entenderem,
notadamente aqueles que fazem e que defendem
esse tipo de lei, que precisamos aumentar a área de
plantio, porque o nosso povo precisa de alimento.
Portanto, parabenizo V. Exª por ter, corajosamente,
tocado num assunto de extrema relevância como é
essa questão da proibição do avanço nas áreas da
propriedades particulares.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – V.
Exª, que representa com brilhantismo nesta Casa o
Estado de Rondônia, que integra a Região Norte,
sente na própria pele os problemas que essa restri-
ção impõe à Região.

Eu lembraria, ainda, um dado levantado pelo
Deputado Moacir Micheletto, com relação ao uso da
terra, – e quando faço a reflexão de que ainda que es-
tabeleçamos, através dessa medida provisória, que a
Reserva do Bioma Cerrado deverá estar restrita a
20%, nós jamais conseguiremos explorar 50% da
área revestida pelo cerrado, pelas razões físicas que
comentei: pedregosa, pantanosa, arenosa – referente
ao Estado de Roraima.

A área total do Estado é de 22.501.700 hecta-
res; as áreas das unidades de conservação são
3.249.267 hectares; ou seja, 14,44% da área total do
Estado. Áreas indígenas: 12.816.338 hectares,
56,96% da área do Estado, que, somadas, têm um to-
tal de área protegida legalmente de 71,39%.

A área ocupada por propriedades rurais:
2.382.982 hectares, 10,59%. Reduz-se 50% de reser-
va legal, reduz-se mais 5,29% e menos 10% de áreas
de proteção permanente, que são aquelas matas cili-
ares, que envolvem as nascentes. São mais 238.298
hectares mais 1,07%.

Restam para serem aproveitados no Estado de
Roraima com atividades agropastoris 4,23% do terri-
tório do Estado.

Quer dizer, essa medida provisória, que vai res-
tringir a reserva em 20%, ainda não exime o Estado
dessas outras restrições.

Portanto, a preocupação com a preservação
ambiental não deve ser nesse sentido de ampliar a
área de restrição e ficar intocada a área de restrição;
ao contrário, é de procurar introduzir técnicas moder-
nas, de dar um aproveitamento sustentado nessa
área para que ela não seja erodida, para que, efetiva-
mente, possa cumprir a sua finalidade, que é prover a
humanidade dos alimentos necessários.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Permite V. Exª
um aparte?
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço, com muito prazer, o Senador Bello Parga.

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Senador Leo-
mar Quintanilha, V. Exª trata de um tema crucial na
vida dos povos. Quando V. Exª aborda um assunto ati-
nente a um Estado brasileiro, limítrofe ao seu Estado,
V. Exª trata ao mesmo tempo de um assunto que afli-
ge e afeta as populações do mundo inteiro. O que es-
tamos vendo na proximidade do final deste século e
do milênio é que o homem vem se reproduzindo de
uma forma avassaladora, causando com isso graves
distúrbios sob todos os pontos de vista: econômico,
social e, principalmente, ecológico. Como poderemos
alimentar as massas humanas se não dispomos de
terreno apropriado para isso? Essa preocupação já
vai ao encontro da reclamação que V. Exª faz neste
momento. O que é mais importante, a natureza em si,
quase abstrata, ou as necessidades humanas de ali-
mentação? Portanto, Sr. Senador, é preciso que os
governos atentem para os dois lados do problema; e
não só o Governo brasileiro, mas os governos de todo
o mundo. É preciso que se implemente neste Planeta
uma política demográfica. V. Exª foi buscar o exemplo
da Índia, cuja população já se aproxima de 1 milhão
de habitantes; e, pela taxa de natalidade que ali se ve-
rifica, vai superar a população da China dentro de 20
anos ou menos. Não é isso?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Brevemente!

O Sr. Bello Parga (PFL – MA) – Para ilustrar
esse dado, o Senador Pedro Simon falou que há 40
anos, em Caixas do Sul, havia duas favelas, que, na
realidade, não eram favelas, mas que hoje têm cin-
qüenta mil habitantes. É necessário que vozes como
as de V. Exª sejam ouvidas para que haja uma consci-
entização da nossa parte. Temos de fazer a nossa
parte.Mas esse não é apenas um problema brasileiro;
é um problema mundial. Não é apenas da América do
Sul ou do Sudeste da Ásia; é um problema planetário.
É preciso que vozes como as de V. Exª sejam ouvidas.
É preciso também haver a consciência de se adotar
uma política que efetivamente venha a fazer com que
as massas humanas cresçam de uma forma, como já
foi dito por um estudioso, em que haja responsabilida-
de genética, para que possa haver equilíbrio entre o
que se produz e as necessidades humanas de ali-
mentação. Saúdo V. Exª, parlamentar consciente e
estudioso do problema e que, por certo, merece que
as suas palavras sejam ouvidas.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Nobre Senador Bello Parga, a questão da forme é gri-
tante. Ela está grassando não apenas em nosso País,

mas no mundo inteiro. Não podemos ficar inertes ao
que está acontecendo. Precisamos reagir.

Pelo que estou entendendo, as maiores pres-
sões que estamos sentindo no Brasil vêm de fora, de
outros países. Esses países fizeram o que quiseram
sem que ninguém interferisse; por exemplo, em rela-
ção ao seu desmatamento, em relação ao seu poten-
cial agrícola. No entanto, agora eles querem interferir
no Brasil. Querem nos proibir de desmatar; querem
nos proibir de usar o cerrado, querem nos proibir de
produzir.

Vou ler apenas o primeiro parágrafo de um arti-
go de um renomado articulista de O Globo, que diz
assim:

”O verde em risco.
Enquanto os europeus batem o pé em

Seattle, nos Estados Unidos, em defesa do
subsídio à agricultura, alegando a defesa da
paisagem, [que beleza! Deixem morrer de
fome, mas vamos preservar o belo da paisa-
gem!] do verde e do controle da migração
para as cidades, aqui, a bancada ruralista
articula para hoje a aprovação de uma mu-
dança no código florestal que representará
um vergonhoso retrocesso na política ambi-
ental. Arrisca-se o país a cair de novo sob a
chibata verde do mundo“.

Ora, o mundo vai-se preocupar com as maze-
las que a nossa população está sofrendo, com a
fome que está grassando no nosso meio. Ora, que
se preocupem com o reflorestamento que devam fa-
zer nos seus países, mas deixem o Brasil em paz!

Temos que nos preocupar, sim, com a mitigação
desse mal que afronta a dignidade de qualquer ser
humano, que é a fome. Temos de enfrentar com firme-
za essas correntes contrárias à implantação do de-
senvolvimento sustentado no País.

Entendo que V. Exª, como a maioria dos Pares
desta Casa, são solidários a essa luta.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Os Srs. Se-
nadores Gilvam Borges e Lúcio Alcântara enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é, o Ministro Eli-
seu Lemos Padilha, político de tendências liberais e
administrador pragmático por excelência.

Notabiliza-se, no governo de Fernando Henri-
que Cardoso, na defesa dos Modais Hidroviários e
Ferroviários, de que, por exemplo, destaca-se a hidro-
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via do Madeira, por onde já transitam um milhão de to-
neladas de soja com destino à Holanda, perfazendo
os grãos um percurso, inicialmente de 990 km de ro-
dovias, desde a Chapada dos Perecis, no Mato Gros-
so, ao porto da cidade de Porto Velho, Rondônia,
onde são embarcados, percorrendo, a seguir 1.100
km, por embarcações – barcaças e empurradores –
até o Porto de Itacoatiara, no Amazonas. Alí, os grãos
são reembarcados em navios de 60 mil toneladas, e
seguem mais de 1.400 km, pelo Amazonas, aflorando
no Canal Norte, precisamente no local em que se si-
tua o Porto de Macapá, em Santana – HUB PORT –,
no meu Estado do Amapá, em que as profundidades
variam de 40 a 90 metros.

Pronuncia-se, incansavelmente, o Ministro Padi-
lha na defesa do imposto seletivo, nominado de
”VERDE“, reinstituindo o Fundo Nacional de Trans-
portes (extinto pela Constituição de 1988), destinan-
do recursos às obras de sua pasta, através de fundos,
o municipal, os estaduais e o nacional de transporte a
serem criados.

Atualmente, empenha-se o Ministro Padilha na
implantação da Agência Nacional de Transportes,
ANT, já enviada, através de projeto de lei, pelo gover-
no, a este parlamento, para aprovação.

Façanha, também, do Ministro Padilha são os
contatos que vem mantendo, no sentido de interação
dos Ministérios dos Transportes, Minas e Energia e
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em
prol da recuperação da indústria naval brasileira, setor
que integra portos, navegação e construção de navios.

Saúdo, portanto, o Ministro Eliseu Lemos Padi-
lha e renovo, desta tribuna, o convite para que visite o
extremo norte do País, o Oiapoque, para implantar
um novo marco – o do asfaltamento da BR-156, de-
mandando do Jari à fronteiras mais setentrionais do
País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em uma de mi-
nhas últimas viagens ao Rio de Janeiro, aproveitei um
dia livre para rever Niterói. Queria saber se eram visí-
veis os sinais da boa fase que a cidade atravessava,
com indicadores favoráveis nas áreas educacional,
de saúde e de segurança, e, também, conhecer o Mu-
seu de Arte Contemporânea, que tanto me impressio-
nara por fotografia.

Encontrei, de fato, uma cidade bem diferente da
minha antiga lembrança. Limpa, bem sinalizada, com
indícios de uma ativa vida cultural. O que mais me im-
pressionou, contudo, foi a visão do Museu de Arte
Contemporânea. Como não conhecíamos o caminho,

vínhamos costeando a praia, seguindo as indicações
das placas. Subitamente, após uma curva, avistamos
aquela nave branca que parecia pousada sobre o
mar. Acostumados que estamos a Brasília, cuja geo-
metria limpa não oferece contrastes para as obras de
Oscar Niemeyer, esquecemo-nos, às vezes, de tão
habituado que está nosso olhar, o quanto essa obra
tem de insólito e surpreendente e, ao mesmo tempo,
de simplicidade e leveza.

Ali, entretanto, com a vista da cidade do Rio de
Janeiro ao fundo, com o mar, com as pedras, com a
vegetação litorânea, vê-se como Niemeyer segue à
risca o dogma que ”roubou“ do poeta francês Charles
Baudelaire: ”O inesperado, a irregularidade e a sur-
presa são parte essencial e característica da beleza“.

Vê-se, também, como foi fiel aos seus próprios
princípios estéticos. A busca da curva bela e harmoni-
osa, herança de nossa formação barroca, ibérica ou
mesmo de inspiração em nossa paisagem, foram
sempre uma predominante no seu traço, no seu pen-
samento, nas suas propostas. Ou, como ele próprio
se expressou: ”Não é o ângulo reto que me atrai. Nem
a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O
que me atrai é a curva livre e sensual. (...) De curvas é
feito todo o universo. O universo curvo de Einstein.“

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói,
nave do futuro ou oca ancestral, é mais uma criação
fiel às concepções que já se anunciavam nas primeiras
obras de Niemeyer, como o conjunto arquitetônico da
Pampulha, da década de quarenta. O que não significa
repetição ou monotomia, mas identidade e estilo.

Pode-se não gostar dos monumentos e dos pré-
dios que Niemeyer construiu ao longo de sua profícua
vida. Mas não se pode negar que nunca se viu nada
parecido. Esse é o ponto de partida da arquitetura, a
verdadeira. Ela não deve ser um exercício de imita-
ção. Deve saber superar a si mesma, mostrar imagi-
nação. E a imaginação, como gosta de lembrar o pró-
prio Niemeyer, invocando o filósofo Martin Heidegger,
é ”inimiga da razão“.

Não faltam críticas à obra de Niemeyer, tanto ao
estilo quanto à ”funcionalidade“ de suas obras, co-
brança originária do funcionalismo internacional da
Bauhaus, a escola que pretendeu reeducar a indús-
tria, colocando-a a serviço da socialização do bom
gosto. A esse respeito, o próprio Niemeyer conside-
rou: ”...quando uma forma cria beleza ela assume
uma função das mais importantes na arquitetura“. Se
olharmos com atenção toda a arquitetura feita na his-
tória da humanidade, constataremos que isso é ver-
dadeiro. Desde as pirâmides do Egito até a Catedral
da Sagrada Família, de Gaudi, na Espanha. Das colu-
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nas gregas à Torre Eiffel, até a nova pirâmide do Mu-
seu do Louvre, com sua transparência geométrica.
Afinal, não ocorre a ninguém sugerir, em nome da
funcionalidade, que se aterre o Grande Canal de Ve-
neza para transformá-lo em estacionamento...

Em relação a Niemeyer, o fato incontestável é
que, até hoje, não surgiu no País uma arquitetura tão
original a ponto de o mundo voltar os olhos para ela.
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, carioca
nascido a 15 de dezembro de 1907, é verbete obriga-
tório em qualquer literatura que trate de arquitetura.
De poucos brasileiros se pode dizer o mesmo em ou-
tras áreas. Santos Dumont, na Aviação; Pelé, no fute-
bol; Antônio Carlos Jobim, na música popular, e, tal-
vez, Ivo Pitanguy na cirurgia plástica. A uni-los a mes-
ma capacidade de serem universais e brasileiros. A
música de Tom Jobim agrada e é reconhecida de Tó-
quio a Nova Iorque. Sem deixar nunca de ser brasilei-
ra. Assim é a arquitetura de Niemeyer. Ela é internaci-
onal porque procede de um desenvolvimento unifor-
me, que se apóia nos progressos técnicos e nas
imensas possibilidades abertas – universalmente –
ou quase – aos arquitetos inovadores.

Entretanto, essa arquitetura conserva raízes: os
climas, as heranças culturais, as tradições e as condi-
ções da construção no Brasil. Tudo isso lhe confere
uma fisionomia original. Isso provém, sem dúvida, do
fato de que a arquitetura autêntica não pode ter o efei-
to de uma moda, ela é o oposto. Ela não sai de moda,
a menos que esteja caricaturalmente de acordo com
os modismos passageiros de certas facções que que-
rem, a todo custo, ser percebidas e até reconhecidas.

São essas facções as responsáveis pela difu-
são de uma imagem de Niemeyer como o ”arquiteto do
rei“, que muitas vezes lhe foi imputada. A acusação é,
em si mesma, uma bobagem. É como julgar Michelan-
gelo como o ”pintor da papa“. Qual o arquiteto, cônscio
de sua capacidade, que recusaria a oportunidade his-
tórica de construir uma cidade? E qual o criador, zelo-
so de sua criatura, que não se importaria com acrésci-
mos e deformações que se lhe quisessem impor?
Como não lamentar a degradação arquitetônica de
Brasília, fruto de seu crescimento desordenado?

O dedo denunciante de Niemeyer aponta para
os condomínios que invadiram a intimidade do Palá-
cio da Alvorada, as obras atrás da Catedral e as que
acompanham o Eixo Monumental que ”começam a
revelar um gabarito excessivo“. Foi com ”espanto“ e
”estupefação“ – substantivos usados por ele próprio –
que o arquiteto passeou pelas quadras comerciais.
”Jamais tinha visto tanto anúncio, cobrindo as facha-
das, uns sobre os outros. Até nas pontas das marqui-

ses os perduraram, sem indagarem se para isso elas
foram calculadas“. A W-3 virou ”um amontoado de
prédios pessimamente construídos, uns contra os ou-
tros, num desacerto inqualificável“, descreveu o ar-
quiteto em sua última visita, em maio deste ano.

Quem poderá negar a realidade dessas obser-
vações?

Sabe-se que Jack Lang, então ministro francês
da Cultura, ao encontrar Niemeyer, indagou: ”aquelas
cadeiras de terraço de bistrô continuam na nave da
catedral de Brasília?“ Sabe-se, também, que ao tér-
mino da obra da sede do Partido Comunista, em Pa-
ris, o Secretário-Geral, Jacques Duclos, perguntou a
Niemeyer se poderia colocar em sua sala a velha es-
crivaninha que o seguia por todo lado.

Lamentavelmente, por aqui, ainda não desen-
volvemos o hábito de respeitar e preservar o patrimô-
nio histórico, artístico e cultural que nos foi legado.
Quanto a Niemeyer, a despeito do que dizem seus
opositores, costuma mostrar-se bastante razoável e
flexível, quando é consultado sobre modificações que
o tempo tornou necessárias em sua obra. Assim foi
com o projeto do lago construído em frente ao Con-
gresso Nacional.

Enfrentar oposição e resistência em sua própria
casa parece ser um destino dos talentos brasileiros.
Acredito que essa resistência tem origem em duas
vertentes. Uma é composta por aqueles que, sempre,
de antemão, desprezam o que é brasileiro. Trata-se,
no fundo, de um sentimento de inferioridade, de de-
preciação de si mesmo: ”se é brasileiro, não deve ser
tão bom assim“. A outra vertente, mais eclética, é for-
mada pelos mais variados componentes, das mais di-
versas ideologias mas que têm, em comum, uma vi-
são estética conservadora. Desconfiam de tudo que
seja ou pareça moderno, ou que ainda não recebeu a
consagração. Consideram ”paranóia ou mistificação“
qualquer coisa que se afaste dos cânones consagra-
dos. É a ”síndrome de Jeca-Tatu“, que vitimou, até,
seu genial criador, Monteiro Lobato, quando este se
deparou com as criações dos modernistas, em 1917.

Até no Congresso Nacional Niemeyer sofreu re-
sistência. O arquiteto e pesquisador Eduardo Corona
informa, por exemplo, a propósito da adaptação dos
senadores e deputados federais ao novo prédio do
Congresso, em Brasília:“ ”Todos, unanimemente, re-
clamavam do projeto. Sentiam saudade do plenário
quadrado do Palácio Tiradentes, em torno do qual,
em um corredor, distribuíam-se o café, o restaurante,
a sala dos deputados, do presidente, os sanitários,
tudo enfim – como em um verdadeiro bazar. Em Bra-
sília, a arquitetura de Niemeyer impôs ao Congresso
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outra distribuição – limpa, como os ambientes bem
distintos.“

Hoje, Srªs. e Srs. Senadores, passados 36 anos,
todos temos consciência de desfrutarmos de um pa-
trimônio da arquitetura mundial. Niemeyer, por sua
vez, é consagrado, nos quatro cantos do mundo. Em
71 anos de trabalho ininterrupto, teve 507 projetos ca-
talogados. Existem 230 publicações sobre sua obra,
em turco, libanês, português, alemão, holandês, in-
glês, japonês, francês. Suas realizações, grandiosas
ou pequenas, estão por toda parte: a Universidade de
Constantine, na Argélia; a sede da Editora Mondado-
ri, na Itália; a praça do Havre, na França. Além, é cla-
ro, das obras construídas no Brasil: o Ministério da
Educação e Cultura, no Rio de Janeiro; o Colégio Ca-
taguases, em Minas; o pavilhão do Ibirapuera, em
São Paulo; os CIEPs, o Memorial da América Latina.
E tantos outros projetos que, por um motivo ou outro
não chegaram a ser realizados. Por exemplo, a estu-
penda mesquita de Argel, no deserto do Negev e o
inacreditável Museu de Caracas. São palácios, cate-
drais, clubes, hotéis, colégios, residências, museus,
capelas, praças, torres, universidades... Todos os es-
paços da atividade humana.

Na obra de Niemeyer cabem o quartel-general
do Ministério do Exército, em Brasília, e o memorial
dos operários mortos em Volta Redonda; o túmulo
do guerrilheiro Carlos Marighela, em Salvador, e o
Estádio Presidente Médici, no Recife; a sede da
ONU, em Nova Iorque, e o Sambódromo, no Rio de
Janeiro. É uma obra múltipla e variada como o pró-
prio Niemeyer: arquiteto, escultor, criador de móveis
e desenhista primoroso. Além das conhecidas habili-
dades nas áreas da arquitetura e das artes plásti-
cas, Niemeyer tem talentos insuspeitados. Tocou
cavaquinho, acompanhando Tom Jobim; jogava bri-
lhar com Villa-Lobos; chegou a integrar o time do
Fluminense, como atacante. Conviveu, no seu exílio
parisiense, com Jean-Paul Sartre e André Mauraux,
que considerava as colunas do Palácio da Alvorada
”o elemento arquitetural mais importante surgido
desde as colunas gregas“. Para o historiador Eric
Hobsbawn, é ‘impossível imaginar o Brasil do século
XX sem Oscar Niemeyer ”e pensar na arquitetura
desse século sem ele“.

Recente pesquisa promovida pela revista IstoÉ
para eleger o ”brasileiro do século“, na área da ar-
quitetura e das artes plásticas, consagrou Oscar Ni-
emeyer com 82,66% dos votos, na frente de nomes
como Cândido Portinari, Roberto Burle Marx, Di Ca-
valcanti, Lúcio Costa e outros. Não há como negar,
Niemeyer já deixou suas marcas na paisagem deste

século. De seu desenho caligráfico saíram varandas
reclinadas ao sol e lajes côncavas que demonstra-
ram a técnica e a poesia do concreto armado: ”na
areia da praia Oscar risca o projeto, salta o edifício
da areia da praia“, disse em versos Carlos Drum-
mond de Andrade. Ferreira Gullar completou, num
poema dedicado a Niemeyer: ”nos ensina a viver/ no
que ele transfigura/ no açúcar da pedra/ no sono do
ovo / na argila da aurora/ na alvura do novo/ na plu-
ma da neve/ Oscar nos ensina / que a beleza é
leve.“

O saudoso Darcy Ribeiro comentou: ”A gente
imagina que, daqui a 300 anos, ainda vão falar de
nós, mas é ilusão. Vão lembrar só do Oscar. Sempre
haverá alguém estudando a obra dele“. E completa,
com seu estilo habitual: ”E estarão todos paralisados
de espanto!“

O Brasil deve aproveitar a existência de Oscar
Niemeyer, Senhoras e Senhores Senadores. Convém
não perder tempo, porque Tom Jobim morreu, Pelé
cansou-se de ser ministro e Niemeyer faz 92 anos. É
para lembrá-lo que faço o registro do dia de seu nasci-
mento, 15 de dezembro, estendendo a homenagem a
todos os arquitetos brasileiros, que comemoram seu
dia aos 11 de dezembro. Quem poderia melhor repre-
sentá-los que Niemeyer, aquele que tão bem incorpo-
rou as possibilidades do talento brasileiro na arte de
criar espaços para as atividades humanas?

Nascido no país da palafita e do barraco, Nieme-
yer é obsecado pela idéia de que os homens são ca-
sas antigas que precisam ser reformadas. Talvez por
isso legou ao mundo uma arquitetura concebida na
forma de montanha, se a montanha se recorta em
curvas contra o céu, como é o caso das montanhas
do Rio de Janeiro, desenhadas por Deus naquele dia
em que Deus brincou de ser Oscar Niemeyer.

A vida e a obra desse brasileiro singular estão aí,
testemunho incancelável, depoimento de um sistema
de vida que se vai desumanizando e despersonalizan-
do cada dia mais: desde quando, ainda criança, dese-
nhava no ar, sob o olhar perplexo da mãe, passando
por centenas de obras, realizadas, todas, com rara co-
erência e sensível intuição. Centenas de obras que fa-
zem dele, Oscar Niemeyer, uma imagem indiscutível,
uma bandeira, um patrimônio que deve ser motivo de
orgulho do povo brasileiro.

Muito obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos lembrando as Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária, a rea-
lizar-se segunda-feira, dia 13, às 14 horas e 30 mi-
nutos, a seguinte:
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Ata da 179ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 13 de dezembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Nabor Júnior, Luiz Otávio, Freitas Neto e Leomar Quintanilha

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

Agnelo Alves – Alvaro Dias – Amir Lando – Ante-
ro Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antônio Carlos Valadares – Artur da Tavola – Bello
Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Wilson – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Francelino Pe-
reira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândi-
do – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mes-
trinho – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Bar-
balho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge Bor-
nhausen – José Eduardo Dutra – José Roberto Arru-
da – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro
Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara –
Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luzia To-
ledo – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Mari-
na Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Roberto Freire – Ro-
berto Saturnino – Romero Jucá – Ronaldo Cunha
Lima – Sérgio Machado – Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Sena-
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

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

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 1.247, de 1999-CN (nº 1.868/99, na origem),
submetendo ao Congresso Nacional, nos termos do §
2º do art. 5º da Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de
1999, a Exposição de Motivos nº 42, de 9 de dezem-

bro de 1999, do Senhor Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional, com esclarecimentos sobre subpro-
jetos referentes à construção da Barragem de Pedra
Redonda, localizada no Município de Conceição do
Canindé – PI.

(À Comissão Mista de Planos Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.)

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 296, DE 1999

( Nº 271/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga conces-
são à Empresa de Comunicação PRM
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens na cidade de San-
tos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 28 de abril de 1999, que outorga con-
cessão à Empresa de Comunicação PRM Ltda. para
explorar, por quinze anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci-
dade de Santos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 548, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 28 de abril de 1999, que “Outorga concessão
à Empresa de Comunicação PRM Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na lo-
calidade de Santos, Estado de São Paulo”.

Brasília, 30 de abril de 1999. – Fernando Henri-
que Cardoso.
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EM Nº 50/MC

Brasília, 24 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 059/97 –
SFO/MC, com vistas à exploração do serviço e radio-
difusão de sons e imagens, na localidade de Santos,
Estado de São Paulo.

2 – A Comissão Especial de âmbito Nacional,
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997,
alterada pela Portaria nº 237, de 23 de dezembro de
1998, depois de analisar a documentação de habilita-
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Empresa de
Comunicação PRM Ltda. obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se, assim, a vencedora da Concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão, que ho-
mologuei.

3 – Nessas condições, submeto o assunto à
consideração de Vossa Excelência, nos termos do
art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
são, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outu-
bro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995.

4 – Esclareço que o ato de outorga somente virá
a produzir seus efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma do § 3º do art. 223 da
Contituição.

Respeitosamente. – Pimenta da Veiga,Ministro
de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 1999

Outorga concessão à Empresa de
Comunicação PRM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens na localidade de Santos, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constitui-
ção, e de acordo com o disposto no art. 29 do regula-
mento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de
1995, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.000668/97, decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão à Empresa de
Comunicação PRM Ltda., para explorar, pelo prazo

de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens bna localidade de
Santos, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subsequentes regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ano somente produzirá efeitos lega-
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter-
mos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direto, o ato de outorga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 28 de abril de 1999: 178º da Indepen-
dência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DO CANAL BRASILEIRO
DA INFORMAÇÃO CBI: LTDA. (11ª ALTERAÇÃO)

João Carlos Di Genio, brasileiro, solteiro, edu-
cador, portador da Carteira de Identidade R.G.
2.374.792 e do CIC 025.824.308-20, residente e do-
miciliado em São Paulo, Capital, à Al. Franca, nº
910, 18º andar; e

Hamilton Lucas de Oliveira, brasileiro, casado,
industrial, portador da Carteira de Identidade R.G.
3.967.141 e do CIC 205.920.308-20, residente e do-
miciliado nesta Capital à rua Oscar Freire, nº 57,
aptº 140;

têm entre si justo e convencionado o seguinte:

1 – Os acima nomeados João Carlos Di Genio
e Hamilton Lucas de Oliveira, nas proporções res-
pectivas de 77,31% e 22,69%, são os atuais deten-
tores da totalidade das quotas representativas do
capital social do Canal Brasileiro da Informação CBI
Ltda., sociedade por quotas de responsabilidade li-
mitada inscrita no C.G.C. sob nº
57.569.196/0001-57, com sede social em São Pau-
lo, Capital, à Av. Paulista, nº 900, 1º andar, com seu
contrato social arquivado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo NIRC nº 35.207.527.856, em
6-7-87 e última alteração sob nº132.231/96-7.

2 – Resolvem os sócios alterar as cláusulas 12ª
e 13ª, que cuidam da administração social, as quais
passarão a vigorar com a seguinte redação:
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Cláusula 12ª

A sociedade será administrada pelo sócio João
Carlos Di Genio, que ocupará o cargo de diretor, por
prazo indeterminado, independentemente de caução.

Parágrafo 1º – As funções de gerência poderão
ser delegadas pelo sócio diretor e, em tal hipótese,
tanto esse sócio diretor, como o delegado por ele indi-
cado, terão idênticos poderes de representação e a
mesma designação de diretor, ressalvadas as exce-
ções expressamente previstas neste contrato.

Parágrafo 2º – A investidura nos cargos somen-
te poderá ocorrer após aprovação pela autoridade go-
vernamental competente.

Parágrafo 3º – O sócio João Carlos Di Genio indi-
ca, como seu gerente delegado, o Sr. Flávio Guilherme
Corrêa Rathsam, brasileiro, separado judicialmente, ad-
ministrador, portador da carteira de Identidade R.G.
3.591.425-7 e CPF nº 193.804.028-72, residente nesta
Capital à Rua Conde D’Eu, 848, Alto da Boa Vista.

Parágrafo 4º – Haverá na sociedade três áreas
administrativas, a saber:

Área 1 – operacional, de programação e técnica;
Área 2 – administrativa, financeira e contábil;
Área 3 – comercial, de vendas e promoções.
Parágrafo 5º – As pessoas que deverão ocupar

os cargos de chefia em todos os níveis (departamen-
tos, seções, etc) serão indicadas pelo sócio João Car-
los Di Genio.

Parágrafo 6º – O sócio João Carlos Di Genio po-
derá designar um superintendente, que deverá coor-
denar e supervisionar os departamentos de acordo
com organograma e diretrizes por ele aprovados.

Parágrafo 7º – O superintendente será mantido
em suas funções se e enquanto assim o desejar o só-
cio João Carlos Di Genio.

Parágrafo 8º – A pessoa indicada para exercer a
função de gerente delegado poderá ser destituída,
em qualquer momento, única e exclusivamente pelo
sócio diretor, e, em tal hipótese, a respectiva altera-
ção contratual poderá ser firmada apenas por esse
mesmo sócio diretor.

Parágrafo 9º – A título de remuneração pelo tra-
balho desenvolvido junto à sociedade, será fixada
uma remuneração para o sócio diretor e ou para a
pessoa por ele indicada por delegação.

Cláusula 13ª

A Sociedade será representada, em todos os atos
da vida social, segundo uma das seguintes formas:

a) pelo sócio diretor ou pelo gerente delegado;
b) por procurador (es)constituído (s) na forma

do Parágrafo 2º desta cláusula.

Parágrafo 1º – Os atos, que importarem em alie-
nação de bens ou assunção de responsabilidade em
valor superior a 1.000 (mil) salários mínimos, depen-
derão de assinatura do sócio diretor ou de procurador
com poderes bastantes.

Parágrafo 2º – Para a constituição de procurador
(es), a sociedade deverá ser representada por seu
sócio diretor. Dos instrumentos de mandato, deverão
constar os poderes conferido e o prazo, que não po-
derá exceder a 24 (vinte e quatro) meses. Esse prazo
não será necessário nas preocupações ad judicia".

3 – São mantidas e ratificadas as demais cláu-
sulas e condições do contrato social do Canal Brasile-
iro da Informação CBI Ltda não alteradas expressa-
mente pelo presente, firmando-se este instrumento,
em 4 (quatro) vias, com as testemunhas abaixo.

São Paulo 3, de dezembro de 1996. – João Car-
los Di Genio – Hamilton Lucas de Oliveira

Testemunhas:
Maria Cristina Keiko – RG nº 2.754.447 –

SSP/SP – Vergilio Venâncio da Silva – RG nº
14.364.130 – SSP/SP

(Á Comissão de Educação.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expe-
diente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 296, de 1999, lido anteriormente, tra-
mitará com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 223, § 1º da Constituição Fe-
deral, e de acordo com o art. 122, II, “b”, do Regimen-
to Interno, poderá receber emendas, pelo prazo de
cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.

Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 783, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento

Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 59/99 e do Projeto de Lei da Câmara nº
11/98, uma vez que ambos tratam da mesma matéria.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Senador Roberto Saturnino.

REQUERIMENTO Nº 784, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258, do Regi-

mento Interno do Senado, requeiro Tramitação em
Conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 630/99, que

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ���



altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
“dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”, no
sentido de que os benefícios decorrentes da aquisi-
ção de passagens aéreas com recursos orçamentári-
os sejam revertidos para a administração pública", ao
Projeto de Lei do Senado nºs 291/99, que “Altera os
arts. 21 e 232 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica)” que já trami-
ta em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
399/99 que “Altera os arts. 21 e 232 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Ae-
ronáutica), e o § 2º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de
1986", por versarem sobre matéria correlata.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Senador Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os re-
querimentos lidos serão publicados e, posteriormen-
te, incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art.
255, II, c, 8, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Luiz Otávio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 671, DE 1999 – COMPLEMENTAR

Altera dispositivos da Lei nº 5.172/66
(Código Tributário Nacional), da Lei nº
4.591/64 (Lei de Condomínios e Incorpo-
rações) e do Decreto Lei nº 7.661/45 (Lei
de Falências) – (DA CPI do Poder Judi-
ciário).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O artigo 186 da Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 186. O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for a natureza ou o
tempo da constituição deste, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do traba-
lho e os relativos à aquisição de unidades
imobiliárias residenciais nas falências de
construtoras ou incorporadoras.

Art. 2º – Acrescente-se alínea ao inciso III do ar-
tigo 43, da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 –
Lei de Condomínios e Incorporações – com a seguin-
te redação:

Art. 43. (...)
..............................................................
..............................................................
III – (...)

a) tratando-se de unidades residencia-
is, além das garantias previstas, as quantias
pagas ao incorporador serão ressarcidas
com prioridade sobre quaisquer outros cré-
ditos, à exceção dos decorrentes da legisla-
ção do trabalho.

Art. 3º – O caput do artigo 102, do Decreto Lei
nº 7.661, de 21 de junho de 1945 – Lei de Falências
– passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 102. Ressalvada a preferência dos
créditos dos empregados, por salários e in-
denizações trabalhistas, sobre cuja legitimi-
dade não haja dúvida, ou quando houver,
em conformidade com a decisão que for
proferida na Justiça do Trabalho, e depois
deles, dos créditos de adquirente de unida-
des imobiliárias residenciais e, então, de
credores por encargos ou dívidas da massa
(art. 124), a classificação dos créditos, na
falência, obedece à seguinte ordem:

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

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

Art. 4º – As alterações levadas a cabo pelos
artigos 2º e 3º terão vigência equivalente à de lei or-
dinária.

Art. 5º – Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

A atual ordem de créditos nas falências afigu-
ra-se injusta sob o aspecto enfocado no presente Pro-
jeto.

É que os valores pagos por adquirentes de uni-
dades residenciais de construtoras ou incorporadoras
falidas são hoje classificados praticamente no fim da
ordem de preferência dos créditos a serem pagos nas
respectivas falências.

Desse modo, atualmente, os créditos de adqui-
rentes de unidades residenciais apenas são pagos
após terem sido quitados os seguintes créditos:

1º Créditos trabalhistas
2º Créditos fiscais e parafiscais
3º Encargos da massa
4º Dívidas da massa
5º Créditos com direito real de garantia
6º Créditos com privilégio especial
7º Créditos dos adquirentes de unidades resi-

denciais
...etc.
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Com tantas pessoas a serem pagas antes, logo
se constata que os adquirentes de unidades residen-
ciais dificilmente receberão alguma quantia.

Após a aprovação do presente Projeto de Lei
Complementar, a ordem passará a ser a seguinte:

1º Créditos trabalhistas
2º Créditos dos adquirentes de unidades resi-

denciais
3º Créditos fiscais e parafiscais
4º Encargos da massa
5º dívidas da massa
6º Créditos com direito real de garantia
7º Crédito com privilégio especial
...etc.
Sempre se entendeu que os créditos trabalhis-

tas deveriam ser os primeiros da lista porque se tra-
tam de créditos indispensáveis à sobrevivência de
seus titulares.

A moradia também integra o núcleo indispensá-
vel à sobrevivência digna do ser humano.

Usualmente, as famílias destinam à aquisição
de casa própria não só grande parte dos salários de
seus membros, mas muitas vezes, vendem todo o seu
patrimônio para aplicá-lo na aquisição da residência.

Necessário se faz, portanto, reconhecer a digni-
dade da verba destinada por família à sua casa pró-
pria, compatibilizando-se a legislação com essa im-
portância, o que se pretende no presente Projeto.

A sobreposição dos créditos de adquirentes de
unidades residenciais aos créditos tributários em
nada fere os interesses do Estado, eis que uma das
metas sempre almejadas pelo poder público é a exis-
tência de casa própria para todas as pessoas.

Sendo assim, o interesse público aponta no
sentido de que os valores pagos pelos adquirentes de
unidades residenciais sejam devolvidos integralmen-
te em caso de falência da construtora ou incorporado-
ra, não havendo qualquer interesse público de que o
Estado “tome” das pessoas o dinheiro que elas desti-
naram à casa própria.

É absolutamente incompreensível a situação
atual, em que o Estado recebe o tributo antes de que
as pessoa que depositaram parte de suas vidas na
aquisição da moradia recebam de volta, integralmen-
te, os valores que pagaram nessa finalidade.

O caso da falência da maior construtora e incorpo-
radora do País, a Encol, é um claro exemplo de deficiên-
cia da Legislação atual, em que muitas famílias estão
perdendo quantias que, com o suor do rosto de seus
membros, pagaram para a aquisição da casa própria.

Assim, com a falência da mencionada empresa,
mais de 40 mil famílias foram prejudicadas, instalan-
do-se uma verdadeira tragédia nos respectivos lares.

Outrossim, o presente Projeto também deve fa-
vorecer o incremento da construção e de investimen-
tos em unidades residenciais, contribuindo para a di-
minuição do déficit habitacional.

Isso porque o investidor, ao financiar a aquisi-
ção da casa própria, sabe que estará financiando um
imóvel que detém uma forte garantia em caso de fa-
lência do construtor ou incorporador, diminuindo so-
bremaneira o risco do  investimentos.

Quanto à técnica legislativa, é indispensável a
lei complementar para alterar o Código Tributário Na-
cional, o que se justifica pelo fato de que, embora
esse diploma legal – Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 – tenha sido editado inicialmente como lei ordi-
nária, é consenso na doutrina jurídica de que foi ele
recepcionado pela Constituição de 1988 como Lei
complementar, por força do que dispõe o artigo 146
do atual Texto Constitucional.

O esclarecimento do artigo 4º, embora alguns
possam tê-lo como dispensável, figura-se importante
para que não haja dúvidas de que, embora trate-se de
alteração levada a cabo por Lei Complementar, as leis
ordinárias alteradas mantêm o status normativo res-
pectivo.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999 –
Ramez Tebet – Carlos Wilson – Djalma Bessa –
Maguito Vilela – Jonas Pinheiro – Paulo Souto –
Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I – dispor sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios;

II – regular as limitações constitucionais ao po-
der tributar;

III – estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies,
bem como, em relação aos impostos discriminados
nesta Constituição, a dos respectivos fatos gerado-
res, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato coope-
rativo praticado pelas sociedades cooperativas.
....................................................................................
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (*)

Dispõe sobre o sistema tributário
nacional e institui normas gerais de direi-
to tributário aplicáveis à União, Estados
e Municípios.

....................................................................................
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer

outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constitui-
ção deste, ressalvados os créditos decorrentes da le-
gislação do trabalho.
....................................................................................

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o condomínio em edi-
ficações e as incorporações imobiliárias.

....................................................................................
Art. 43. Quando o incorporador contratar a en-

trega da unidade a prazo e preços certos, determina-
dos ou determináveis, mesmo quando pessoa física,
ser-lhe-ão impostas as seguintes normas:

I – informar obrigatoriamente aos adquirentes,
por escrito, no mínimo de seis em seis meses, o esta-
do da obra;

II – responder civilmente pela execução da in-
corporação, devendo indenizar os adquirentes ou
compromissários, dos prejuízos que a estes advierem
do fato de não concluir a edificação ou de se retardar
injustificadamente a conclusão das obras, caben-
do-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o
caso e se a este couber a culpa;

III – em caso de falência do incorporador, pes-
soa física ou jurídica, e não ser possível à maioria
prosseguir na construção das edificações, ou subscri-
tores ou candidatos à aquisição de unidades serão
credores privilegiados pelas quantias que houverem
pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente
os bens pessoais deste;

IV – é vedado ao incorporador alterar o projeto,
especialmente no que se refere à unidade do adqui-
rente e às partes comuns, modificar as expecifica-
ções, ou desviar-se do plano da construção, salvo au-
torização unânime dos interessados ou exigência le-
gal;

V – não poderá modificar as condições de paga-
mentos nem reajustar o preço das unidades, ainda no
caso de elevação dos preços dos materiais e da
mão-de-obra, salvo se tiver sido expressamente ajus-
tada a faculdade de reajustamento, procedendo-se,
então, nas condições estipuladas;

VI – se o incorporador, sem justa causa devida-
mente comprovada, paralisar as obras por mais de 30
dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento,

poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de
30 dias as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento
normal. Desatendida a notificação, poderá o incorpo-
rador ser destituído pela maioria absoluta dos votos
dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executi-
va das importâncias comprovadamente devidas, fa-
cultando-se aos interessados prosseguir na obra (Ve-
tado).
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 7.661, DE 21
DE JUNHO DE 1945 (*)

Lei de Falências.

....................................................................................
Art. 102. Ressalvada, a partir de 2 de janeiro de

1958, a preferência dos créditos dos empregados, por
salários e indenizações trabalhistas, sobre cuja legiti-
midade não haja dúvida, ou quando houver, em con-
formidade com a decisão que for proferida na Justiça
do Trabalho, e, depois deles, a preferência dos credo-
res por encargos ou dívidas de massa (art. 124), a
classificação dos créditos, na falência, obedece à se-
guinte ordem:

I – créditos com direitos reais de garantias;
II – créditos com privilégio especial sobre deter-

minados bens;
III – créditos com privilégio geral;
IV – créditos quirografários.

§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à fa-
lência a indenização por acidente do trabalho e os ou-
tros créditos que, por lei especial, gozarem essa prio-
ridade.

§ 2º Têm privilégio especial:
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e

comerciais, salvo disposição contrária desta lei;
II – os créditos por aluguel de prédio locado ao

falido para seu estabelecimento comercial ou industri-
al, sobre o mobiliário respectivo;

III – os créditos a cujos titulares a lei confere o
direito de retenção, sobre a coisa retida; o credor
goza, ainda, do direito de retenção sobre os bens mó-
veis que se acharem em seu poder por consentimen-
to do devedor, embora não esteja vencida a dívida,
sempre que haja conexidade entre esta e a coisa reti-
da, presumindo-se que tal conexidade entre comerci-
antes resulta de suas relações de negócios.

§ 3º Têm privilégio geral:
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e

comerciais, salvo disposição contrária desta lei;
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II – os créditos dos Institutos ou Caixas de Apo-
sentadorias e Pensões, pelas contribuições que o fali-
do dever.

§ 4º São quirografários os créditos que, por esta
lei, ou por lei especial, não entram nas classes I, II e III
deste artigo e os saldos dos créditos não cobertos
pelo produto dos bens vinculados ao seu pagamento.
....................................................................................

Art. 124. Os encargos e dívidas da massa são
pagos com preferências sobre os créditos admitidos à
falência, ressalvado o disposto nos arts. 102 e 125.

§ 1º São encargos da massa:
I – as custas judiciais do processo de falência,

dos seus incidentes e das ações em que a massa for
vencida;

II – as quantias fornecidas à massa pelo síndico
ou pelos credores;

III – as despesas com a arrecadação, adminis-
tração, realização de ativo e distribuição do seu pro-
duto, inclusive a comissão do síndico;

IV – as despesas com a moléstia e o enterro do
falido, que morrer na indigência, no curso do processo;

V – os impostos e contribuições públicas a cargo
da massa e exigíveis durante a falência;

VI – as indenizações por acidente do trabalho
que, no caso de continuação de negócio do falido, se
tenha verificado nesse período.

§ 2º São dívidas da massa:
I – as custas pagas pelo credor que requereu a

falência;
II – as obrigações resultantes de atos jurídicos

válidos, praticados pelo síndico;
III – as obrigações provenientes de enriqueci-

mento indevido da massa.
§ 3º Não bastando os bens da massa para o pa-

gamento de todos os seus credores, serão pagos os
encargos antes das dívidas, fazendo-se rateio, em
cada classe, se necessário, sem prejuízo porém dos
créditos de natureza trabalhista.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei do
Senado nº 671, de 1999 – Complementar, lido anteri-
ormente, ficará perante a Mesa pelo prazo de cinco
dias úteis, aguardando recebimento de emendas, nos
termos do art. 235, II, f, do Regimento Interno.

Sobre a mesa projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 672, DE 1999

Dispõe sobre o comércio eletrônico.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Do Comércio eletrônico em geral

SEÇÃO ÚNICA
Dispõe Preliminares

Art. 1º Esta Lei, que regula o comércio eletrôni-
co em todo o território nacional, aplica-se a qualquer
timpo de informação na forma de mensagem de da-
dos no contexto de atividades comerciais.

Art. 2º Considera-se, para os fins desta Lei:
I – mensagem eletrônica – a formação gerad,

enviada, recebida ou arquivada eletronicamente, por
meio óptico ou por meios similares, incluindo, entre
outros, “intercâmbio eletrônico de dados” (EDI), corre-
io eletrônico, telegrama, telex e fax;

II – intercâmbio eletrônico de dados (EDI) – a
transferência eletrônica, de computador para compu-
tador, de informações estruturadas de acordo com
um padrão estabelecido para tal fim;

III – recentemente de uma mensagem eletrôni-
ca – a pessaoa pela qual, ou em cujo nome a mensa-
gem eletrônica é envida ou gerad antes de seu arma-
zenamento, caso este se efetue;

IV – destinatário de uma mensagem eletrônica –
a pessoa desginada pelo remetente para receber a
mensagem eletrônica;

V – intermediário, com respeito a uma mensa-
gem eletrônica – a pessoa que, em ome de outra, en-
via, recebe ou armazena a mensagem eletrônica ou
presta outros serviços com relação a essa mensagem;

VI – sistema de informação – é um sistema para
geração, envio, recepção, armazenamento ou outra
forma de processamento de mensagens eletrônicas.

Art. 3º Na interpretação desta Lei, levar-se-á em
consideração a necessidade de promover a uniformi-
dade da aplicação de normas sobre o comércio ele-
trônico em nível internacional.

Art. 4º Questões relativas a matérias regidas por
esta Lei que nela não estejam expressamente disci-
plinadas serão solucionadas em conformidade, den-
tre outras, com os seguintes princípios geais nos qua-
is ela se inspira:

I – facilitar o comércio eletrônico interno e externo;
II – convalidar as operações efetuadas por meio

das novas tecnologias da informação;
III – fomentar e estimular a aplicação de novas

tecnologias da informação;
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IV – promover a uniformidade do direito aplicá-
vel à matéria; e

V – apoiar as novas práticas comerciais.

CAPÍTULO II
Da aplicação de requisitos legais

às mensagens de dados

SEÇÃO I
Do Reconhecimento Jurídico das

Mensagens de Dados

Art. 5º Serão reconhecidos os efeitos jurídicos,
validae ou eficácia à informação sob a forma de men-
sagen eletrônica e àquela a que se faça remissão me-
diante a utilização dessa espécie de mensagem.

SEÇÃO II
Da Exigência de Informação Escrita

e de Assinatura

Art. 6º Quando a lei determinar que uma infor-
mação conste por escrito, este requisito conside-
rar-se-á preenchido por uma mensagem eletrônica,
desde que a informação nela contida seja acessível
para consulta posterior.

Art. 7º No caso de a lei exigir a assinatura de
uma pessoa, este requisito considerar-se-á preenchi-
do por uma mensagem eletrônica, desde que seja uti-
lizado algum método para identificar a pessoa e indi-
car sua aprovação para a informação contida na men-
sagem.

Parágrafo único. O método utilizado deverá ser
confiável e apropriado para os propósitos para os
quais a mensagem for gerada ou comunicada, levan-
do-se em consideração todas as circunstâncias do
caso, inclusive qualquer acordo das partes a respeito.

SEÇÃO III
Da Exigência da Informação

na Forma Original

Art. 8º Quando a lei estabelecer que uma infor-
mação seja apresentada ou conservada na sua forma
original, este requisito considerar-se-á preenchido
por uma mensagem eletrônica, desde que:

I – haja garantia fidedigna de preservação da in-
tegridade da informação desde o momento da sua
geração em sua forma final, como uma mensagem
eletrônica ou de outra forma; e

II – a informação seja acessível à pessoa á qual
ela deva ser apresentada.

Parágrafo único. Para os propósitos do inciso I:
I – presume-se íntegra a informação que perma-

neça completa e inalterada, salvo a adição de qual-
quer endosso das partes ou outra mudança que ocor-

ra no curso normal da comunicação, armazenamento
e exposição;

II – o grau de confiabilidade requerido será de-
terminado à luz dos fins para os quais a informação
for gerada, assim como de todas as circunstãncias do
caso.

SEÇÃO IV
Da Exigência de Conservação

das Mensagens de Dados

Art. 9º Se a lei determinar que certos documen-
tos, registros ou informações sejam conservados,
este requisito considerar-se-á preenchido mediante a
conservação de mensagens eletrônicas, desde que:

I – a informação que elas contenham seja aces-
sível para consulta posterior

II – as mensagens eletrônicas sejam conserva-
das no formato no qual tenham sido geradas, envia-
das ou recebidas, ou num formato em que se possa
demonstrar que representam exatamente as informa-
ções geradas, enviadas ou recebidas; e

III – se conserve, quando for o caso, toda infor-
mação que permita determinar a origem e o detino
das mensagens e a data e hora em que foram envia-
das ou recebidas.

Parágrafo único. A obrigação de conservar do-
cumentos, registros ou informações de acordo com o
disposto neste artigo não se aplica àqueles dados
que tenham por única finalidade facilitar o envio ou o
recebimento da mensagem.

CAPÍTULO III
Da Comunicação de Mensagens de Dados

SEÇÃO I
Da Alteração Mediante Acordo

Art. 10. Nas relações entre as partes que gerem,
enviam, recebem, armazenam ou, de qualquer outro
modo, processam mensagens eletrônicas, as disposi-
ções deste capítulo poderão ser alteradas mediante
comum acordo.

SEÇÃO II
Da Celebração e Validade dos Contratos

Art. 11. Na celebração de um contrato, a oferta e
sua aceitação podem ser expressas por mensagens
eletrônicas.

SEÇÃO III
Do Reconhecimento das Mensagens de Dados

Art. 12. Nas relações entre o remetente e o des-
tinatário, se reconhecerá validade ou eficácia a uma
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declaração de vontade ou a qualquer outra declara-
ção feita por meio de uma mensagem eletrônica.

SEÇÃO IV
Da Providência das Mensagens de Dados

Art. 13. Nas relações entre o remetente e o des-
tinatário, uma mensagem eletrônica será considerada
proveniente do remetente quando ela for enviada:

I – pelo próprio remetente;
II – por uma pessoa autorizada a agir em nome

do remetente;
III – por um sistema de informação programado

pelo remetente, ou em seu nome, para operar auto-
maticamente.

§ 1º O destinatário tem, direito a considerar uma
mensagem eletrônica como proveniente do remetente:

I – quando aplicar corretamente um procedi-
mento previamente aceito pelo remetente para verifi-
car sua procedência; ou

II – quando a mensagem recebida resultar dos
atos de uma pessoa cujas relações com o remetente
ou com seus agentes lhe tenha dado acesso ao méto-
do usado pelo remetente para identificar as mensa-
gens eletrônicas dele procedentes.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplicará:
I – a partir do momento em que o destinatário for

informado pelo remetente de que a mensagem eletrô-
nica não é de sua emissão; ou

II – nos casos previstos no inciso II do § 1º, des-
de o momento em que o destinatário saiba ou deves-
se saber, se agisse com a devida diligência, que a
mensagem eletrônica não procede do remetente.

Art. 14. Presume-se que a mensagem eletrônica
recebida corresponde àquela que o remetente pre-
tendeu enviar, salvo quando o destinatário saiba ou
devesse saber, se agisse com a devida diligência ou
empregasse o procedimento pactuado, qua a trans-
missão causou algum erro na mensagem.

Art. 15. Presume-se que cada mensagem ele-
trônica recebida é uma mensagem distinta, salvo
quando ela duplica uma outra e o destinatário saiba
ou devesse saber, caso agisse com a devida diligên-
cia ou empregasse o procedimento pactuado, que se
trata de duplicidade.

SEÇÃO V
Do Aviso de Recebimento

Art. 16. Os arts. 17, 18 e 19 aplicam-se quando,
antes ou durante o envio de uma mensagem eletrôni-
ca, ou por meio dessa mensagem, o remetente solici-
te ou pactue com o destinatário que este informe o
seu recebimento.

Art. 17. Se o remetente não pactuar com o desti-
natário que este informe o recebimento de uma men-
sagem de uma forma ou por um método particular,
poderá ser informado o seu recebimento mediante
qualquer comunicação ou ato do destinatário que
baste para esse propósito.

Art. 18. Quando o remetente declarar que os
efeitos da mensagem eletrônica estão condicionados
à recepção de um aviso de recebimento, a mensagem
eletrôncia considerar-se-á como não tendo sido envi-
ada enquanto este não for recebido.

Art. 19. No caso de o remetente não declarar
que os efeito da mensagem eletrônica estão condicio-
nados à recepção de um aviso de recebimento e tal
aviso não for recebido pelo remetente dentro do prazo
estabelecido ou pactuado, ou inexistindo este, o re-
metente poderá, em um prazo razoável:

I – notificar o destinatário declarando que ne-
nhum aviso de recebimento foi recebido e estipulando
um prazo adequado à efetivação dessa providência;

II – caso o aviso de recebimento não seja rece-
bido dentro do prazo a que se refere o inciso I, o reme-
tente poderá, notificando o destinatário, tratar a men-
sagem como se ela nunca tivesse sido enviada.

Art. 20. A recepção, pelo remetente, do aviso de
recebimento enviado pelo destinatário gera a presun-
ção de que aquele tenha recebido a mensagem ele-
trônica pertinente.

Parágrafo único. A presunção a que se refere o
caput não implica que a mensagem eletrônica cor-
responda à mensagem recebida.

Art. 21. Quando o aviso de recebimento o decla-
rar, presume-se que a mensagem eletrônica cumpre
os requisitos técnicos pactuados ou previstos nas
normas técnicas aplicáveis.

SEÇÃO VI
Do Tempo e Lugar de Despacho e

Recebimento das Mensagens de Dados

Art. 22. O envio de uma mensagem eletrônica
ocorre quando esta entra em um sistema de informa-
ção alheio ao controle do remetente ou da pessoa
que a envia em seu nome.

Art. 23.O momento de recepção de uma mensa-
gem eletrônica é determinado:

I – quando o destinatário designar um sistema
de informação para o propósito de recebimento das
mensagens eletrônicas:

a) pelo momento em que a mensagem eletrôni-
ca entrar no sistema de informação designado; ou

b) pelo momento em que a mensagem eletrôni-
ca for recuperada pelo destinatário, no caso de ela ser
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enviada para um sistema de informação do destinatá-
rio que não seja o sistema de informação designado.

II – quando o destinatário não designar um sis-
tema de informação, pelo momento em que a mensa-
gem eletrônica entrar no sistema de informação do
destinatário.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste arti-
go ainda que o sistema de informação esteja situado
num lugar distinto daquele em que a mensagem ele-
trônica se considere recebida, de acordo com o dis-
posto no artigo seguinte.

Art. 24. Uma mensagem eletrônica se considera
expedida e recebida nos locais onde o remetente e o
destinatário têm seus estabelecimentos respectiva-
mente.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo:

I – se o remetente ou o destinatário têm mais de
um estabelecimento considera-se aquele que guarda
relação mais estreita com a transação subjacente ou,
inexistindo esta, o seu estabelecimento principal;

II – se o remetente ou o destinatário não possu-
em estabelecimento, considera-se, para os fins deste
artigo, o local de sua residência habitual.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias, contados da data de sua
publicação.

Justificação

O avanço da tecnologia impõe a necessidade de
adaptação do ordenamento jurídico às inovações in-
troduzidas no cotidiano da sociedade. O uso cada vez
mais acentuado da informática reclama seu discipli-
namento jurídico, sob pena de surgirem questiona-
mentos sobre a validade e eficácia da utilização des-
se instrumental.

O projeto que ora apresentamos a esta Casa
trata do tema no que diz respeito ao comércio eletrô-
nico.

O comércio eletrônico é uma realidade que se
encontra em franca expansão e que reclama uma dis-
ciplina jurídica adequada, que se irradia por diversas
áreas do direito, como, por exemplo, o direito das obri-
gações, o direito de propriedade intelectual e o direito
tributário.

Com o presente projeto, pretendemos dar início
às discussões legislativas acerca da utilização das
mensagens eletrônicas nas atividades comerciais.

Em virtude da novidade do tema, estamos cons-
cientes de que a proposição não é a palavra final so-
bre a matéria, havendo de colher aperfeiçoamentos
ao longo de sua tramitação.

De forma resumida, é o seguinte o conteúdo da
proposição:

a) não se negarão efeitos jurídicos às informa-
ções na forma de mensagem eletrônica;

b) quando a lei requerer que determinada infor-
mação conste por escrito, ou a assinatura de uma
pessoa, ou que determinada informação seja apre-
sentada ou conservada na sua forma original, ou ain-
da, que certos documentos, registros ou informações
sejam conservados, estes requisitos poderão ser pre-
enchidos por uma mensagem eletrônica desde que
observadas as condições que especifica;

c) na formação de um contrato, a oferta e sua
aceitação podem ser expressas por mensagens ele-
trônicas, o mesmo prevalecendo para a declaração
de vontade, cuja validade ou eficácia não poderá ser
negada pelo fato de ser feita por meio de uma mensa-
gem eletrônica;

d) são definidos os critérios a serem observa-
dos para que se indique a procedência para que se in-
forme o recebimento, e para que se estabeleçam o
tempo e lugar de envio e recebimento de uma mensa-
gem eletrônica.

A proposição é baseada na “Lei Modelo da
Uncitral (Comissão das Nações Unidas para o Direito
Comercial Internacional) sobre Comércio Eletrônico”,
de 1996, cuja elaboração tem por objetivo a sua incor-
poração ao direito interno dos diversos países, de for-
ma a “promover a uniformidade no direito aplicável
aos métodos de comunicação e armazenamento de
informações substitutivos dos que utilizam papel”,
tendo em vista a globalização da economia, que tem
provocado um enorme crescimento do comércio in-
ternacional, especialmente do comércio eletrônico.

São esses os motivos que nos levam a apresen-
tar o presente projeto de lei, para cujo aperfeiçoamen-
to e posterior aprovação contamos com o apoio dos
ilustres pares.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara

(Às Comissões de Educação e de
Constituição, Justiça e Cidadania cabendo a
última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissões compe-
tentes.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência recebeu o Aviso nº 44, de 1999 (nº 1.045/99,
na origem), de 30 de novembro último, do Tribunal de
Contas da União, encaminhando relatório das ativida-
des daquele órgão, referente ao terceiro trimestre de
1999.

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero solicitar a V. Exª que me inscreva para
uma comunicação inadiável na prorrogação do Expe-
diente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
está inscrito na prorrogação da hora do Expediente
como primeiro orador e disporá de cinco minutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma
forma, solicito minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de solicitar igual direito. Tendo em vista
que sou o sétimo inscrito, se eu puder falar entre os
três primeiros, desistirei de fazer a comunicação. Do
contrário, como tenho de fazer uma viagem no meio
da tarde, eu gostaria de me inscrever para uma comu-
nicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Enfim, V.
Exª requer sua inscrição.

V. Exª fica inscrito em terceiro lugar e disporá de
cinco minutos na prorrogação da hora do Expediente,
como cada um dos demais inscritos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou fi-

car no plenário a tarde inteira, mas se o Senador Edu-
ardo Suplicy desistir, como disse, ficarei em quarto,
na suplência do terceiro.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª se
candidata à suplência do Senador Eduardo Suplicy.
Terá preferência para inscrição, caso o Senador Edu-
ardo Suplicy decline.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se, porventura, eu falar, poderei ceder, com muita
honra, o meu lugar ao Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Retifico
que a ventura será nossa por ouvi-lo.

Por permuta com o Senador Antonio Carlos Va-
ladares, concedo a palavra, por 20 minutos, ao Sena-
dor Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em sua mais
recente obra – Era dos Extremos: O breve século XX
(1914-1991), autêntica obra-prima da historiografia
contemporânea e best seller mundial, o historiador
britânico Eric Hobsbawm chama nossa atenção para
aquela que é uma das maiores tragédias deste final
de século. Trata-se da ausência de memória coletiva,
primeiro passo para a perda da identidade histórica.

Já nas primeiras páginas de seu extraordinário
trabalho, Hobsbawm afirma, não sem uma ponta de
desalento e tristeza: “A destruição do passado – ou
melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa
experiência pessoal à das gerações passadas – é
um dos fenômenos mais característicos e lúgubres
do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje
crescem numa espécie de presente contínuo, sem
qualquer relação orgânica com o passado público da
época em que vivem. Por .isso os historiadores, cujo
ofício é lembrar o que os outros esqueceram, tor-
nam-se mais importantes que nunca no fim do se-
gundo milênio”.

Na comprovação de Hobsbawm, fica a adver-
tência de que, se nada fizermos para deter essa ten-
dência ao presentismo absoluto, mais e mais aberto
estará o caminho que leva à completa banalização da
vida, à perda de valores e paradigmas que devem
presidir a existência humana. Não é por outra razão
que se pode definir o quadro histórico de nosso tempo
como sendo o de uma monumental crise da Civiliza-
ção, a se manifestar no individualismo sem limite, no
sucesso material a qualquer preço, no egoísmo cego
que a tudo sobrepuja.

Num País como o nosso, tão jovem quando
comparado a tantas e tantas nações multisseculares,
muitas das quais sendo o prolongamento de culturas
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e civilizações milenares, a perda dessa memória
pode ocorrer com facilidade ainda maior. Em nosso
caso, e ainda utilizando a terminologia de Eric Hobs-
bawn, a perda dessa vinculação orgânica com o pas-
sado pode ser fatal: condenarmo-nos a ser um proje-
to eternamente inconcluso, tornando-nos incapazes
de construir a Nação de que tanto carecemos.

Memória e História, fundamento da vida social.
Exatamente por assim pensar, Sr. Presidente, é que
formulo essas considerações, as quais têm, entre
outras, uma forte razão. Na certeza de estar dando
minha humilde contribuição ao fortalecimento da
memória nacional, em tudo e por tudo imprescindível
para a construção de uma Nação da qual possamos
nos orgulhar, venho à tribuna para registrar uma
mensagem de saudação e de louvor a um jornal que
completará, no dia 27 de dezembro, seu cinqüente-
nário. Não se trata de um periódico qualquer, desses
que logram vicejar e crescer à sombra de conglome-
rados influentes e de instituições poderosas. Tam-
bém não se trata desses periódicos que brotam e se
fortalecem à força de emolumentos e concessões
aos poderes constituídos.

Trata-se de uma empresa jornalística que, à
custa de enfrentar com galhardia os revezes, os auto-
ritarismos e as arbitrariedades contra ela cometidas,
aprendeu, teimosamente, a manter sua independên-
cia e soberania, logrando chegar aos cinqüenta anos
na mais completa integridade e altanaria.

Este jornal de que falo, Srs. Senadores, não po-
deria ser outro senão a intrépida Tribuna da Impren-
sa, capitaneada, nas últimas décadas, por um verda-
deiro guerreiro, o jornalista Hélio Fernandes. Perce-
berão os senhores que falar da Tribuna é, necessari-
amente, falar da valentia, do arrojo e do denodo de
Hélio Fernandes, seu diretor-proprietário nos últimos
37 anos. Menos proprietário e muito mais jornalista,
como bem disse Pedro do Couto, para que, “a legen-
dária Tribuna da Imprensa não é apenas patrimônio
de seu diretor-proprietário”, mas um verdadeiro patri-
mônio nacional; “um monumento vivo, vibrátil e vi-
brante à liberdade de imprensa e à democracia, pois
esta não existe sem aquela”.

Dirigindo a Tribuna a partir de 1962, com uma
intrepidez e um destemor inigualáveis, Hélio Fernan-
des foi, de longe, o jornalista mais censurado e mais
confinado da história brasileira. De sua pena, subme-
tida a todas as nuances de vibração que vão do bran-
dir da espada de um samurai ao toque mavioso das
cordas de um violino, saíram mais de 11 mil artigos e
11 mil colunas diárias. A todos apunha sua assinatu-
ra, com denodo e audácia. O servilismo e a subser-

viência são palavras que jamais constaram do seu
manual de jornalismo, como não constam , ainda
hoje, do dicionário de sua vida.

Não nos estranha, portanto, ter sido Hélio Fer-
nandes confinado por três vezes, e preso inúmeras
outras. Conheceu a ignomínia e o opróbrio de presídi-
os e quartéis militares. Conheceu a negação de sua
própria identidade profissional e o cerceamento do
sagrado direito ao trabalho, ao ser proibido de traba-
lhar e de escrever. Teve de recorrer, no período com-
preendido entre novembro de 1966 a setembro de
1967, ao pseudônimo de João da silva, nome de um
pracinha brasileiro da FEB que morreu lutando na Itá-
lia. Jornalista desde os 15 anos, sentiu na própria
alma, nesse momento, os rigores da censura dos
sombrios anos de ditadura militar.

Imaginem os senhores que Hélio Fernandes,
com a sua inequívoca predileção pelo jornalismo polí-
tico, foi cassado por representar, ainda como candi-
dato a Deputado Federal pelo então MDB da Guana-
bara – com todas as chances de ser eleito, pois assim
indicavam todos os prognósticos da época –, repito:
cassado por representar uma ameaça ao regime ins-
tituído pelos militares.

É de sua própria lavra o relato que segue:

“Em 1966, fui lançado candidato a De-
putado Federal pelo MDB da Guanabara.
Seria o mais votado do MDB; isso era ratifi-
cado pelas velhas raposas da política, por
todos os institutos de pesquisas e pelo mai-
or deles, o SNI. Este, dirigido então pelo Te-
nente-Coronel Golbery, foi o principal artífi-
ce da minha cassação, lógico, de acordo
com o Marechal Castello Branco. Pois em
todos os levantamentos feitos meu nome
aparecia em primeiro lugar. Era preciso en-
tão impedir que eu fosse eleito, pois, no en-
tendimento do próprio Golbery e de outros
“líderes” da ditadura, eu era “uma liderança
emergente que daria muito trabalho ao regi-
me”. Melancólico, lastimável, verdadeira-
mente amargurante, que se casse um cida-
dão, que se retire seu nome da vida pública
precisamente por ser uma liderança em as-
censão. Que não podia ser corrupto, pois ja-
mais ocupei cargo público. E muito menos
subversivo, pois não conspirava, e sim es-
crevia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sendo
embora um jornal de pequeno capital, a Tribuna da
Imprensa logrou o feito de elevar-se aos patamares
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de maior confiabilidade entre nossos meios de comu-
nicação impressa, em virtude não apenas de seu co-
rajoso percurso histórico, mas, sobretudo, por ter fir-
mado compromissos inarredáveis com a veracidade
dos fatos e com a liberdade de informação.

Falar em liberdade de informação para um jornal
como a Tribuna, que sofreu a censura mais avassala-
dora de que se tem notícia na imprensa brasileira, é, a
um só tempo, tocar numa ferida ainda exposta, uma
vez que o jornal sofre, até os dias de hoje, os efeitos
de um bloqueio nefasto em termos de publicidade,
mas é, também, exaltar o espírito de resistência e bra-
vura com que se consolidou sua forma de fazer jorna-
lismo: um jornalismo independente, autônomo, de-
sassombrado, sem sujeição e sem servilismo.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Soli-
cito um aparte a V. Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Concedo a V. Exª, Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nador Bernardo Cabral, o Jornalista Hélio Fernandes
recebeu como legado a enorme responsabilidade de
dar prosseguimento a um jornal fundado e dirigido,
durante tantos anos, por aquele gigante da política da
imprensa, que foi Carlos Lacerda. Hélio Fernandes é
um exemplo e um milagre de sobrevivência. Só quem
sabe quanto custa fazer jornalismo independente no
Brasil de hoje, conhecendo os enormes e crescentes
custos financeiros para a manutenção de um jornal,
reconhece que é um milagre de sobrevivência ele
manter a Tribuna em atividade sem interromper sua
publicação um único dia e, sobretudo, sem se curvar.
É impressionante como um homem, que enfrentou as
vicissitudes que se abateram sobre o Jornalista Hélio
Fernandes, consegue se manter sem perder a fibra.
Como V. Exª acentuou, ele já conheceu tudo em ma-
téria de adversidade: prisão, exílio, agressão física,
insultos, dezenas de processos criminais, boicote
econômico – pior do que isso, além do boicote econô-
mico e financeiro, uma conspiração do silêncio. É
como se a Tribuna da não existisse. E, apesar disso,
esse homem não se dobra e continua mantendo o jor-
nal com a mesma chama de combatividade do passa-
do. Ele é realmente um exemplo invejável de energia
e de coragem que hoje infelizmente rareia neste País,
onde até jornais às vezes adicionais se transformam
em chapas brancas. De forma que V. Exª presta da tri-
buna uma justíssima homenagem ao jornalista Hélio
Fernandes e a sua equipe da Tribuna da Imprensa.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Co-
lho suas palavras, Senador Jefferson Péres, como a
solidariedade que não poderia deixar de existir. Em

verdade, Hélio Fernandes tem características de
quem jamais se omitiu, se acovardou, desertou, en-
sarilhou as armas com medo dos prepotentes. Jama-
is foi na vida de Hélio Fernandes um ponto de interro-
gação, mas sempre de exclamação, de afirmação,
porque uma verdadeira liderança não se omite, e por
não se omitir é que merece as palavras que nós esta-
mos vendo aqui.

Isso não é pouco, Sr. Presidente. Os anos de
chumbo da ditadura militar em nosso País não distam
tanto do tempo presente a ponto de ter apagado de
nossa memória o que significou a pesada imposição
da censura aos meios de comunicação. Cercear a li-
berdade da imprensa é impor uma venda aos olhos e
ouvidos de toda a Nação.

Num de seus artigos ao Jornal do Brasil, o res-
peitável jornalista Barbosa Lima Sobrinho, tratando
da censura, mencionou estas palavras do constitucio-
nalista e político francês Laboulaye:

“A liberdade de imprensa é a primeira
das liberdades, pois que é ao mesmo tempo
direito individual, direito social e a garantia
suprema de todas as liberdades públicas e
privadas.”

E prosseguia o lúcido político francês,
dizendo que, sem a liberdade de imprensa,
“não haveria segurança para qualquer direi-
to, pois é com ela que todos os demais dire-
itos se consolidam”.

Eu já concederei aparte aos meus eminentes
colegas, Senadores Antonio Carlos Valadares,
Agnelo Alves, Álvaro Dias e Pedro Simon.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA) – Eu quero tam-
bém pedir um aparte, com todo o respeito a V. Ex.ª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Aliás, V. Exª já havia pedido um aparte em primeiro lu-
gar. Eu o concederei a V. Exª.

O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA) – Eu ficarei na su-
plência, não tem problema.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Eu
queria apenas que me permitissem dar seqüência ao
meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Apenas
para V. Exª organizar o seu tempo, desejo informar
que V. Exª dispõe de cinco minutos.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, por uma questão de equilíbrio e racionalidade,
se V. Exª não permitir ao Senador dar os apartes, to-
das as pessoas que S. Exª citou vão para a tribuna fa-
zer um pronunciamento. Penso que é uma questão de
bom senso permitir que se fale.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AP) – Até
porque, Senador Pedro Simon, se esses apartes não
existirem dentro do meu discurso, não terei o recheio
do valor que cada um trará como uma achega. Esta
razão que eu sei que o Presidente tolerará, sobretudo
por uma homenagem ao cinqüentenário de quem lu-
tou, não desertou, não fugiu , não se acomodou.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, a Tribuna da
Imprensa foi o jornal que por mais tempo teve cerce-
ada sua liberdade: foi o primeiro jornal a ter censura
prévia, antes mesmo da decretação do Ato Institucio-
nal nº 5, e foi último a deixar de ter censura, em junho
de 1978.

Ao falar dos cinqüenta anos da Tribuna da
Imprensa, não podemos deixar de retomar o espírito
com que foi fundado, por Carlos Lacerda, nos idos de
1949. Trazia como lema, sob o título, os dizeres: “um
jornal que pensa o que diz porque diz o que pensa”,
que representam a síntese do pensamento de seu
fundador.

O “espírito da casa”, que norteava a linha edi-
torial do jornal, reuniu, em torno de Carlos Lacerda,
um grupo de fiéis seguidores, que comungavam do
mesmo ideal de construir “um Brasil melhor”. Entre
os jornalistas, vamos encontrar o romeno Stefan Ba-
ciu, que escreveu uma narrativa de rara vivacidade
sobre os anos em que o jornal esteve sob o coman-
do de Carlos Lacerda. Baciu foi redator internacional
da Tribuna por quase uma década. Viveu e assimi-
lou com tal intensidade o “espírito da casa”, que –
dizem – conseguiu assimilar até mesmo o jeito cari-
oca de viver.

Em seu relato, percebe-se o quanto se irmana-
vam todos os que trabalhavam na Tribuna da
Imprensa em torno do mesmo ideal, fossem redato-
res, repórteres, fotógrafos, gerentes, contínuos – so-
lidários tal qual membros de uma só família. Reuni-
am-se, nas horas menos ocupadas, no Bar do
Darcy, que ficava no terraço do velho casarão da
Rua do Lavradio, 98, onde funcionava o jornal.
Entravam em tão perfeita confraternização, que pa-
reciam, a Baciu, familiares reunidos numa sala de
jantar.

A eles se agregava uma legião de políticos, que
costumavam vir à redação, e paravam também no Bar
do Darcy. Por ali passaram Afonso Arinos, Herbert
Levy, Tenório Cavalcanti, Raimundo Padilha, Sandra
Cavalcanti, Nestor Duarte, Juraci Magalhães, Glads-
tone Chaves de Melo, Milton Campos, Odilon Braga,
Etelvino Lins, entre muitos outros. Hóspede bastante
freqüente, também, era Dom Hélder Câmara, “sem-
pre preocupado com uma multidão de coisas, humilde

e sorridente”, como o descreve Baciu em seu livro.
Também vinham ao bar muitos oficiais à paisana. Vi-
nha o General Juarez Távora, vinha, também, o famo-
so craque Ademir Menezes.

Sr. Presidente, sinto que não tenho condições
de terminar o meu discurso tal qual aqui está. No en-
tanto, dedicarei o meu tempo a ouvir os colegas, que
serão breves, para não me furtar de enriquecer o meu
discurso. Pela ordem, ouvirei o Senador Antonio Car-
los Valadares e, logo a seguir, o Senador Álvaro Dias,
passando a palavra posteriormente aos Srs. Senado-
res que se encontram do lado direito do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
agradece a colaboração de V. Exª, embora lamente
profundamente não ter a oportunidade de ouvi-lo. To-
davia, o seu discurso será publicado como se lido ti-
vesse sido.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, requeiro desde logo não só a íntegra do
meu pronunciamento como também da carta a mim
dirigida pelo jornalista Hélio Fernandes. Peço que V.
Exª, na forma regimental, faça essa distinção a seu
amigo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A carta
tem que ser lida, Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Senador Bernardo Cabral, V. Exª pratica um
ato de justiça ao homenagear, nesta tarde, a Tribu-
na da Imprensa e o bravo e corajoso jornalista Hé-
lio Fernandes. Sabemos que atuar na imprensa
como o faz o referido profissional traz sérios riscos,
principalmente para quem deseja manter uma em-
presa a qualquer custo, às vezes às custas do Erá-
rio – o que não é o caso da Tribuna da Imprensa,
que sempre se manifestou de forma independente e
valorosa, lutando pela liberdade e pela democracia.
A palavra de V. Exª é o atestado eloqüente de que
precisamos, no Brasil, de um jornalismo assim – que
não abaixa o pescoço aos poderosos nem se entre-
ga aos interesses particulares momentâneos e tran-
sitórios. De que adianta um jornalista ser beneficia-
do provisoriamente de alguma forma se quem leva
prejuízo é a imprensa brasileira, a democracia e a li-
berdade? Portanto, a minha palavra é de regozijo
pelo discurso de V. Exª e também pelo aniversário
da Tribuna da Imprensa, com a manifestação favo-
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rável de apoio e solidariedade ao jornalista Hélio
Fernandes. Muito obrigado, excelência.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o Senador Álvaro Dias, em seguida os Sena-
dores Agnelo Alves, Pedro Simon. Posteriormente,
darei resposta a todos, por causa do tempo, Sr. Pre-
sidente.

Com a palavra, portanto, o Senador Álvaro
Dias.

O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – Quero ma-
nifestar de público a grande admiração que devoto
ao fantástico jornalista Hélio Fernandes, subscre-
vendo na íntegra as suas inteligentes palavras, Se-
nador Bernardo Cabral, ao retratar o talento, a cora-
gem, a ousadia, o patriotismo de Hélio Fernandes,
cuja importância no processo de redemocratização
deste País deve ser ressaltada. Tal qual a baraúna
nos campos do Nordeste, que resiste às violentas
tempestades, Hélio Fernandes resistiu às tempesta-
des violentas do arbítrio, sobreviveu às batalhas que
enfrentou, honrando a melhor tradição da imprensa
nacional. Quero portanto parabenizá-lo pela iniciati-
va e dizer daqui ao jornalista Hélio Fernandes que,
para nós, ele é símbolo de resistência democrática
no nosso País.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) Se-
nador Álvaro Dias e Antonio Carlos Valadares, devo
dizer a V. Exªs, antes de ouvir o Senador Pedro Si-
mon, que a minha amizade com Hélio Fernandes já
ultrapassou a casa dos trinta anos.

Em 1967, eu era Deputado Federal, quando ele
foi confinado a primeira vez e fui para a tribuna defen-
dê-lo e, o Líder da Oposição em exercício, Deputado
Clóvis Estenzil, era tido como reacionário, mas de
respeito. Travamos uma discussão exatamente por
Hélio Fernandes ter sido quem foi, quem é e quem
será.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite V.
Exª um aparte?

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Permite
V. Exª um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço o Senador Pedro Simon que solicitou o aparte
e, em seguida, o Senador Agnelo Alves.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu diria
que ganhou a Casa e a tribuna, mas vim de Porto
Alegre, especificamente hoje, e não amanhã, para
fazer um pronunciamento não digo igual a V. Exª,

mas infinitamente inferior, sobre o assunto que está
falando. V. Exª tem toda razão quando diz que não
poderíamos deixar de fazer um pronunciamento e
uma homenagem a Hélio Fernandes e ao seu jornal
Tribuna da Imprensa nos seus cinqüenta anos. De
modo especial, trago a minha admiração e meu res-
peito profundo à figura de Hélio Fernandes. É in-
compreensível por mais que nos aprofundemos os
gestos, a ação, o desprendimento e a bravura de
um homem como Hélio Fernandes porque foge do
normal. É um jornal independente como temos mui-
tos no Brasil e principalmente no mundo, não tantos
no Brasil, mas ele tem um espírito de garra, de luta
e de desafio que foge da média dos heróis da im-
prensa no mundo inteiro. Confinado três vezes! Proi-
bido de trabalhar! Belo nome que ele escolheu de
João da Silva, quando não podia escrever sobre seu
nome. Primeiro jornal do Brasil a ter censura, quan-
do não se falava em censura, censor lá dentro, e o
último a deixar de tê-la. Hélio Fernandes é um ho-
mem que diz sempre o que acha que deve dizer.
Eu, por exemplo, não fui um dos que viu com muito
amor a Tribuna da Imprensa, à época de 54 e 64,
quando, pela minha idéia, pelo meu pensamento,
era favorável ao Dr. Getúlio Vargas e ao Dr. João
Goulart. Mas tenho que reconhecer que, em 54 e
64, a Tribuna fez um movimento, deu certo, e foram
para o Poder os homens que fizeram 54 e 64. Mas,
com a cassação de Carlos Lacerda, com o ódio que
o regime passou a ter da Tribuna da Imprensa, ele
podia ter-se adaptado. O normal era ele ter-se
adaptado e não continuar, como ele continuou, na
mesma linha, na mesma coerência que fez com que
aqueles que pudessem ter dúvida sobre o Hélio Fer-
nandes do passado reconhecessem que ele foi o
mesmo Hélio Fernandes. O que ele dizia em 54, o
que ele dizia em 64, ele diz até hoje. Disse do Go-
verno militar, dos vários Governos militares, disse
do que veio depois e critica o atual Governo com re-
lação aos erros e aos equívocos que estão aconte-
cendo. Tenho muito respeito e admiração pelo Sr.
Hélio Fernandes. Quando vejo o seu jornal, a falta
de publicidade ou absolutamente qualquer matéria
ligada à propaganda do Governo, quando vejo em-
presas que dizem – a mim falaram inclusive – que
até gostariam de fazer uma publicidade na Tribuna
da Imprensa, mas não poderiam, porque a determi-
nação do Governo era a de que não se fizesse ne-
nhuma propaganda na Tribuna da Imprensa. Esse
milagre da sobrevivência nacional, onde são publi-
cadas notícias que não o são em nenhum outro jor-
nal. Há fatos, que sabemos, envolvendo a campa-
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nha para Presidente, a que passou, que só saíram
na Tribuna da Imprensa. Tenho muito respeito pelo
jornalista Hélio Fernandes pela sua coragem, pela
seu denodo, pela sua garra, por ele praticamente le-
var adiante, independente do que possa acontecer,
pela sua bravura cívica, sem se preocupar com a in-
finidade de ameaças que recebeu ao longo da sua
vida, pela manutenção do seu jornal, com as dificul-
dades de sempre, mas com a dignidade. Fico feliz
por V. Exª estar hoje nesta tribuna. Gostaria de es-
tar no lugar de V. Exª, mas Hélio Fernandes real-
mente merecia um homem do gabarito, da compe-
tência e do respeito que tem V. Exª. A Tribuna da
Imprensa e, de modo especial, Hélio Fernandes es-
tão muito bem representados na figura de V. Exª. O
ideal seria que hoje estivéssemos realizando uma
sessão especial em homenagem aos 50 anos desse
jornal.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se-
nador Pedro Simon, dou-lhe a resposta imediata.Está
sendo assinado um requerimento de minha autoria –
à vista da manifestação que encontrei do Plenário,
pensei que ficasse solitário nesta homenagem pelos
50 anos – solicitando a realização de sessão especial
em data oportuna. Os Senadores Jefferson Péres,
Eduardo Suplicy e Antonio Carlos Valadares já assi-
naram, e agora V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É impressio-
nante a nossa identidade. Fico emocionado em saber
como estou bem em meus caminhos seguindo V.Exª.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – É
que o convívio com V. Exª me faz aprender. E como
estou sempre na véspera do Dia do Conhecimento,
continuo com meu aprendizado.

Com a tolerância do Sr. Presidente, ouço o Se-
nador Agnelo Alves, cujo irmão também trabalhou e
foi, se não me engano, um dos diretores proprietári-
os da Tribuna da Imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sem
querer interromper o aparte do Senador Agnelo
Alves, gostaria de registrar que V. Exª ultrapassou
em dez minutos o seu tempo.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sabia que V. Exª seria generoso com a Tribuna da
Imprensa. Não é bem comigo, mas pelos 50 anos
do jornal, sobretudo em homenagem a Hélio Fer-
nandes.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, de uma certa forma,
sinto-me ligado à Tribuna da Imprensa desde sua
fundação. Na mesma época, pelas mesmas motiva-

ções, mesmas razões, fundamos em Natal a Tribuna
do Norte, que completará 50 anos em março. Na Tri-
buna da Imprensa, sofremos, como jornalista, como
chefe de circulação, como participante de sua admi-
nistração, toda a carga de perseguição que o jornal
bem espelha. Mas a Tribuna da Imprensa, assim
como a Tribuna do Norte, que fundamos lá na mes-
ma época, não nasceu para ser empresa. Ambos fo-
ram fundados para serem bandeiras de luta, de resis-
tência, quase de insurreição. Quando Carlos Lacerda
fundou a Tribuna da Imprensa, já foi uma insurreição
à censura que sofrera no Correio da Manhã, onde
mantinha uma coluna sob o título de “Tribuna da
Imprensa”. Os amigos todos se reuniram e fizeram
com ele o jornal que agora está completando 50 anos.
Nobre Senador Bernardo Cabral, somente um jorna-
lista neste País poderia substituir Carlos Lacerda e
manter a Tribuna esses 50 anos: exatamente Hélio
Fernandes, nenhum outro. Da mesma forma que a
Tribuna do Norte, lá em Natal, resistiu à minha cas-
sação e à cassação do meu irmão Aloísio Alves.
Então, somos parentes, amigos e irmãos até nisto:
Tribuna do Norte e Tribuna da Imprensa. Sou soli-
dário com V. Exª. Quero registrar, além das congratu-
lações a Hélio Fernandes, por todos os títulos mere-
cedor, minha homenagem à memória de Carlos La-
cerda.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª ratifica o que fiz em meio ao discurso. Concluirei,
Sr. Presidente, pedindo aos eminentes Senadores
Eduardo Suplicy e Luiz Otávio que se reservem para
a sessão especial cujo requerimento acaba de ser en-
caminhado ao eminente Presidente.

O SR. AGNELO ALVES (PMDB – RN) – Gosta-
ria, nobre orador, que V. Exª considerasse minha assi-
natura.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Eu pediria ao Dr. Carreiro que fizesse o requerimen-
to chegar às mãos do Senador Agnelo Alves.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Também estendo minha homenagem à Tribuna da
Imprensa. Gostaria de assinar o requerimento de
homenagem, nobre Senador.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Com isso, Presidente Geraldo Alves...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
reuniu duas pessoas sob uma mesma denomina-
ção. Senador Geraldo Melo.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – A
família Alves acaba, como dona do Rio Grande do
Norte, perturbando o orador. Falo no bom sentido. Sei
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que V. Exª, que preside a Casa, gostaria de tomar co-
nhecimento da carta de cinco laudas, uma belíssima
peça de autoria do jornalista Hélio Fernandes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
pode ter errado os nomes, mas acertou no fato de se-
rem unidos nas idéias.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que determine a publicação,
na íntegra, do meu discurso, que tem quinze laudas, e
da carta do jornalista Hélio Fernandes.

Por ocasião da realização da sessão especial,
que tenho certeza já conta com as devidas assinaturas
e será aprovada, em data a ser devida e oportunamen-
te registrada, farei a leitura da carta, que é um primor
de documento, para constar dos Anais do Senado.

Sr. Presidente, com isto encerro. Agradeço a V.
Exª a atenção dispensada, e aos meus eminentes co-
legas digo que Hélio Fernandes é, sem úvida nenhu-
ma, o símbolo da resistência em nosso País por um
jornal tão sofrido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento.

DISCURSO, NA ÍNTEGRA DO SR.
SENADOR BERNARDO CABRAL:

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em sua mais re-
cente obra – Era dos Extremos: O breve século XX
(1914 – 1991) –, autêntica obra-prima da historiogra-
fia contemporânea e best seller mundial, o historiador
britânico Eric Hobsbawm chama nossa atenção para
aquela que é uma das maiores tragédias deste final
de século. Trata-se da ausência de memória coletiva,
primeiro passo para a perda da identidade histórica.

Já nas primeiras páginas de seu extraordinário
trabalho, Hobsbawm afirma, não sem uma ponta de
desalento e tristeza: “A destruição do passado – ou
melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa
experiência pessoal à das gerações passadas – é um
dos fenômenos mais característicos e lúgubres do fi-
nal do século XX. Quase todos os jovens de hoje cres-
cem numa espécie de presente contínuo, sem qual-
quer relação orgânica com o passado público da épo-
ca em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício
é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais
importantes que nunca no fim do segundo milênio”.

Na comprovação de Hobsbawm, fica a adver-
tência de que, se nada fizermos para deter essa ten-
dência ao presentismo absoluto, mais e mais aberto
estará o caminho que leva à completa banalização da
vida, à perda de valores e paradigmas que devem
presidir a existência humana. Não é por outra razão

que se pode definir o quadro histórico de nosso tempo
como sendo o de uma monumental crise da Civiliza-
ção, a se manifestar no individualismo sem limite, no
sucesso material a qualquer preço, no egoísmo cego
que a tudo sobrepuja.

Num país como o nosso, tão jovem quando
comparado a tantas e tantas nações multisseculares,
muitas das quais sendo o prolongamento de culturas
e civilizações milenares, a perda dessa memória
pode ocorrer com facilidade ainda maior. No nosso
caso, e ainda utilizando a terminologia de Eric Hobs-
bawm, a perda dessa vinculação orgânica com o pas-
sado pode ser fatal: condenarmos a ser um projeto
eternamente inconcluso, tornando-nos incapazes de
construir a Nação de que tanto carecemos.

Memória e História, fundamento da vida social.
Exatamente por assim pensar, Sr. Presidente, é que
formulo essas considerações, as quais têm, entre ou-
tras, uma forte razão. Na certeza de estar dando mi-
nha humilde contribuição ao fortalecimento da memó-
ria nacional, em tudo e por tudo imprescindível para a
construção de uma Nação da qual possamos nos or-
gulhar, venho à Tribuna para registrar uma mensa-
gem de saudação e de louvor a um jornal que com-
pletará, no dia 27 de dezembro, seu cinqüentenário.
Não se trata de um periódico qualquer, desses que
logram vicejar e crescer à sombra de conglomerados
influentes e de instituições poderosas. Também não
se trata desses periódicos que brotam e se fortale-
cem à força de emolumentos e concessões aos pode-
res constituídos.

Trata-se de uma empresa jornalística que, à
custa de enfrentar com galhardia os revezes, os auto-
ritarismos e as arbitrariedades contra ela cometidas,
aprendeu, teimosamente, a manter sua independên-
cia e soberania, logrando chegar aos cinqüenta anos
na mais completa integridade e altanaria.

Esse jornal de que falo, Srs. Senadores, não po-
deria ser outro senão a intrépida Tribuna da Impren-
sa, capitaneada, nas últimas décadas, por um verda-
deiro guerreiro, o jornalista Hélio Fernandes. Perce-
berão os Senhores que falar da Tribuna é, necessari-
amente, falar da valentia, do arrojo e do denodo de
Hélio Fernandes, seu diretor-proprietário nos últimos
37 anos. Menos proprietário, e muito mais jornalista,
como bem disse Pedro do Couto, para quem “a legen-
dária Tribuna da Imprensa não é apenas patrimônio
de seu diretor-proprietário”, mas um verdadeiro patri-
mônio nacional, “um monumento vivo, vibrátil e vi-
brante à liberdade de imprensa e à democracia, pois
esta não existe sem aquela..”
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Dirigindo a Tribuna a partir de 1962, com uma in-
trepidez e um destemor inigualáveis, Hélio Fernandes
foi, de longe, o jornalista mais censurado e mais confi-
nado da história brasileira. De sua pena, submetida a
todas as nuances de vibração que vão do brandir da
espada de um samurai ao toque mavioso das cordas
de um violino, saíram mais de 11 mil artigos e 11 mil
colunas diárias. A todos apunha sua assinatura, com
denodo e audácia. O servilismo e a subserviência são
palavras que jamais constaram do seu manual de jor-
nalismo, como não constam, ainda hoje, do dicionário
de sua vida.

Não nos estranha, portanto, ter sido Hélio Fer-
nandes confinado por três vezes, e preso inúmeras
outras. Conheceu a ignomínia e o opróbrio de presídi-
os e quartéis militares.

Conheceu a negação de sua própria identidade
profissional, e o cerceamento do sagrado direito ao
trabalho, ao ser proibido de trabalhar e de escrever.
Teve de recorrer, no período compreendido entre no-
vembro de 1966 a setembro de 1967, ao pseudôni-
mo de João da Silva, nome de um pracinha brasileiro
da FEB que morreu lutando na Itália. Jornalista des-
de os 15 anos, sentiu na própria alma, nesse mo-
mento, os rigores da censura dos sombrios anos de
ditadura militar.

Imaginem os Senhores que Hélio Fernandes,
com a sua inequívoca predileção pelo jornalismo polí-
tico, foi cassado por representar, ainda como candi-
dato a deputado federal pelo então MDB da Guana-
bara – com todas as chances de ser eleito, pois assim
indicavam todos os prognósticos da época – repito:
cassado por representar uma ameaça ao regime ins-
tituído pelos militares.

É de sua própria lavra o relato que segue:

“Em 1966, fui lançado candidato a depu-
tado federal pelo MDB da Guanabara. Seria
o mais votado do MDB, isso era ratificado
pelas velhas raposas da política, por todos
os institutos de pesquisas, e pelo maior de-
les, o SNI. Este, dirigido então pelo tenen-
te-coronel Golbery, foi o principal artífice da
minha cassação, lógico, de acordo com o
marechal Castelo Branco. Pois em todos os
levantamos feitos meu nome aparecia em
primeiro lugar. Era preciso então impedir
que eu fosse eleito, pois, no entendimento
do próprio Golbery e de outros “líderes” da
ditadura, eu era “uma liderança emergente
que daria muito trabalho ao regime”. Melan-
cólico, lastimável, verdadeiramente amargu-
rante, que se casse um cidadão, que se reti-

re seu nome da vida pública precisamente
por ser uma liderança em ascensão. Que
não podia ser corrupto, pois jamais ocupei
cargo público. E muito menos subversivo,
pois não conspirava, e sim escrevia.”

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, sendo
embora um jornal de pequeno capital, a Tribuna da
Imprensa logrou o feito de elevar-se aos patamares
de maior confiabilidade entre nossos meios de comu-
nicação impressa, em virtude não apenas de seu co-
rajoso percurso histórico, mas sobretudo por ter fir-
mado compromissos inarredáveis com a veracidade
dos fatos e com a liberdade de informação.

Falar em liberdade de informação para um jornal
como a Tribuna, que sofreu a censura mais avassala-
dora de que se tem notícia na imprensa brasileira, é, a
um só tempo, tocar numa ferida ainda exposta, uma
vez que o jornal sofre, até os dias de hoje, os efeitos
de um bloqueio nefasto em termos de publicidade,
mas é, também, exaltar o espírito de resistência e bra-
vura com que se consolidou sua forma de fazer jorna-
lismo: um jornalismo independente, autônomo, de-
sassombrado, sem sujeição e sem servilismo.

Isso não é pouco, Senhor Presidente! Os anos
de chumbo da ditadura militar em nosso País não dis-
tam tanto do tempo presente a ponto de ter apagado
de nossa memória o que significou a pesada imposi-
ção da censura aos meios de comunicação.Cercear a
liberdade da imprensa é impor uma venda aos olhos e
ouvidos de toda a Nação. Num de seus artigos ao Jor-
nal do Brasil, o respeitável jornalista Barbosa

Lima Sobrinho, tratando da censura, mencionou
estas palavras do constitucionalista e político francês
Laboulaye:

“A liberdade de imprensa é a primeira
das liberdades, pois que é ao mesmo tempo
direito individual, direito social e a garantia
suprema de todas as liberdades públicas e
privadas.”

E prosseguia o lúcido político francês, dizendo
que, sem a liberdade de imprensa, “não haveria segu-
rança para qualquer direito, pois é com ela que todos
os demais direitos se consolidam.”

Pois bem, Senhores Senadores, a Tribuna da
Imprensa foi o jornal que por mais tempo teve cerca-
da sua liberdade: foi o primeiro jornal a ter censura
prévia, antes mesmo da decretação do Ato Institucio-
nal número 5, e foi o último a deixar de ter censura,
em junho de 1978.

Ao falar dos cinqüenta anos da Tribuna da
Imprensa, não podemos deixar de retomar o espírito
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com que foi fundado, por Carlos Lacerda, nos idos de
1949. Trazia como lema, sob o título, os dizeres: “um
jornal que pensa o que diz porque diz o que pensa”,
que representam a síntese do pensamento de seu
fundador.

O “espírito da casa”, que norteava a linha edito-
rial do jornal, reuniu, em torno de Carlos Lacerda, um
grupo de fiéis seguidores, que comungavam do mes-
mo ideal de construir “um Brasil melhor”. Entre os jor-
nalistas, vamos encontrar o romeno Stefan Baciu, que
escreveu uma narrativa de rara vivacidade sobre os
anos em que o jornal esteve sob o comando de Carlos
Lacerda. Baciu foi redator internacional da Tribuna
por quase uma década. Viveu e assimilou com tal in-
tensidade o “espírito da casa”, que – dizem – conse-
guiu assimilar até mesmo o jeito carioca de viver.

Em seu relato, percebe-se o quanto se irmana-
vam todos os que trabalhavam na Tribuna da Impren-
sa em torno do mesmo ideal, fossem redatores, re-
pórteres, fotógrafos, gerentes, contínuos – solidários
tal qual membros de uma só família. Reuniam-se, nas
horas menos ocupadas, no Bar do Darcy, que ficava
no terraço do velho casarão da Rua do Lavradio, 98,
onde funcionava o jornal. Entravam em tão perfeita
confraternização, que pareciam, a Baciu, familiares
reunidos numa sala de jantar.

A eles se agregava uma legião de políticos, que
costumavam vir à redação, e paravam também no Bar
do Darcy. Por ali passaram Afonso Arinos, Herbert
Levy, Tenório Cavalcanti, Raimundo Padilha, Sandra
Cavalcanti, Nestor Duarte, Juraci Magalhães, Glads-
tone Chaves de Melo, Milton Campos, Odilon Braga,
Etelvino Lins, entre muitos outros. Hóspede bastante
freqüente, também, era Dom Hélder Câmara, “sem-
pre preocupado com uma multidão de coisas, humilde
e sorridente”, como o descreve Baciu em seu livro.
Também vinham ao bar muitos oficiais à paisana. Vi-
nha o general Juarez Távora, vinha, também, o famo-
so craque Ademir Menezes.

Uma das cenas que mais denotam o quanto de
solidariedade reinava no grupo da Tribuna está retra-
tada no episódio do atentado a Lacerda, na Rua To-
nelero, na madrugada de agosto de 1954. Assim des-
creve esse dia o jornalista Baciu:

“Em nenhum dos lugares onde traba-
lhei, em nenhuma parte do mundo, vi uma
solidariedade mais perfeita, mais sincera,
mais espontânea do que naquele dia na ‘ve-
lha Tribuna’. Redação, oficina e administra-
ção, diante de tão dramáticas circunstânci-
as, formavam uma única família, um núcleo

que realmente só pode ser definido pelo ve-
lho chavão de ‘um por todos, todos por um’.”

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a impren-
sa brasileira passou, nos últimos cinqüenta anos, por
mudanças notáveis. A própria divisão do jornal em
três categorias: direção, redação e oficinas, vigente
no tempo de que trata Baciu nessa última citação que
fiz, não existe mais. Além disso, o caráter concentra-
dor do capitalismo brasileiro reduziu acentuadamente
o número de grandes jornais. Fato inequívoco é que,
hoje, um grande jornal é uma empresa capitalista de
grandes proporções que opera, nos dizeres de Nél-
son Werneck Sodré, “uma tarefa que nunca antes de-
sempenhou: a de deformar a realidade, ou a de es-
condê-la”.

Nesse contexto, a sobrevivência de jornais
como a Tribuna da Imprensa já constitui, por si só,
um fato digno de nota e de louvor. Mais merecedor
de nota e de louvor, no entanto, é o fato de ter a Tri-
buna sobrevivido à avassaladora onda de ataques e
de censura que sobre ela se abateu.

Por isso, julgo que as homenagens que presto,
hoje, a esse valente jornal, em seu cinqüentenário
de vida, não constituem apenas uma forma de reter
a memória de seu passado glorioso. Entendo-a mai-
or: é uma forma de ensinamento aos mais jovens, é
uma lição de persistência que se passa às futuras
gerações, é um libelo a favor da persecução de um
ideal nobre de vida.

Assim, retomando as idéias de Eric Hobsbawm,
com as quais iniciei este meu pronunciamento, penso
ser de extrema valia mostrar aos nossos jovens – es-
ses mesmos jovens que se vêem compelidos a so-
mente ter olhos para o presente – que a vida não co-
meça conosco e que, seguramente não terminará
com o nosso fenecer. O exemplo da Tribuna da
Imprensa é, por assim dizer, pedagógico: desve-
la-nos a linha do tempo, realça a permanência dos
valores intrinsecamente sólidos e ensina o caminho
do êxito, pela via do trabalho e da abnegação. Que a
tenacidade, a bravura e a resistência do jornal Tribu-
na da Imprensa, e a ação guerreira e combativa de
seus jornalistas e funcionários, tendo à frente o mais
denodado deles, o intrépido Hélio Fernandes, sirvam
de parâmetro de vida aos nossos jovens de hoje!
Que lhes ensinem, ademais, que a liberdade de ex-
pressão e a democracia são os valores primeiros pe-
los quais devem se bater, se quiserem construir uma
sociedade calcada nos princípios de justiça e verda-
de. E como últimas palavras, solicitar à Presidência
que seja transcrita nos Anais desta Casa, a carta do
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jornalista Hélio Fernandes a mim dirigida, em anexo,
ao me permitir citar o grande escritor e jornalista
José de Alencar, em texto de 1855, que soa com ab-
soluta atualidade:

“Tempo virá em que (...) uma palavra que cair do
bico da pena daí a uma hora correrá o universo por
uma rede imensa de caminhos de ferro e de barcos
de vapor, falando por milhões de bocas, reproduzin-
do-se infinitamente como as folhas de uma grande ár-
vore.

Esta árvore é a liberdade; a liberdade de im-
prensa que há de existir sempre, porque é a liberdade
do pensamento e da consciência, sem a qual o ho-
mem não existe; porque é o direito de queixa e de de-
fesa, que não se pode recusar a ninguém”.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

MEU CARO SENADOR BERNARDO CABRAL

Faltando menos de um mês para que esta Tribuna da
Imprensa completa 50 anos, é impossível falar nela relacionando
números. Tudo tem que ser alinhado em termos de História. Pois
é de História que se trata, principalmente nestes 50 anos. Embo-
ra a História não seja uma ciência exata e possa ser amplamente
discutida, uma coisa não sofre a menor dúvida ou contestação: a
importância da participação deste jornal em tudo o que aconteceu
nesses 50 anos tumultuadIssímos, tão tumultuados quanto os ou-
tros 60, que completam os 110 da República.

A própria República é uma impressionante montanha de
divergências e de contradições que vão surgindo a cada momen-
to e a todos os momentos. A começar pela palavra sempre erra-
damente usada. Promulgação, em vez da verdadeira, Implanta-
ção. O que houve em 15 de novembro foi um golpe de estado
bem sucedido, dado pelos militares, e que impregnou a Repúbli-
ca de erros, de equívocos, de desacertos, que trouxeram a Repú-
blica até os infelizes dias de hoje. O grande Saldanha Marinho,
um dos maiores Propagandistas da República, fundador em 1870
do diário A República, e seu diretor até 1890, quando se elegeu
senador, foi um desencantado com a República pela qual lutou a
vida inteira. E pouco antes de ser preso, em 3 de novembro de
1891 (quando Deodoro deu o golpe para se transformar em dita-
dor, sendo logo arrancado do poder por Floriano, 20 dias depois)
fazia seu último discurso no senado que o senhor tanto dignifica:
“Esta realmente não é a República dos nossos sonhos.” Não era
mesmo, não seria até agora.

Floriano, um ditador nato (embora honestíssimo em maté-
ria de dinheiro, a ressalva é importante), foi dado como “consoli-
dador” da República, fato que é citado por muitos historiadores.
Ora, o marechal Floriano, que realmente contribuiu para a
Implantação da República desobedecendo as ordens do primei-
ro-ministro Ouro Preto, no dia 14 de novembro de 1889, para se
opor às forças que se jogavam contra o Império não era partidá-
rio nem do Império nem da República. Ele era simplesmente “flo-
rianista”, e essa denominação ou identificação durou muito mais
do que ele. Eleito Prudente de Moraes em 1894, Floriano teve

que abandonar o poder e morreria no agosto seguinte. Mas o flo-
rianismo resistiria.

Prudente de Moraes foi o grande e verdadeiro consolida-
dor da República, lutando contra tudo e contra todos. A República
nasceu militarista e continua militarista até hoje, embora com ra-
pidíssimos lampejos de “civiismo”. Talvez ou certamente a maior
campanha já feita neste País (levando-se em conta a proporcio-
nalidade e a penetração dos meios de comunicação de hoje com
os do passado) teve precisamente esta denominação: “Campa-
nha civilista”. Feita por Rui Barbosa numa pregação magistral de
quase 1 ano pelo Brasil inteiro na sua primeira tentativa de che-
gar à presidência da República, foi a mais completa radiografia
do militarismo que dominou o Brasil a partir de 15 de novembro
de 1889. Mas se formos consultar livros e historiadores, não tere-
mos consciência do domínio dos militares nesse dia 15, e para
sempre a partir daí.

Não vou contar a História do Brasil, quero apenas deixar
bem claro que depoimentos podem não representar a verdade,
como muitas vezes não representam mesmo. Muitas vezes por
traição determinada aos fatos, outras por traição não planejada
nem determinada, mas por fragilidade da análise. E como estou
lhe escrevendo sobre os 50 anos desta Tribuna, que se comple-
tarão no dia 27 de dezembro, quero deixar bem claro que tudo
está em discussão, tudo está em exame, tudo pode ser negado,
contestado, discutido. Menos a participação desta Tribuna da
Imprensa em todos os acontecimentos a partir de 1949.

Também não quero depor sobre o que aconteceu nesta
brava e indomável Tribuna da Imprensa, nos anos em que eu
não estava aqui, não estive aqui, nem pensava em estar aqui. De
1949 a 1962 a Tribuna da Imprensa foi de Carlos Lacerda, e ele
teve estatura, bravura e compustura para responder por esses 13
anos. Carlos Lacerda é ele mesmo personagem, autor e roterista
da História, isso ninguém duvida. Começando como vereador em
19 de janeiro de 1947, foi deputado altamente participante, gover-
nador e candidato a presidente da República, escolhido, ratifica-
do e lançado pelo seu partido, a UDN, em 1963. Portanto, bem
antes do divisor de águas que foi 1964.

É evidente que como participante de tudo, tomando posi-
ções extremadas a todas as horas, Carlos Lacerda não está imu-
ne a críticas, e ele mesmo gostaria de responder a qualquer res-
trição que fosse feita. Como foi o seu comportamento inflexível e
invariável em toda uma vida, que terminou precocemente, ines-
peradamente, misteriosamente quando estava apenas com 63
anos. Não vou escrever a História de Carlos Lacerda jornalista e
político, embora tivesse com ele uma proximidade quye me per-
mitiria isso. Só que como os 13 anos de Carlos Lacerda nesta
Tribuna da Imprensa são e estão intocados, não precisam ser
discutidos. Nem seria eu o mais autorizado intérprete de uma
possível defesa de Carlos Lacerda. Pois a vida desse combaten-
te está toda nos 30 anos em que participou da vida pública: de
1947 a 1977, quando morreu.

Os outros 37 anos, de 1962 a 1999, esses são os anos do
repórter Helio Fernandes, nem contra nem a favor, uma constata-
ção cronológica pura e simples. Também não me furto ao julga-
mento seja de quem for a respeito da minha participação jornalís-
tica. Só aqui nesta Tributa da Imprensa, nesses 37 anos, publi-
quei mais de 11 mil artigos e 11 mil colunas diárias, sempre me
responsabilizando pelo que escrevia, assinando meu nome, em
cima ou em baixo. É um recorde mundial, não pela qualidade
mas certamente pela quantidade.

Tenho que ressalvar: de 12 de novembro de 1966 a se-
tembro de 1967, quase 1 ano, tive que escrever com o pseudôni-
mo de João da Silva, nome de um pracinha que morreu lutando
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com a FEB na Itália. Tendo sido o único jornalista até aquele mo-
mento cassado e proibido de trabalhar ou escrever, tendo sido
desde os 15 ou 16 anos, única e exclusivamente, jornalista, era
retirado da profissão e da obrigação de trabalhar que a Constitui-
ção exige e me garante. Entrei então na Justiça, o primeiro a con-
testar o golpe de 1864. E em setembro de 1967, o bravo, ínclito e
ilustre juiz Hamilton Leal mandou que eu voltasse a escrever com
meu nome, “pois já era jornalista antes da cassação”. Desinteres-
sados de polemizar com a Justiça, os que dominavam o País na
época preferiam aceitar a decisão do grande juiz, embora me
perseguissem de todas as maneiras, de outras formas.

Como o tempo passa rapidamente, e 33 anos são 33
anos, uma palavra ligeira sobre a minha cassação. Desde que
comecei no jornalismo era inequívoco a minha predileção pela
política. E como já contei numa carta ao bravo senador Pedro Si-
mon (que teve a dignidade, a credibilidade e a generosidade de
lê-la da tribuna do Senado), minha ligação jornalística-poítica era
indisfarçável. Em 1966 fui landado candidato a deputado federal
pelo MDB da Guanabara. Seria o mais votado do MBD, isso era
ratificado pelas velhas raposas da política, por todos os institutos
de pesquisas, e pelo maior deles, o SNI. Este, dirigido então pelo
tenente-coronel Golbery, foi o principal artífice da minha cassa-
ção, lógico, de acordo com o marechal Castelo Branco. Pois em
todos os levantamentos feitos meu nome aparecia em primeiro
lugar. Era preciso então impedir que eu fosse eleito, pois no en-
tendimento do próprio Golbery e de outros “líderes” da ditadura
eu era “uma liderança emergente que daria muito trabalho ao re-
gime”. Melancólico, lastimável, verdadeiramente amargurante,
que se casse um cidadão, que se retire seu nome da vida pública
precisamente por ser uma liderança em ascensão. Que não po-
dia ser corrupto, pois jamais ocupei cargo público. E muito menos
subversivo, pois não conspirava e sim escrevia.

Foi o que reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal,
a cujas portas bati no dia seguinte, 24 horas depois da minha
cassação. E o bravo, lúcido e admirável ministro Adalberto José
dos Santos (que fora presidente da Câmara dos Deputados)
mandou registrar minha candidatura. Lógico, o Executivo ditatori-
al não tomou conhecimento dessa decisão e eu não fui candida-
to. É evidente que cassavam um jornalista por julgá-lo liderança
emergente, por que respeitar o Supremo, guardião e sentinela
permanente da Democracia e da Constituição?

Eu já conhecia muito bem o Supremo, jamais perdi quanto
recorri a ele. Basta relembrar um fato importantíssimo. No dia 23
de julho de 1963 tomei conhecimento de uma carta que o minis-
tro da Guerra de então, general Jair Dantas Ribeiro, enviou ao
governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. A carta
era violentíssima, recorria a palavrões, mas o general colocara no
envelope: “Sigiloso e confidenciar”; O ministro se gabava de ter
enviado a carta apenas a 16 generais, “nos quais confiava inteira-
mente”. Mas no mesmo dia, o mais importante deles me entrega-
va sua cópia, que eu publiquei na primeira página da Tribuna da
Imprensa no dia 24.

Fui preso no mesmo dia 24 e mantido incomunicável por
ordem do general-ministro. Meus advogados, na época, Sobral
Pinto, Adauto Lucio Cardoso, Prado Kelly e Prudente de Moraes,
neto (2 que acabaram no Supremo e 2 que recusaram a indica-
ção para o Supremo) impetraram habeas-corpus no Supremo. O
presidente era o ministro Ribeiro da Costa, que determinou que
eu fosse levado para Brasília, para o BGP (Batalhão de Guardas
Presidenciais). Era a única forma deste repórter aparecer.

No dia 31 de julho do mesmo 1963, estando em vigor a
bela e democrática Constituição de 1946, fui julgado pelo Supre-
mo. Pediram 15 anos de prisão para mim, enquadrado na Lei de

Segurança. Foi o mais movimentado julgamento a que Brasília já
assistira, não só pelo caso propriamente dito, mas porque Brasí-
lia acabara de completar 3 anos. O julgamento foi claramente po-
lítico. não poderia ser de outra forma. Eram 8 ministros, 3 esta-
vam em férias. (Entre os que estavam em férias, meu amigo Luiz
Galotti, que telefonou para Rosinha, minha mulher, explicando:
“Não existe a menor possibilidade do Helio ser condenado, se
houvesse eu reassumiria imediatamente. Ele terá apenas 1 voto
contra”. Na verdade o julgamento terminou em 4 a 4.) Como o
presidente efetivo do Supremo, Lafaiete de Andrada, estava em
férias, quiseram suspender o julgamento, adiá-lo até que ele re-
assumisse. O vice em exercício, Ribeiro da Costa, nem quis con-
siderar a hipótese, recomeçou o julgamento, votou a meu favor
(já havia votado como relator, votou novamente como presiden-
te), fui absolvido por 5 a 4.

Minha memória pede que relembre mais, o tempo de V.
Exª exige que termine. Mas quero pedir que V. Exª retire dos 11
mil artigos e das 11 mil colunas desses 37 anos alguns e algu-
mas que não puderam ser publicados. E os motivos vou apenas
relacionar, sem qualquer comentário, são apenas fatos, fatos, fa-
tos, a partir desse 1963.

1965- Ainda não cassado, preso por escrever.
1966 – Preso logo depois da cassação.
1967 – 15 de março, posse de Costa e Silva, “promulga-

ção” da Constituição empurrada pela goela do Congresso intimi-
dado e acuado. Estraguei a festa da ditadura, escrevendo artigo
na primeira página desta Tribuna contestando a validade dos
Atos Institucionais. Minha tese era claríssima e mais clara ainda
para o senhor, advogado e jurista, presidente do OAB, relator da
Constituição em vigor, ministro da Justiça. Como o regime era di-
tatorial e o Congresso não podia discutir ou contestar a Constitui-
ção, tudo o que os ditadores queriam colocaram nesse texto. O
que não colocaram, é porque não interessava. Como os Atos não
constavam da Constituição, logicamente não estavam em vigor.
Isso não podia ser contestado. Mas eu podia ser preso, como fui.
Na verdade, diga-se, eu nem era o alvo principal. O importante é
que o Tribunal Federal de Recursos violentasse a si mesmo e de-
clarasse que os Atos, mesmo não incorporados à Constituição,
estavam em vigor. Como o regime era o do “crê ou morre”, e pou-
cos querem morrer, o Tribunal de Recursos atendeu aos ditado-
res de plantão. Fizeram isso com asco e desprezo, mas só ape-
nas 6 deles. Como eram 11, essa tese miserável prevaleceu por
6 a 5, os ditadores foram dormir satisfeitos e eu libertado, não in-
teressava mais nada. Em maio e junho mais duas prisões, ligei-
ras, pela definição dos donos do poder. “Apenas” porque eu me
recusava a aceitar a censura à Tribuna da Imprensa, o primeiro
jornal diário e também o primeiro órgão de comunicação do País
a ter censores na redação.

Essa “negociação” durou algum tempo, os censores eram
militares, chefiados pelo coronel Daniel Pinto, uma excelente figu-
ra. Não sobrou opção, tive que aceitar a censura, pois o coronel
me disse brava e textutalmente: “Não vamos violentar voce ou a
Tribuna da Imprensa. Não entraremos no jornal a não ser com a
sua autorização. Mas se voce não nos autorizar, diariamente o
jornal será apreendido na porta de fora, quando for para a distri-
buição”. Diante disso, tirei as chaves do bolso, entreguei ao coro-
nel Pinto, e informei: “Pode comandar o jornal, coronel, como se
fosse um batalhão, não posso sacrificar a circulação dele, mesmo
que seja cerceada”. E assim começou a censura prévia.

Em 1982, indo depor numa Comissão Parlamentar pedida
e presidida pelo deputado Israel Novais, declarei: “Sou contra
toda e qualquer censura. Mas a ter que aceitar censura, prefiro a
censura feita pelo Exército, muito mais correta e digna do que a
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censura da polícia”. E repetindo isso, devo repetir também outro
conceito meu, exposto na Câmara: “Nesses 18 anos de ditadura
implícita e quase 10 de censura explícita, houve muito mais auto-
censura do que se acredita e muito menos censura prévia do que
se Imagina”.

Os tempos dos militares-censor foram tempos amenos, re-
lativamente, claro. O entendimento era constrangido, cordial, cor-
reto. Tinham ordens de não deixar sair nada sobre tortura, violên-
cia, morte, perseguição. O resto era livre. E como o Exército tem
uma convicção, uma vocação e formação de defesa do interesse
nacional tão grande quanto a minha, me esimulavam a escrever
artigos de defesa do interesse nacional, nada era cortado ou cen-
surado. Em novembro fui chamado ao quartel general do I Exérci-
to. O general Sílvio Frota, ainda comandante do I Exército, me re-
cebeu na presença de todos os oficiais que haviam “trabalhado”
na Tribuna da Imprensa, “agradeceu a colaboração” e comuni-
cou: “A partir de hoje o Exército não fará mais censura prévia a
Tribuna da Imprensa”. Perguntei: “O Exército deixará a censura
ou ela será substituída pela polícia”? Eu já ouvira ou soubera de
rumores da insatisfação do Exército com a função, o general deu
um sorriso e respondeu: “Só posso lhe dizer isso”. Fui embora,
quando cheguei no jornal já estava lá, enquistada e soberana, a
censura da polícia, a verdadeira censura. Foram tempos omino-
sos, terríveis, de resistência diária, até junho de 1978, quando
acabou. Os incidentes eram diários, pessoais e intransferíveis.
Eu não podia ter o nome no cabeçalho, pois colocaram na Cons-
tituição de 1967 um artigo especialmente dirigido a mim: “Ne-
nhum jornalista cassado poderá ser editor ou diretor de jornal”.
Como eu era o único jornalista cassado e diretor de jornal, tinha
que me servir em rodízio de redatores que ficavam compreensi-
velmete e por pouco tempo, pois eram tempos de sacrifícios. Até
que em 1972, Hélio Fernandes Filho completou 18 anos, passou
a ser editor, e inscreveu seu nome na luta dura e cruel. Desde os
11 ou 12 anos já habitava a redação, nada era estranho para ele,
como continua não sendo até hoje.

Resistimos de todas as maneiras. Na medida do possível
impedíamos ou dificultávamos o trabalho dos censores. Não dei-
xávamos que comessem na cantina do jornal, não podiam nem
mesmo tomar um simples cafezinho. Tinham que se deslocar até
a Praça Tiradentes, um trajeto de 300 metros, por uma rua escu-
ra e perigosa. Um dia fui chamado à polícia pelo coronel Juarez
Lacerda, chefe geral da censura, que me interpelou. Queria saber
porque eu não deixava os censores comerem ou tomar café no
jornal. Respondi: “Não deixo nem vou deixar. E só dou uma cade-
ira e uma mesa para eles trabalharem para não atrasarem a saí-
da do jornal”.

Nossa resistência era passiva mas ostensiva, o “trabalho”
deles na Tribuna da Imprensa era considerado “posto de sacrifí-
cio”. Não sei porque não reivindicaram “gratificação por serviço
de insalubridade”.

1967 – Em 20 de julho, a violência das violências, meu pri-
meiro confinamento, em Fernando de Noronha. 60 dias, o que
depois se transformaria em rotina. Meus advogados: Mário de Fi-
gueiredo, George Tavares e Evaristo de Moraes Filho. Os dois
primeiros foram me visitar lá, junto com Carlos Lacerda, depois
de uma batalha de 15 dias para obter autorização. Evaristinho
não foi, tinha que cuidar do processo.

1968 – Segundo confinamento, 30 dias em Pirassununga.
1968 – Preso no AI-5, 13 de dezembro, em companhia de

Carlos Lacerda, do ator Mário Lago e Osvaldo Peralva, então di-
retor do Correio da Manhã. Todos no quartel da Polícia Militar,
denominado Caetano de Farias. (Esse coronel Caetano de Farias
foi chefe da Casa Militar do presidente Wenceslau Brás; depois,

eleito governador do Mato Grosso, foi o primeiro governador a
sofrer o impeachment; o segundo e último seria o governador de
Alagoas Muniz Falcão. Só que este voltou ao cargo um ano de-
pois, por decisão do Supremo).

1969 – Terceiro confinamento, 30 dias, em Mato Grosso,
na capital Campo Grande. 1971, 1972, 1973 (duas vezes) e
1974, prisão no terrível DOI-Codi. Não fui torturado nenhuma vez,
por causa de um fato: eles estavam mais assustados do que eu.
É lógico que eu estava com medo, mas o medo deles era maior.
E se me torturassem e eu morresse, como aconteceria depois em
1975, com o jornalista Wladimir Herzog? Este era conhecido ape-
nas profissionalmente em São Paulo. Sua morte espantosa qua-
se derruba a ditadura.

1968 a 1978 – Tremenda censura prévia. Durante 10 anos
exatos o jornal foi dilacerado diariamente. A Tribuna da Impren-
sa foi o primeiro jornal a ter censura prévia, antes mesmo do
AI-5. E foi o último a deixar de ter censura em junho de 1978.
(Junto com a Tribuna da Imprensa, só restavam censurados o
semanário O Movimento e o também semanário da Arquidiocese,
O São Paulo, dirigido pelo próprio cardeal D. Evaristo Arns).

Durante esses anos todos de censura as prisões foram
inúmeras. Pois jamais nos conformamos com a dependência.
Então, por qualquer coisa, lá se iam 2,3 ou mais dias de prisão.

(Só um exemplo da brutalidade, insensibilidade e cruelda-
de da censura. Em 1977, sem, nenhuma doença, morre inespera-
damente Carlos Lacerda. Era um amigo, companheiro, e princi-
palmente o fundador do jornal. Não podia deixar de escrever so-
bre o fato. Gosto muito do artigo, escrito com o coração e a ra-
zão. Saiu. Mas todo cortado, como pode ser visto na coleção ou
na reprodução. Não existe exemplo melhor e mais elucidativo do
ódio que tinha pela Tribuna da Imprensa.)

1981 – Finalmente em 26 de março de 1981 a vingança to-
tal. Não poderiam admitir que depois de tudo isso a Tribuna da
Imprensa continuasse em pé. Então promoveram a sua destrui-
ção completa nessa madrugada torpe. Nada foi salvo. Sobral Pin-
to, Barbosa Lima Sobrinho e Alceu Amoroso Lima, que tinham
idade e credibilidade para falarem sobre “História, compareceram
ao que sobrou do jornal na mesma madrugada e disseram:

“Desde 1930, foi o mais terrível atentado contra um jornal”.
Nada aconteceu, pois a ditadura estava acabando, mas seus ad-
miradores e servidores ainda eram poderosos.

Vou terminar, senador. Esses são os fatos, os episódios,
as perseguições, as violências que têm datas, foram marcados
para sempre. Mas existem coisas até piores que foram sendo
praticadas desde 1963/64 e duram até hoje. Nessa época circulá-
vamos com 66 páginas e cheias de anúncios, nossa posição de
defesa do interesse nacional contra as “dívidas” e combatendo o
domínio das multinacionais era exatamente a posição de hoje.
Jamais transigimos, conversamos ou negociamos nossas posi-
ções. Éramos até acusados com duas frases, que nos honram
muito. 1 – “O Helio Fernandes combate demais”. 2 – “É impossí-
vel conversar com alguém na Tribuna da Imprensa.”

Como Prometeu acorrentado, tivemos que devorar as pró-
prias visceras para resistir. Os donos de jornais que nunca estive-
ram em trincheira alguma, mas fingiram muito bem, não foram
cassados, presos, perseguidos, nem tiveram a publicidade de
seus órgãos cortada. Ao contrário, progrediram, e com o progres-
so veio a fartura. Com a fartura surgiu a exaltação.

Para nós, o que ainda vale é a manchete do jornal empas-
telado violentado, destruído, que saiu logo no dia seguinte, gritan-
do na primeira página: “A ditadura vai acabar, nós não”. Comple-
tamos 50 anos com o mesmo espírito jornalístico.

Hélio Fernandes
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com a
palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, por
permuta com o Senador Bernardo Cabral.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o rio São Francisco tem sido alvo de especulação
em função de um projeto que está sendo desenvolvi-
do pelo Ministério da Integração Nacional, a cargo do
Ministro Fernando Bezerra, Senador da República
pelo Rio Grande do Norte.

Por outro lado, a Câmara dos Deputados, em
trabalho recentemente publicado, denominado “Seca,
o homem como ponto de partida”, incluiu a transposi-
ção do rio São Francisco como um dos instrumentos
para a solução dos problemas aflitivos que atingem o
homem do sertão, notadamente aquele que reside no
semi-árido.

O rio São Francisco, Sr. Presidente, também co-
nhecido como rio da unidade nacional, ou simples-
mente o velho Chico, que tem suas nascentes lá pe-
las bandas de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e
sua foz, jogando as águas no Atlântico, entre Sergipe
e Alagoas, por sua singularidade de poder beneficiar
ricos e pobres, ao longo dos seus 2.700 quilômetros
de seu extenso percurso, é reverenciado fraternal-
mente por todos que dele se servem.

A engenharia brasileira descobriu, nas suas ca-
choeiras, quedas d’águas e calhas profundas, a pos-
sibilidade da retenção das águas para, em seguida,
movimentar gigantescas turbinas, transformando
energia hidráulica em energia elétrica, iluminando ci-
dades e povoados, movimentando máquinas e moto-
res na indústria e na agricultura. A múltipla utilização
do rio São Francisco permite ao homem rústico da re-
gião ribeirinha obter seu sustento na pesca, na nave-
gação e na irrigação.

No entanto, não só pela ação predatória do ho-
mem, mas também pelo descaso das autoridades, o
velho Chico está perdendo a sua força. Seu leito se
esvazia e fica raso, e o mar já começa a penetrar nas
suas entranhas, tão baixo está o seu leito antes da
sua foz, misturando peixes de água doce com peixes
de água salgada, em uma simbiose aterradora, pre-
núncio do desastre ecológico que leva ao desespero
nordestinos humildes que vivem da pesca.E a sua ca-
lha, em virtude do assoreamento provocado pela des-
truição das matas ciliares, já não responde como em
outros tempos aos apelos do transporte fluvial.

O rio São Francisco, em muitos trechos, está
agonizando. A vazão é ínfima, e se não for tomada
uma providência séria o mais rápido possível, o forne-

cimento de energia elétrica e a irrigação, que hoje são
fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste,
estarão dentro em pouco ameaçados.

Não queremos ver a morte do velho Chico. Re-
cuperá-lo em toda sua extensão é tarefa inadiável.
Reconquistar a normalidade da vazão do rio São
Francisco significa abrir perspectivas para o se-
mi-árido nordestino de implementar projetos relevan-
tes que aumentem a produção e a geração de empre-
gos na área mais pobre do Brasil. Apesar dos dese-
quilíbrios reinantes nessa área, no entanto, ela res-
ponde por 64% da produção agrícola e por 67% da
área irrigada do Nordeste.

Portanto, insistir agora em executar um projeto
de transposição do rio São Francisco é, no mínimo,
um ato inconseqüente, pois isso provocará, mais
cedo, sua prostração e sua morte, levando mais pro-
blemas sociais aos Estados que sustentam grande
parte de sua já depauperada economia com base no
aproveitamento do rio, como são os Estados de Sergi-
pe, Bahia e Alagoas, cujas Bancadas com assento no
Congresso Nacional e nas Assembléias Legislativas
têm-se posicionado contra a retirada de suas águas,
sem que se promova antes um programa consistente
de revitalização.

Tem-se que, em primeiro lugar, aumentar a dis-
ponibilidade hídrica do rio São Francisco. Para tanto,
as soluções existem. Deve-se cuidar do refloresta-
mento de suas margens, para que se evitem erosões
e, conseqüentemente, o assoreamento; adotar um
sistema de dragagem para restabelecer o fluxo nor-
mal das águas; e implantar obras de captação em ba-
cias limítrofes ao sul e a oeste, onde as precipitações
são mais abundantes.

A transposição do rio Tocantins poderia propor-
cionar uma injeção de águas no rio São Francisco de
mais de dois mil metros cúbicos por segundo, sem
comprometer, em hipótese alguma, o funcionamento
normal daquela fonte doadora. Enquanto no se-
mi-árido nordestino a precipitação média não ultra-
passa 700 milímetros, o regime de chuvas do Estado
do Tocantins, abundante e regular durante sete me-
ses – de setembro a março –, confere um índice pluvi-
ométrico que varia de 1.200 milímetros a 1.800 milí-
metros, podendo atingir, na região de Abreulândia e
Pium, um índice de precipitação de 2.500 milímetros.

Devido à ocorrência de fortes chuvas durante
quase oito meses no Estado do Tocantins, a vazão
média do rio Tocantins é de 11 mil metros cúbicos por
segundo, por ano. A natureza construiu uma interliga-
ção entre o Tocantins e o São Francisco por meio de
duas lagoas situadas no Município de Ponte Alta do
Tocantins: a Jalapão e a Varedão. É essa interligação
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com a bacia do Tocantins que transforma o Rio Gran-
de, afluente do rio São Francisco, em perene e nave-
gável num trecho de mais de 300 quilômetros.

O pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco,
João Suassuna, considera que, se houver um apro-
fundamento das lagoas Jalapão e Varedão, a descar-
ga para o rio São Francisco poderia aumentar em cer-
ca de 2.600 metros cúbicos por segundo, sem afetar,
em absoluto, o sistema Tocantins. Esse complemento
de uma obra feita pela própria natureza, que daria
uma vazão superior à do rio São Francisco em Sobra-
dinho – de onde se pretende dar início ao projeto de
transposição das águas do rio São Francisco –, não
custaria mais de R$120 milhões.

Em tais condições, fazer a transposição do rio
São Francisco na tentativa de reduzir as incertezas
originadas pelas crises constantes dos recursos hídri-
cos no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba e no Rio
Grande do Norte – sem antes atentar para a fragilida-
de do velho Chico e lutar por sua urgente revitalização
– seria um passo errado e infrutífero, não benefician-
do em nada, como se deseja, os Estados acima cita-
dos e contribuindo para a completa estagnação da
economia de Sergipe, da Bahia e de Alagoas.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Não discuto
os números e os estudos citados por V. Exª. Mas
quantos bilhões de metros cúbicos, por segundo, o rio
despeja para o mar? O rio São Francisco passa da
Bahia para Sergipe, de Sergipe para Alagoas, de Ala-
goas para Pernambuco ou é interrompido na Bahia,
em Sergipe ou imediatamente em Alagoas ou em
Pernambuco? Essas duas informações são funda-
mentais porque, se a água vai para o rio e se ele ba-
nha todos esses Estados, por que não pode também
servir ao Rio Grande do Norte, à Paraíba e ao Ceará?
Faz-se de tudo para evitar a transposição, até estudo
de impacto ambiental, mas nunca se pesquisou quan-
tas pessoas fogem da seca e da sede na Paraíba, no
Rio Grande do Norte e no Ceará. Quantas milhares
de criaturas já morreram e quantos milhões de gados,
de reses morrem de sede?! Será que isso não causa
nenhum impacto? Entretanto, dizem que, com a
transposição das águas, os mosquitos morreriam ou
deixariam de voar. Era este o meu aparte.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Não falo sobre mosquitos, mas sobre
água e gente.

Antes de tudo, a gestão da água exige cautela,
porque, se seu uso for inadequado, ela pode tornar-se
inócua, insuficiente ou, se mal administrada, pode re-
dundar em prejuízos para os Estados que hoje benefi-
ciam-se dela.

Assim como a nossa região, os Estados do Cea-
rá, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, principal-
mente, sofrem com a falta d’água. Mas, na nossa re-
gião, existem projetos em andamento como o Projeto
Califórnia e o Projeto Platô de Neópolis, em Sergipe.
Existem projetos de irrigação em andamento também
na Bahia, que configuram desenvolvimento para a re-
gião. Esses projetos correm o risco, com a queda da
vazão, de não atingirem a finalidade para a qual foram
construídos.

Na fronteira de Alagoas com Sergipe, uma cu-
nha salina – água salgada – já começa a penetrar an-
tes da foz do rio São Francisco, produzindo prejuízos
irreparáveis para a pesca. Naquele local, praticamen-
te não existe mais a navegação e a quantidade de
água é insuficiente para o atendimento das necessi-
dades básicas da população. Nas proximidades de
Neópolis, muitas pessoas que vivem da pesca prati-
camente estão sem pagar os motores dos seus bar-
cos porque o peixe existe em pequeno volume e o lu-
cro obtido pelos pescadores torna impossível a práti-
ca da pesca.

Por outro lado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, precisamos, antes da transposição, fazer uma
injeção de água no rio São Francisco. O problema não
ocorre somente nesse trecho – depois da Barragem
de Xingó –, mas em outros locais, desde a nascente
do rio São Francisco, passando por Minas Gerais e
Bahia, já existem trechos assoreados não só do pró-
prio rio como também de afluentes ou de tributários
do rio São Francisco, que sofrem as conseqüências
danosas da destruição das matas ciliares e do violen-
to assoreamento.

Devemos, primeiramente, recuperar o rio São
Francisco, dotando-o de volume de água suficiente
para que os projetos já executados e os que ainda o
serão não venham a sofrer as conseqüências e os
efeitos de uma transposição sem os estudos neces-
sários.Sobretudo, estamos reclamando de que, como
falou V. Exª, nenhum estudo de impacto ambiental,
sobre a viabilidade da construção dessa transposi-
ção, foi divulgado para o Nordeste do Brasil até o pre-
sente momento.

Assistimos, na semana passada, na Comissão
de Assuntos Econômicos, que estava reunida com a
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, a uma pa-
lestra a que estavam presentes o Presidente da Co-
devasf e o Secretário de Recursos Hídricos do Gover-
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no Federal, Dr. Raimundo Guarrido, que foi taxativo,
ao dizer que o rio São Francisco está na UTI. Quem
está afirmando isso não é um Senador que é advoga-
do e não é técnico em recursos hídricos, mas o Secre-
tário de Recursos Hídricos do Governo Federal.

Outro ponto: na elevação que será realizada em
Cabrobó, as águas serão captadas em três elevações
sucessivas, até atingir uma altura de 160m. O Dr.
Raimundo Guarrido disse que o consumo de energia
elétrica para transpor o rio São Francisco somente
nesse trecho daria para abastecer os Estados de
Sergipe e Alagoas — esse é um exemplo para que
possamos aquilatar a grandiosidade apenas em
termos de consumo de energia elétrica da
transposição do rio São Francisco.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Ouço V. Exª, com prazer.

O Sr. Lúdio Coelho (PSDB – MS) – Senador
Antonio Carlos Valadares, tenho a impressão de que
deveríamos propor ao Governo Federal um projeto
global, abrangendo toda a Bacia do São Francisco.
Temos ouvido as mais variadas opiniões a favor da
transposição do rio São Francisco e contra ela, mas
não há um estudo de toda a região. Deveria ser feito
um projeto detalhado da região inteira, para que se
realizasse, da melhor forma, o que fosse viável — não
da maneira como está sendo feito, isto é, cada um
dando uma opinião sobre uma parte do rio São
Francisco. É importante o pronunciamento de V. Exª,
mas seria muito favorável à Nação uma pesquisa
ampla de toda a região do rio São Francisco e do
lugar pretendido para a transposição, a fim de que a
referida obra fosse executada segundo o que se
entendesse como mais conveniente e viável ao País.
Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Senador Lúdio Coelho, V. Exª tem
toda a razão. Precisamos de um projeto global que
atenda não só aos interesses dos Estados de
Sergipe, Alagoas e Bahia, mas que viabilize outro
projeto maior, em apoio aos Estados do Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, que
precisam efetivamente que algo seja feito para reduzir
o sofrimento de sua gente.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Concede-me V. Ex.ª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Ouço V. Ex.ª, Senador Eduardo
Siqueira Campos.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Quero apenas a oportunidade de parabenizar V. Ex.ª

pela análise que faz, colocando como principal
predador das águas o homem, que sempre dirigiu
seus esforços e estudos para o aproveitamento
delas, seja na área da eletricidade, seja na área da
energia ou da irrigação, sem tê-las estudado, até o
presente momento, na sua questão mais ampla, do
seu uso múltiplo. V. Ex.ª traz outro dado também
muito importante que interessa por demais à Nação
brasileira, relativo ao rio Tocantins: das próximas dez
hidrelétricas a serem construídas neste País, cinco
serão no rio Tocantins, onde já existem Tucuruí,
Serra da Mesa e Luís Eduardo Magalhães — esta,
com as obras pela metade. Há, além disso, cinco
outros grandes projetos, todos com estudo ambiental
e projetos preliminares prontos. Portanto, V. Ex.ª
refere-se sabiamente ao rio Tocantins como uma
grande possibilidade de revitalização do rio São
Francisco. Conheço esses estudos; após a
construção dessas usinas hidrelétricas, o Estado de
Tocantins terá os maiores reservatórios de água do
planeta, considerando-se ainda que tem um dos
índices pluviométricos mais altos. Com tudo isso,
estamos antevendo a possibilidade de dar uma
grande contribuição. Esse é o projeto mais
economicamente viável e de melhor aproveitamento,
que não só contentaria toda a região, mas daria
também ao rio Tocantins a oportunidade
extraordinária de participar do desenvolvimento da
Região Nordeste. Portanto, parabéns a V. Exª. Este é
o grande debate a ser exercitado nesta Casa: o uso
múltiplo das águas e a realização de um grande
estudo não só para o rio São Francisco, como para as
demais bacias brasileiras. Parabéns, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. O seu aparte
veio robustecer a análise que estamos fazendo,
mesmo porque a transposição do rio Tocantins em
relação ao São Francisco terá um custo baixíssimo.
Segundo técnicos que realizaram os estudos, os
custos não ultrapassarão R$120 milhões.

O Ministro da Integração Nacional, Dr. Fernando
Bezerra, é um nordestino, e sabemos da sua
responsabilidade pela nossa região. S. Exª está
lutando pelo seu Estado, assim como pelo
desenvolvimento dos outros Estados, que não podem
ser prejudicados com a transposição. Antes que ela
seja feita, deve-se ter o cuidado de salvar o rio.

A nossa sugestão é a de que o Dr. Fernando
Bezerra se debruce sobre estudos que já existem na
Codevasf e que mostram a viabilidade dessa captação
de águas do rio Tocantins para o São Francisco. Já há
um trecho estabilizado de forma natural, pois a própria
natureza aprontou o projeto; falta apenas o
aprofundamento das duas lagoas a que me referi, a
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fim de dar mais volume de água ao sistema Tocantins
e, conseqüentemente, fazer uma transposição de
mais de dois mil metros cúbicos por segundo. Isso
seria suficiente para atender todas as demandas, não
só dos três Estados, mas também daqueles que
querem fazer a transposição do São Francisco.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Dando continuidade, concedo nova-
mente um aparte ao Senador Agnelo Alves. Creio que
V. Exª tenha entendido que não estou querendo dei-
xar o Rio Grande do Norte morrer de sede, nem a Pa-
raíba; ninguém da Bancada de Sergipe está queren-
do isso. O que desejamos é que o Ministro da Integra-
ção realize a execução por meio de projetos e estu-
dos que já existem no âmbito do próprio Governo, vi-
sando a melhorar as condições de vazão do rio São
Francisco.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Entendi o
pensamento de V. Exª claramente. Quero saber o que
impede que se façam as duas coisas concomitante-
mente. Por que este País tão grande, que já construiu
Furnas, a Binacional e outras obras fantásticas, como
Brasília, não pode despender R$150 milhões?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Cento e dezesseis milhões de reais,
no máximo. E a transposição do rio São Francisco
custará ao nosso País mais de R$1,5 bilhão.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª deve
prestar atenção no seguinte: o que representam
R$1,5 bilhão para livrar da sede a população? V. Exª
falou em projetos de irrigação que já existem e que ain-
da vão ser implantados em Sergipe, Alagoas e Bahia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Aproveitando-se as águas do rio São
Francisco.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Por quê?
Se a urgência maior é a da sede, vamos evitar esses
projetos, para que o povo tenha água para beber. É
uma questão de prioridade. V. Exª há de convir que a
água para beber deve ter preferência. Agora, já que
não há essa necessidade, vamos criar coragem e fa-
zer as coisas como devem ser feitas – grandes, como
grande é este País. Será que a última grande obra
deste País foi a Binacional? Será que nunca mais te-
remos capacidade de construir uma cidade como Pal-
mas, de construir uma cidade como Brasília? V. Exª já
imaginou? Eu trocaria a transposição se instalásse-
mos o Congresso Nacional no Rio Grande do Norte, o
palácio presidencial no Ceará e o tribunais federais
na Paraíba. Assim, em um instante, correriam para

trazer a água não sei de onde; não seria necessário
nem o rio São Francisco. Talvez viesse água encana-
da de outros rios muito mais fortes, quem sabe até do
Amazonas, porque não faltaria água para nós Sena-
dores, para o Presidente da República ou para os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece
é que estamos tendo que fazer uma opção: se o rio
está-se acabando, está na UTI, está morrendo, va-
mos pensar desde logo no tratamento. Qual? Vamos
suspender os novos projetos de irrigação até que ele
receba o reforço de água. Vamos até suspender al-
guns projetos que estão consumindo água sem ge-
renciamento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – E também suspender a transposição
do rio São Francisco. V. Exª propõe, então, suspender
o projeto da transposição das águas do rio São Fran-
cisco?

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Absoluta-
mente. A transposição é para dar de beber ao povo. É
um copo d’água, pelo amor de Deus, que ainda hoje é
pedido no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Senador Agnelo Alves, quanto mais V.
Exª fala mais eu me convenço de que meu discurso
não está contrariando em absoluto os objetivos de V.
Exª, uma vez que o que queremos é salvar um rio,
cuja transposição amanhã poderá ajudar os Estados
que sofrem com a falta de água. Ora, o que queremos
é solicitar ao Ministro, que é do Rio Grande do Norte,
um nordestino, que, ao executar um projeto tão caro,
de quase R$1,5 bilhão, pense que com R$116 mi-
lhões poderá recuperar totalmente a vazão do rio São
Francisco, fazendo a captação do rio Tocantins, como
aqui já foi mencionado. O Senador Eduardo Siqueira
Campos, em pronunciamento dos mais inteligentes,
provou “por a mais b” a viabilidade do aproveitamento
das águas do rio Tocantins a fim de melhorar o funcio-
namento da atividade hídrica do rio São Francisco.

Portanto, Sr. Presidente, a nossa proposta é no
sentido da revitalização completa do rio São Francis-
co, inclusive para que o Estado de Sergipe, que já
conta com um projeto no Plano Plurianual de Investi-
mento (PPA), o projeto Canal Dois Irmãos, cuja toma-
da d’água é na barragem de Itaparica, com 315Km de
extensão, percorrendo vários municípios da Bahia e
de Sergipe. Projetos de irrigação possibilitarão a cria-
ção de mais de 200 mil empregos na região. Além dis-
so, o canal de Xingó já está sendo objeto de emendas
coletivas dos Deputados Federais pelo Estado de
Sergipe, visando contemplá-lo com recursos visando
seu início no próximo ano.
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Assim, Sr. Presidente, assegurando a regulari-
dade da vazão do rio São Francisco,...

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) – Senador
Antonio Carlos Valadares, lamentavelmente o tempo
de V. Exª já se esgotou.

O SR ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – ...melhorando o funcionamento da
sua vazão, recuperando as matas ciliares, corrigindo
o assoreamento do Rio São Francisco, injetando
águas do rio Tocantins, não temos a menor dúvida de
que, aí sim, o Rio São Francisco estará apto a servir
aos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba
e também parte do Estado de Pernambuco, o que fa-
remos com o maior prazer, porque todos somos ir-
mãos.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada sucessivamente, pelos
Srs. Luiz Otávio e Freitas Neto.

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) – Com a pa-
lavra o Senador Nabor Júnior. V. Exª dispõe de vinte
minutos.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o ano legislativo está chegando ao fim,
depois de doze meses de fortes instabilidades econô-
micas e tumultos sociais. Foram tempos de dificulda-
des e incertezas realmente muito grandes, principal-
mente após a maxidesvalorização do real, no primei-
ro trimestre.

É hora, portanto, de relembrar as atividades le-
gislativas e políticas que desenvolvemos. De minha
parte, foi mais um período integralmente devotado ao
progresso da Estado do Acre e ao bem-estar de sua
generosa população, consciente das condições gerais
em que temos de lutar.

Dentre as inovações estabelecidas em 1999, há
uma no Acre que se revela criadora e digna de exten-
são a todas as demais Unidades da Federação. Não
me atrevo, evidentemente, a interferir nos assuntos
político-institucionais dos Estados de V. Exªs; tra-
go-lhes, apenas, o relato de uma atitude pioneira, as-
sumida pela Assembléia Legislativa acreana, que, em
sessão especial, ao ouvir os Senadores e Deputados
Federais do Estado, lhes propiciou a oportunidade de
prestar contas do desempenho dos respectivos man-
datos no Congresso Nacional.

A iniciativa do Deputado Estadual Luiz Calixto,
do PMN, é uma novidade realmente grata num cená-

rio tão carente de efetivas renovações, como é a vida
pública. Foi com esse espírito que, ao chegar a minha
vez de dirigir-me aos Deputados Estaduais, relatei
tudo o que fiz no ano findante, situando, em seu con-
texto, iniciativas de períodos legislativos e políticos
anteriores.

A síntese daquele depoimento perante a
Assembléia Legislativa do Acre é um dos principais
esteios da estrutura do discurso que ora começa a
pronunciar no Senado da República.

Não podemos falar do Brasil e dos brasileiros
sem fazer a profunda abordagem dos tempos em que
vivemos, pois o País enfrenta uma das mais dramáti-
cas passagens de sua história.

A falência do pretenso “Segundo Mundo”, o anti-
go bloco socialista, levou a uma brutal mudança na
correlação de forças internacionais – e isso veio a nos
atingir e nos obrigou a buscar soluções urgentes e efi-
cazes para fazer face às pressões da nova ordem
econômica, baseada na competição e no lucro acima
das fronteiras.

A quebra de sucessivas bolsas de valores, em
lugares até há pouco tempo ignorados, como Kuala
Lampur, Singapura e Manila, provou que nenhum
país está desvinculado dos outros, mesmo dos mais
distantes, por maiores que sejam as diferenças cultu-
rais, econômicas, ideológicas ou territoriais.

E o mesmo acontece com o Brasil e seus Esta-
dos desde os poderosos São Paulo, Rio Grande dos
Sul e Minas Gerais até os longínquos Roraima, Ron-
dônia e Amapá.

O Acre, que tenho a honra de representar neste
plenário, sofre duplamente toda as crises da Federa-
ção. Em primeiro lugar, por causa da essência do regi-
me federativo, que reparte os ônus da pobreza e, as-
sim, corta investimentos sociais; e, como somos um
Estado esquecido por muitas autoridades federais,
cada benefício é fruto de esforços exaustivos.

Ouvimos, constantemente, comentários irônicos
sobre a nossa luta em prol da alocação de recursos fe-
derais em municípios do interior, dos muitos pretensos
insultos que recebemos nessas ocasiões, os mais sua-
ves são “assistencialismo” e “paroquialismo”.

Mas isto só vem revelar uma coisa: a ignorância
dos grandes centros do capital e da produção sobre
os problemas que angustiam o dia-a-dia dos núcleos
distantes e mais pobres. Quando um prefeito bate às
portas dos Ministérios para pleitear uma balsa ou um
ônibus escolar, isso pode parece pouco para as me-
trópoles do Centro-Sul –, mas para aquelas comuni-
dades, mergulhadas nas mais agudas carências, é a
única forma de transportar crianças diariamente por
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longos trechos de rios ou estradas, em busca de ensi-
no ou assistência médico-hospitalar.

Orientei a formação de equipe que, no Distrito
Federal, dá apoio à Associação dos Prefeitos do Acre,
hoje dotada de condições efetivas para apresentar
propostas, propor convênios, atender a exigências
técnicas, assinar acordos e receber os recursos vitais
para suas comunidades.

É um grupo de técnicos e assessores da melhor
qualidade, liderados pela Drª Maria Alice Melo de Ara-
újo, cujo talento e dedicação faço questão de regis-
trar, com o mais sincero agradecimento a todos, em
nome das comunidades envolvidas.

Esse trabalho tem rendido frutos valiosos para
os municípios filados à APA.

Ainda ecoam, neste recinto, as sábias lições do
ex-Senador Franco Montoro, paladino maior da causa
do municipalismo e do respeito a seus princípios. Qu-
ando denunciava que o Brasil é “um gigante com pés
de barro”, o grande apóstolo da redemocratização co-
locava em um mesmo contexto a representatividade
inerente ao regime e a importância de dar fundações
sólidas ao grande edifício socioeconômico da Pátria.

Foi pensando em Montoro que participei, na ter-
ça-feira passada, em Rio Branco, da solenidade de as-
sinatura de convênios entre órgãos federais e diversas
Prefeituras acreanas, contempladas com mais
R$21.867.263,23, recursos oriundos das emendas
propostas no ano passado, quando exerci as honrosas
funções de coordenador da Bancada Federal do Acre.

Tivemos muitas vitórias no ano que chega ao
fim, a despeito das imensas dificuldades provocadas
pelo agravamento da crise econômica do País. Para
enfrentar esse quadro, guiei-me, sempre, pela defesa
intransigente dos interesses do povo acreano, através
da apresentação de projetos de lei, pareceres, dis-
cussões em plenário e, principalmente, dos trabalhos
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, que integro como membro titular, den-
tro da representação do PMDB.

Permitam-me citar alguns dos projetos de minha
autoria que tramitam no Congresso, alguns já aprova-
dos no Senado e, portanto, submetidos à Câmara dos
Deputados, e outros ainda em fase de instrução nas
Comissões do próprio Senado.

O Projeto nº 16, de 1996, que concede aos se-
ringueiros da Amazônia o seguro-desemprego duran-
te os meses da entressafra anual da extração do lá-
tex, no chamado período invernoso. Em apenas um
ano, consegui sua aprovação no Senado e, agora, a
palavra final será dada pela Câmara, onde o Projeto
recebeu o nº 3.601/97.

Os trabalhadores do seringais, aliás, sempre es-
tiveram em destaque na minha atuação como legisla-
dor. Essa preocupação teve sua maior conquista nos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, que,
em 1988, a partir da Emenda nº 1.410, de minha auto-
ria, concedeu a pensão vitalícia aos antigos soldados
da borracha. A proposta previa o pagamento de três
salários mínimos mensais, mas tivemos que aceitar,
após duríssimas negociações, a fixação do valor do
benefício em dois salários mínimos.

Esse valor, reconhecemos todos, é pequeno –
mas já permitiu a mais de 18 mil famílias da Amazônia
uma renda segura, confiável e permanente, capaz de
garantir-lhes as condições mínimas de sobrevivência.

Faço questão de enaltecer e pedir reconheci-
mento, por dever de justiça, ao apoio decidido que re-
cebi, na tramitação da emenda e sua posterior regula-
mentação, do então Senador Aluizio Bezerra e da De-
putada Zila Bezerra. Abro aqui, Sr. Presidente, um pa-
rêntese para também resgatar uma contribuição que
foi decisiva na regulamentação deste projeto, do en-
tão Ministro da Previdência e Assistência Social, nos-
so atual colega e Líder do PMBD nesta Casa, Sena-
dor Jader Barbalho. Sem eles e outros companheiros
da Região Amazônica dificilmente chegaríamos à so-
lução encontrada, quando, também exaustas, as ban-
cadas majoritárias dos grandes centros impuseram a
alternativa do pegar ou largar.

Era uma alternativa cruel, mas não poderia ser
abandonada. Com esse realismo, aceitamos o acordo
proposto.

Nos últimos anos, porém, a burocracia previden-
ciária se dedicou a interferir e tentar prejudicar a con-
cessão daquele benefício. E o fez da forma mais cruel,
impondo obstáculos e criando dificuldades para a sua
obtenção. O pior exemplo disso está no art. 21 da Lei
n.º 9.711, de 20 de novembro de 1998, que exige pro-
vas materiais de que o candidato à pensão estava, há
50 ou 60 anos, efetivamente trabalhando nos seringais
– um absurdo contra o qual venho lutando, porque é in-
justificável cobrar hoje esses documentos de pessoas
simples, muitas delas analfabetas. É realmente incom-
preensível fazer tais exigências aos pioneiros meio sé-
culo após sua chegada ao coração da mata, amontoa-
dos em precaríssimos acampamentos.

Para corrigir esse erro, redigi o Projeto nº 79, de
1999, que admite também prova testemunhal nos
processos de concessão de pensão aos soldados da
borracha – providência racional e de grande conteúdo
humano.

A matéria está incluída na pauta das votações
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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que tem como Relator o Senador Amir Lando. Tenho
desenvolvido todos os esforços no sentido de que
seja votado o mais cedo possível, permitindo-lhe se-
guir para a Comissão de Assuntos Sociais, que tem
competência terminativa sobre seu mérito.

Não é de meu hábito falar na primeira pessoa do
singular, mas preciso mostrar que, junto a outros Con-
gressistas, tive e estou tendo atuação decisiva em
dois assuntos que se destacam nas manchetes de to-
dos os veículos nacionais, porque representam hoje
grande preocupações da nacionalidade.

A Carta de 1988 instituiu medidas provisórias,
que, como todos sabemos, é um mecanismo que o
Chefe do Governo deveria usar com parcimônia e res-
peito, no atendimento das questões emergenciais,
mas cuja proliferação descontrolada quebrou o equilí-
brio entre o Legislativo e o Executivo.

O Congresso virtualmente perdeu a iniciativa do
processo de elaboração das leis, porque o Governo
passou a fazê-lo abusivamente. Atento à questão,
apresentei emenda à Constituição, vedando as reedi-
ções das medidas provisórias. Outros Parlamentares
redigiram propostas semelhantes que acabaram con-
solidadas num texto comum, aprovado pelo Senado
Federal no início deste mês e enviado à Câmara, que
dará a palavra final. Isso, a meu ver, eliminará o foco
do problema.

Abordo, agora, a questão do narcotráfico, tema
que reservou para o Acre as mais infamantes e sórdi-
das agressões.

Humilhados, indignados, insultados em nossa
honra como povo, eu e tantos acreanos de valor pro-
testamos duramente, quando a situação chegou ao
ponto de sermos chamados de “narcoestado” pela
grande imprensa do Centro-Sul.

Ao contrário do que muitos foram induzidos a
acreditar, a luta contra o tráfico de drogas sempre foi
uma das minhas grandes preocupações. Tenho tomado
parte, no Congresso, de todas as iniciativas voltadas
para aquele grande combate. E o fiz não apenas com
palavras, mas também através de atos e propostas con-
cretas, em meios aos entendimentos e aos diálogos
com todos os setores engajados nesta campanha.

Busquei um meio de combinar duas preocupa-
ções prioritárias: a guerra ao narcotráfico e a reforma
agrária.

É bom vermos, hoje, as pressões da sociedade
para que se efetive a entrega aos programas de refor-
ma agrária das terras aproveitadas de maneira crimi-
nosa – mas é justo lembrarmos que se tal perspectiva
existe é porque o então Deputado Elias Murad, eu e
outros Constituintes convergimos nesse sentido. Re-

digi e apresentei perante a Assembléia Nacional
Constituinte a Emenda nº 98, que manda desapropri-
ar as terras em que foram descobertas plantações de
maconha e outros alucinógenos.

Diz seu texto: “as glebas de qualquer região do
País usadas para finalidades criminosas, apuradas
pela autoridade competente, serão imediatamente
expropriadas sem o pagamento de qualquer indeni-
zação e destinadas em caráter prioritário aos progra-
mas de reforma agrária, sem prejuízo das sanções
penais aplicáveis aos seus proprietários e responsá-
veis em qualquer grau”.

Os Anais atestam: data da apresentação da
emenda: 7 de janeiro de 1988. Parecer: “Aprovada”

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nesta tribu-
na e em todas as que me foram franqueadas, venho
protestando contra notícias e comentários maldosos,
que fazem acusações generalizadas aos que já go-
vernaram o Acre e teriam causado, por omissão ou
conivência, o crescimento das estatísticas da produ-
ção, tráfico e consumo de entorpecentes.

Posso garantir – e provar! – que nunca me des-
cuidei desse grave problema.

O atual Governador do Acre vem de firmar con-
vênio com o Ministério da Justiça, para estabelecer
ação conjunta da União e do Estado contra as drogas,
em todas as suas etapas, produção, transporte e co-
mercialização. Recebeu meu apoio, acima de qual-
quer consideração de ordem política ou partidária,
porque, realmente, as coisas atingiram um nível de-
sesperador, causando, inclusive, o clima injusto e
desfavorável que tanto desgosto traz ao bravo povo
acreano.

Chegamos a esse ponto, porque não foi cumpri-
do um outro convênio, por mim assinado, como Gover-
nador, em 1984, com o mesmo Ministério da Justiça.

Valho-me das palavras da Desembargadora Mi-
racele de Souza Lopes Borges, magistrada que é um
orgulho da sociedade acreana. Lembrou a grande ju-
rista e admirável cidadã que se a União tivesse cum-
prido sua parte, se não tivesse sido desatenta às ne-
cessidades de fortalecimento da Polícia Federal, o
problema teria sido contido em bases muito menos
graves que as atuais.

Faço questão de citar textualmente as palavras
da Drª Miracele: o convênio “foi praticamente desati-
vado em razão da falta de recursos humanos (agen-
tes federais lotados na Superintendência neste Esta-
do) e financeiros alocados no Orçamento Geral da
União e disponibilizados ao Acre para a repressão do
câncer dos cânceres – Substãncias Entorpecentes
(maconha, cocaína, heroína, LSD, entre outras)”.
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É importante, mesmo, situar historicamente
aquela atitude pioneira assumida em 1984 – época
em que ainda não havia uma consciência tão sólida
como a de hoje em torno da gravidade do problema.
Lembremos que esse problema em si estava longe
dos níveis explosivos dos dias atuais.

O convênio de 15 anos atrás foi um passo sere-
no, firme e positivo, na repressão ao ainda incipiente
tráfico de entorpecentes na Amazônia, a partir do
nosso Acre.

ais tarde, como Senador, dei seguimento
àquela luta.

Quando faço uma afirmação, ofereço as provas
que lhe dão base. Seria cansativo enumerar todos os
atos e discursos em que cobrei ações mais efetivas
do Estado contra os narcotraficantes. Vossas Exce-
lências os ouviram e até mesmo deles participaram,
enriquecendo-os com seus judiciosos apartes. Ade-
mais, são palavras já inscritas nos anais do Senado
Federal e, por isso, hoje vou limitar-me aos mais re-
centes, aos pronunciados neste ano legislativo que
chega ao final.

Em 26 de abril, exigindo a destruição das pistas
clandestinas usadas, na Amazônia, pelas grandes
quadrilhas, afirmei da tribuna do Senado Federal:
“não podemos fingir ou menosprezar a gravidade do
problema. Temos compromissos inalienáveis com a
sociedade e com nossos filhos, com os futuros cida-
dãos para quem estamos tentando construir um mun-
do melhor.”

E lembrei ainda: “A notória falta de recursos
para o combate sistemático aos produtores e trafican-
tes é uma realidade incontestável, não pode ser taxa-
da de mero pretexto para eventuais fracassos”.

Em 14 de junho, ao registrar a investidura do
nosso ex-colega Elcio Alvares, no cargo de Ministro
da Defesa, citei uma trecho do seu discurso de posse,
“a determinação de, ao invés de confinar-se às ques-
tões estritamente castrenses, dar às Forças Armadas
uma estrutura ágil, moderna, coerente com as possi-
bilidades e as necessidades nacionais. Nesse contex-
to, merece destaque sua disposição de engajar os mi-
litares na guerra mundial contra o narcotráfico, o gran-
de flagelo social desta virada de século”.

E acentuei: “ Essa é uma providência que, há
muito tempo, a sociedade reclama. Porque na raiz de
quase toda violência urbana e rural, das chacinas das
cidades e dos crimes cometidos pelo jaguncismo,
está o ciclo da droga, particularmente da maconha e
da cocaína, as grandes pragas do setor. E a contradi-
ção entre os recursos disponíveis pelas autoridades e
as fortunas movimentadas pelos narcotraficantes tem

garantido uma vantagem expressiva para os bandi-
dos, hoje solidamente encastelados em pontos estra-
tégicos das metrópoles”.

Na oportunidade, denunciei o fechamento de
quatro postos da Polícia Federal no Amazonas.

Sua extinção, disse na oportunidade, traria –
como efetivamente trouxe – prejuízos irreparáveis na
luta contra os grandes traficantes daquele Estado e
dos vizinhos, inclusive o Acre. Além do mais, signifi-
cou um indesculpável alívio na repressão às rotas
usadas pelas quadrilhas internacionais, a partir do
Peru, Bolívia e Colômbia.

Dias mais tarde, recebi, emocionado, carta de
um irmão lassalista, D. Jacob Parmagnani, que, em
seu retiro no Rio Grande do Sul, tinha ouvido meu dis-
curso pela TV Senado. Endereçou-me palavras enco-
rajadoras, do alto de sua grandeza moral de sacerdo-
te, estribado, ainda, na experiência dos 85 anos dedi-
cados à educação escolar, moral e religiosa de nos-
sos jovens.

Guardo em meus arquivos e, particularmente,
em meu coração as palavras finais de sua missiva:
“Senador! Desencadeie forte campanha contra a pro-
dução de todo tipo de drogas. Salve o Brasil dessa
peste mortífera. Que Deus o ajude!”

Voltei várias vezes ao assunto, já então preocu-
pado com outro aspecto: o verdadeiro linchamento
moral a que o Acre vem sendo submetido, tratado
como se fosse o último dos mais nefandos redutos de
maus costumes político-sociais.

Concluindo, Sr. Presidente, minhas palavras
sempre foram direcionadas num mesmo sentido: re-
conhecer que o Acre enfrenta problemas, que nossa
sociedade tem focos de doenças morais, e que fomos
contaminados por males que afligem toda a humani-
dade. Mas não podemos permitir que nos faltem com
o respeito, o respeito devido a um povo trabalhador,
ordeiro e decente como é o acreano.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ”o Brasil é
país do futuro” – diziam os visionários, no já distante
início do século XX. Hoje sabemos que, sem um Acre
forte e desenvolvido, o Brasil não terá futuro algum,
porque em seu solo generoso estão as riquezas, os
portões para o mundo do Pacífico. Os grandes empre-
sários do centro-sul equivocam-se quando pensam
que o Acre é apenas um problema. Ao contrário, lá es-
tão as grandes soluções para a produção e para a ex-
portação, com a expansão da economia nacional.

O Acre é a grande porta de saída para os produ-
tos industriais, manufaturados ou agrícolas de todo o
País. Em suas fronteiras estão as conexões mais viá-
veis para os grandes portos do Pacífico, atingindo a
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costa oeste dos Estados Unidos e – numa linha dire-
ta, sem intermediários ou entrepostos –, chegando
aos grandes centros fabris e consumidores do extre-
mo oriente ou do subcontinente indiano.

Essa foi a minha grande bandeira de 1999. E
continuará sendo até o final dos meus dias, porque o
Acre é o futuro, é a esperança, é a certeza de um Bra-
sil forte, poderoso, capaz de ocupar a posição de lide-
rança mundial que Deus nos destinou.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nabor Júni-
or, o Sr. Freitas Neto, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Neste instante, teria início a Ordem do Dia,
nesta sessão, que tem até um número bom para se-
gunda-feira.

O Senador Eduardo Suplicy me informa que vai
viajar e só poderia usar da palavra nesta oportunida-
de, em permuta com o Senador Roberto Saturnino,
mas conheço a Casa e sei que, se eu der a palavra
agora ao Senador, também os Senadores Álvaro Dias
e Roberto Saturnino vão fazer a mesma solicitação.
Daí por que vou entrar na Ordem do Dia e, após, es-
sas comunicações serão feitas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 785, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento

Interno, a realização de sessão especial destinada a
comemorar os 50 anos do jornal Tribuna da Impren-
sa, em data a ser marcada.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Bernardo Cabral – Jefferson Péres – Eduardo Su-
plicy – Álvaro Dias – Pedro Simon – Maria do Car-
mo Alves – Antonio Carlos Valadares – Eduardo
Siqueira Campos – Lúcio Alcântara – Nabor Júni-
or – Luiz Otávio – Agnelo Alves – Marina Silva –
Carlos Wilson – Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será submetido à vota-
ção oportunamente.

Sobre a mesa projetos de lei do Senado que se-
rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 673, DE 1999

Institui a Certidão de Débitos (CD) a
ser expedida pelos serviços de proteção
ao crédito, estabelece prazo para exclu-
são de registro de inadimplência regula-
rizada e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor), passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 43. ................................................
..............................................................
§ 3º O consumidor, sempre que en-

contrar inexatidão nos seus dados e cadas-
tros, poderá exigir sua imediata correção,
devendo o arquivista, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações in-
corretas.

....................................................."(NR)

Art. 2º O art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes parágrafos, renumerando-se o atual § 4º e
seguintes:

“Art. 43. ................................................
..............................................................
§ 4º Os serviços de proteção ao crédi-

to excluirão de seus bancos de dados o re-
gistro de inadimplência, no prazo de 24 (vin-
te e quatro) horas após a comprovação do
pagamento da dívida.

§ 5º Os serviços de proteção ao crédi-
to expedirão, a pedido do consumidor, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a
solicitação Certidão de Débitos (CD).

§ 6º O direito de acesso, retificação e
atualização de dados, bem como de obten-
ção de certidões a que se refere este artigo
será exercido sem ônus para o consumidor.

............................................................."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor
assegura ao consumidor o direito de retificação dos
dados inexatos a seu respeito constantes de cadas-
tros e bancos de dados, que deve ser promovida ime-
diatamente, ou seja, tão logo o arquivista seja cientifi-
cado da inexatidão.
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Estabelece, ainda, que o arquivista deverá co-
municar a alteração de cadastro, promovida em de-
corrência da inexatidão, verificada, aos eventuais
destinatários das informações incorretas, no prazo de
cinco dias úteis.

Com o presente projeto, pretendemos reduzir
esse prazo para vinte e quatro horas, de forma a pro-
mover a regularização do cadastro do consumidor
prejudicado mais rapidamente.

Pretendemos, também, que a atualização dos
bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito,
no caso de dívida regularizada, seja promovida no
prazo de vinte e quatro a partir da comprovação, pelo
consumidor, do seu pagamento.

Instituímos, ainda, a obrigação, para os serviços
de proteção ao crédito, de fornecer Certidão de Débi-
to aos consumidores.

Finalmente, intentamos assegurar ao consumi-
dor a gratuidade no acesso, retificação e atualização
de seus registros junto aos bancos de dados, bem
como na obtenção da Certidão de Débitos que o pro-
jeto institui.

Todas essa medidas têm por finalidade assegu-
rar uma proteção mais efetiva aos consumidores no
que concerne aos cadastros e bancos de dados que
contenham informações a seu respeito, motivo pelo
qual contamos com o apoio dos ilustres pares para a
aprovação do projeto.

Cabe registrar que a proposição foi inspirada no
Projeto de Lei do Senado nº 81, de 1997, de autoria
do então Senador Júlio Campos, arquivado no final
da legislatura passada, por não ter sido apreciado por
nenhuma comissão.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Senadora Maria do Carmos Alves

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu-
midor e dá outras providências.

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

Art. 43 O consumidor, sem pejuízo do disposto
no art. 86, terá acesso às informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.
....................................................................................

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexa-
tidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de

cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais
destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter
público.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 674, DE 1999

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que dispõe sobre licitações e
contratos administrativos, para o fim de
determinar aos órgãos e entidades da
Administração Pública, sempre que pos-
sível, o uso da Internet no processo lici-
tatório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho

de 1993, fica acrescida do seguinte parágrafo:

“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 5º Observados os princípios e veda-

ções referidos neste artigo, a Administração
Pública, sempre que possível, fará uso da
Internet no processo licitatório, conforme se
dispuser em regulamento." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Do ponto de vista jurídico, a Administração Pú-
blica se rege pelos princípios catalogados no art. 37
da Constitucional Federal e, nos termos do art. 3º da
Lei em referência, de outros princípios que lhes são
correlatos.

Também o Poder Público deve seguir outros
princípios da Ciência da Administração, como, por
exemplo, o da simplicidade e o da racionalidade, de
modo que suas rotinas de trablaho sejam cada vez
mais eficazes.A busca da eficiência, eficácia e econo-
micidade deve sempre estar presente em toda a
Administração Pública. Neste sentido é que propo-
mos sejam os órgãos e entidades da Administração
Pública obrigados, sempre que possível, a fazer uso
da Internet, a rede mundial de computadores, nos
seus procedimentos licitatórios.

Sabemos das dificuldades iniciais da utilização
da rede, dificuldades que vão desde a possível inexis-
tência de computadores até a questão do sigilo das
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propostas, enquanto não forem abertas oportuno
tempore. Mas temos plena consciência de que, pelo
menos em um primeiro estágio, poder-se-á não ape-
nas divulgar avisos, como hoje em dia já ocorre, como
também disponibilizar a todos os potenciais licitantes
os editais de licitação, o que já será um progresso na
incessante busca da eficiência administrativa.

Por tudo isso é que previmos as cláusulas “sem-
pre que possível”, “observados os princíos” e “confor-
me se estabelecer em regulamento”, porque só o
avanço da ciência e a experiência prática é que pode-
rão moldar, de tempos em tempos, a melhor forma de
utilização da Internet.

O importante é que, através da Internet,
dar-se-á ampla publicidade às licitações e tor-
nar-se-ão mais ágeis os procedimentos licitatórios,
com amplos benefícios, tanto para o Poder Público
quanto para os licitantes. No dizer eloqüente de Bil
Gates, o importante é estar numa estrada que ruma
para a direção certa (in A Estrada do Futuro, Compa-
nhia das Letras, 1995, p. 32).

À consideração do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –

Maria do Carmo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

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

Art. 37. (*) A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-
tos estabelecidos em lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as no-
meações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas e títulos será convocado com priori-
dade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego, na carreira;

V – os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, preferencialmente, por

servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em lei;

VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X – a revisão geral da remuneração dos servido-
res públicos, sem distinção de índices entre servido-
res públicos civis e militares, far-se-á sempre na mes-
ma data;

XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de
valores entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, observados, como limites máxi-
mos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qual-
quer título, por membros do Congresso Nacional, Mi-
nistros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal
Federal e seus correspondentes nos Estados, no Dis-
trito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os
valores percebidos como remuneração, em espécie,
pelo Prefeito;

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Le-
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe-
riores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
vencimentos, para o efeito de remuneração de pes-
soal do serviço público, ressalvado o disposto no inci-
so anterior e no art. 39, § 1º;

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por
servidores público não serão computados nem acu-
mulados, para fins de concessão de acréscimo ulteri-
ores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XV – os vencimentos dos servidores públicos,
civis e militares, são irredutíveis e a remuneração ob-
servará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I;

XVI – é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos,e xceto, quendo houver compatibili-
dade de horários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico

ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médicos;
XVII – a proibição de acumular estende-se a

empregos e funções e abrange autarquias, empre-
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sas públicas, sociedades de economia mista e fun-
dação mantidas pelo poder público;

XVIII – a administração fazendária e seus servi-
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe-
tência e jurisdição, precedência sobre os demais se-
tores administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderão ser cri-
adas empresas pública, sociedade de economia mis-
ta, autarquia ou fundação pública;

XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
pação de qualquer delas em empresa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na le-
gislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de lecitação
pública que assegure igulamente de condições a to-
dos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem
obrigações de pagamento, mantidos as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somen-
te permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimen-
to das obrigações.

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou orienteção social,
dela não podendo constar nomes, símbulos ou ima-
gens que caracterizem promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos.

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da auto-
ridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º As reclamações relativas à prestção de ser-
viços públicos serão disciplinados em lei.

§ 4º Os atos de improbilidade administrativa im-
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressacimento dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação prevista em lei , sem prejuízo da
ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos particados por qualquer agente, servidor
ou não causem prejuízzos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarci.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direi-
to de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.

(*)Emenda Constitucional nº 18, de 1998
(*)emenda Constitucional nº 19, de 1998

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis-
tração Pública e dá outras providências

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia e a se-
lecionar a proposta mais vantajosa para a Administra-
ção e será processada e julgada em estrita conformi-
dade com os princípios básicos da legalidade, da im-
pessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publi-
cidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de

convocação, cláusula ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
e estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da saúde ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou ir-
relevante para o específico objeto do contrato;

II – estabelecer tratamento diferenciado de na-
tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou
qualquer outra, entre empresa brasileiras e estrangei-
ras, inclusive no que se refer a moeda, modalidade e
local de pagamentos, mesmo quando envolvidos fi-
nanciamentos de agências internacionais, ressalvado
o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei
n. 8.248(¹), de 23 de outubro de 1991.

§ 2º Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência sucessi-
vamente, aos bens e serviços:

I – produzidos ou prestados por empresas brasi-
leiras de capital nacional;

II – produzidos no País;
III – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras.
§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos

e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
pectiva abertura.
....................................................................................

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadânia – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 675, DE 1999

Acrescenta parágrafo único ao art.
104 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre a prescrição das
ações cíveis para reparação de danos
decorrentes de acidentes de trabalho e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 104 da Lei nº 8.213, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 104. ..............................................
Parágrafo único. As ações cíveis para

reparação de danos em acidentes de traba-
lho, decorrentes de dolo ou cupla do empre-
gador, prescrevem igualmente em cinco
anos, contados da data do acidente."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A prescrição das ações indenizatórias decor-
rentes de acidentes de trabalho recebe tratamento di-
ferenciado conforme se trate de ação penal, previden-
ciária ou cívil. A prescrição penal não é objeto de nos-
sas preocupações. No que se refere à prescrição de-
corrente da legislação previdnciária e àquela decor-
rente do direito comum, entretanto, identificamos um
tratamento diferenciado que, em nossa visão, não é
util para a segurança jurídica dos cidadãos.

A Lei de Benefícios da Previdência Social prevê
a prescrição das ações referentes a prestações por
acidentes de trabalho, no prazo de cinco anos. Por
sua vez, com base no Código Civil, a jurisprudência
entende que as ações cíveis, fundamentadas na
existência de dolo ou culpa do empregador, prescre-
vem em vinte anos. É que esse tipo de ação de res-
ponsabilidade civil é considerada pessoal e, em con-
sequência, a prescrição aplicável é a vintenária. Há,
como se pode ver, uma diferença gritante de prazos
entre esses dois campos jurídicos.

Além da existência de prazos diferentes, é preci-
so reconhecer que vinte anos é um tempo demasiado
longo. Manter em aberto a possibilidade de recurso
ao Poder Judiciário e considerar existentes litígios po-
tenciais durante esse período só colabora para a in-
segurança jurídica. Além disso, no decorrer dos anos,
os elementos probatórios tendem a desaparecer, os
indícios materiais somem e as testemunhas ficam in-
seguras a respeito da verdade dos fatos. Em conse-
qüência, a justeza das decisões judiciais tende a ser

menor e o risco de insatisfação com a resposta do Po-
der Público aumenta.

No caso dos acidentes de trabalho, é fundamen-
tal que a coleta de elementos de prova seja realizada
rapidamente. As condições objetivas e subjetivas po-
dem mudar rapidamente, novas tecnologias podem
ser introduzidas e a periculosidade pode ser afastada
pela adoção de novas técnicas e cautelas. Interessa à
sociedade que os riscos sejam diminuídos rapida-
mente. Não deve ficar pendente a averiguação das
ocorrências acidentárias, até para que sejam evita-
das novas vitimas.

Ainda mais, as relações de trabalho têm sofrido
uma crescente precarização. Os prazos de duração
dos contratos diminuem e os vínculos são mais fráge-
is. Não faz sentido esperar vinte anos pela iniciativa
de um eventual prejudicado, especialmente se ele
pode ter permanecido pouco tempo no quadro de
pessoal da empresa. Também os empreendimentos
mudam a sua estrutura, quando não mudam de sede,
e a propriedade muda de mãos. Como manter, então,
por tantos anos, a insegurança a respeito dos passi-
vos reais?

Essas razões, estamos propondo a fixação de
um prazo prescricional de cinco anos também para
ações civéis de reparação de danos decorrentes de
acidentes de trabalho, mediante introdução de norma
específica na legislação previdenciária.Cremos que a
medida é justa, merecendo, portanto, o apoio dos no-
bres Colegas durante a sua tramitação.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Senador Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Diapõe sobre os Planos de Benefíci-
os da Providência Social e dá outras pro-
vidências.

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

Art. 104. As ações referentes a prestações por
acidente do trabalho prescrevam em 5 (cinco) anos,
observado o disposto no art. 103 desta lei, contados
da data:

I – do acidente, quando dele resultar a morte ou
incapacidade temporária, verificada esta em perícia
médica a cargo da Previdência Social: ou

II – e que for reconhecida pela Previdência Soci-
al a incapacidade permanenete ou o agravamento
das seqüelas do acidente.

....................................................................................
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(Á Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 676, DE 1999

Altera a Lei nº 9.496, de 11 de se-
tembro de 1997, modificando o índice de
atualização monetária dos contratos de
refinanciamento das dívidas estaduais.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O inciso II, do art. 3º da Lei nº 9.496, de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
I – .........................................................
II – atualização monetártia: calculada e

debitada mensalmente com base na varia-
ção do ìndice de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica. (NR)"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O fator de atualização monetária baseada no
IGP-DI não faz sentido atualmente quando o próprio
governo assume com o índice que mede a meta infla-
cionária o IPCA do IBGE.

Além do mais, com a desvalorização cambial, o
IGP tornou-se sistematicamente superior ao IPCA.
Enquanto o IPCA registrou, este ano, uma variação
de 8,29%, enquanto o IGP registrou uma variação, no
mesmo período, de 18,52%. Com isto, impôs um cus-
to adicional e injusto aos Estados na rolagem de suas
dívidas.

Para se ter noção do impacto causado pela utili-
zação do indexador IGP, para cada R$ 100 milhões de
dívida de cada Estado, a mesma está crescendo R$
10 milhões acima do que deveria caso se utilizasse o
índice oficial do governo para medir a inflação. Além
do mais, tal tendência aumenta com o tempo.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Senador Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece critérios para a consoli-
dação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que específica, de responsabilida-
de dos Estados e do Distrito Federal.

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

Art. 3º Os contratos de refinanciamento de que
trata esta Lei serão pagops em até 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calcula-
das com base na Tabela Price, vencendo-se a primei-
ra trinta dias após da assinatura do contrato e as se-
guintes em igual dos meses subseqüentes, observa-
das as seguintes condições:

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

II – atualização monmetária: calculada e debita-
da mensalmente com base na variação do Índice Ge-
ral de Preços – Disponibilidade Interna (GP-DI), cal-
culado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice
que vier a substitui-lo.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 786, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 2º da

Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicita-
da ao Senhor Ministro da Saúde, as seguintes infor-
mações:

1 – Estão à venda no mercado brasileiro bebi-
das chamadas “energéticas”, tais como Flying Horse,
Flash Power, Red Bull, Blue Energy, Blue Jeans,
Burst, Extasis, outer bounds, red eye,dynamite e ou-
tras, cujas campanhas publicitárias sempre associam
ao aumento de estímulo e energia do consumidor?
Estas bebidas estão registradas na Agência de Vigi-
lância Sanitária?

2 – Qual o enquadramento dado pela Agência
para estas bebidas? Energéticas? Isotônicos ou Su-
plemento alimentares?

3 – Caso o enquadramento dado seja o de “su-
plemento alimentar”, porque esta categoria?

4 – A Agência de Vigilância Sanitária testou es-
tas bebidas a verificou tais “características estimulan-
tes ou ernegizantes”?

5 – Estas bebidas podem prejudicar a saúde do
consumidor?

6 – Estas bebidas podem ser consumidas por
menores de 18 anos, por gestantes e lactentes, por
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diabéticos, por idosos, por pessoas com problemas
cardíacos?

7 – O consumidor que beber mais que 5 ou mais
latas dessas bebidas poderá colocar em risco sua se-
gurança ao dirigir ou desempenhar outras atividade?

8 – Ao permitir a venda destas bebidas, a Agên-
cia de Vigilância Sanitária verificou qual a legislação
de outros países sobre o produto? por que a venda
dessas bebidas é proibidas em alguns estados dos
Estados Unidos da América? A ANVS verificou se a
venda é permitida em todos os países da Comunida-
de Européia?

9 – O consumo excessivo de taurina ou cafeína,
contidos nestas bebidas, pode ser prejudicial à saú-
de? Quais as quantidades destes produtos, cujos
consumo seja considerado saudável?

10 – A grande maioria de bares está oferecendo
coquetéis de bebidas alcoólicas misturadas com
energéticos. A ANVS autorizou ou está fiscalizando
esse tipo de consumo? Existe perigo nesta mistura,
não recomentada por fabricantes?

11 – As empresas importadas destas bebidas,
tais como NRG Trading (Flash Power) Alimpot do Bra-
sil (Extasis), Madasa do Brasil (Red Bull), Mercotra-
ding (Flying Horse), estão autorizadas a funcionar
pela Agência de Vigilância Sanitária? Tem condições
de importar, armazenar e comercializar produtos para
consumo humano? Foram visitadas por fiscais da
ANVS ou dos CVS dos estados?

12 – Anuncios com Slogans do tipo “Bebeu, li-
gou” da Flash Power ou “dá asas a imaginação” da
Flying Horse foram aprovados, ou seriam aprovados,
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária?

Sala das Sessões 13 de dezembro de 1999 –
Senador Gilvam Borges.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será despachado à
Mesa para decisão, na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr.1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 787, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regi-

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Resolução nº 130, de 1999, que autoriza a contra-
tação de operação de crédito externo, com a garantia
da República Federativa do Brasil, no valor equivalen-
te a até US$ 150,000,000.00, de principal, entre o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, e o Kreditanstalf Fur Wiederaufbau
– KFW, destinada a composição de linha de crédito e
ao refinanciamento do BNDES.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Francelino Pereira – Sérgio Machado – Jáder Bar-
balho.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esse requerimento será votado após a
Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com respeito ao re-
querimento que acaba de ser lido, Sr. Presidente,
gostaríamos que, para a sua apreciação pelo Plená-
rio, houvesse o compromisso dos Srs.Líderes no sen-
tido de que o mesmo seja encaminhado ao exame da
Comissão de Assuntos Econômicos na reunião que
se realiza ainda esta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento que acaba de ser lido já re-
cebeu parecer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Votado pela Comissão? Já aprovado pela Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sim; votado na Comissão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Então, tudo bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  294, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº. 764, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 294, de 1999 (n.º
231/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga ao Sistema Asso-
ciado de Comunicação Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Recife, Estado de Pernambu-
co, tendo
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Parecer favorável, sob n.º 1.093, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Jorge, com abstenções dos
Senadores Geraldo Cândido e Roberto Sa-
turnino.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo n.º 294, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.133, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 294, de 1999 (nº 231, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de 1999 (nº
231, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga concessão ao Sistema Associa-
do de Comunicação Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão de sons e imagens na cidade de Recife
Estado de Pernambuco.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de Dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARACER Nº 1.133, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, pormulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº         , DE 1999

Aprova o ato que outorga concesão
a “Sistema Associado de Comunicação
Ltda.” para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens na localidade de
Recife, Estado e Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/n, de 28 de dezembro de 1998, que outorga con-
cessão a “Sistema Associado de Comunicação Ltda.”
para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na
localidade de Recife, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 117, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento n.º 766, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.º 117, de 1999, de autoria
do Senador José Roberto Arruda, que con-
cede autorização aos Estados e ao Distrito
Federal para contratar operação de crédito
junto ao Governo Federal referente à anteci-
pação de recursos das transferências de
que trata a Lei Complementar nº 87, de
1996, tendo

Parecer favorável, sob n.º 1.092, de
1999, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: Senador Francelino Pereira,
com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Discussão, em conjunto, do projeto e da emenda.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Bar-

balho para discutir.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o projeto sob exame, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, visa flexibilizar, mais
uma vez, a Resolução do Senado que trata da questão
de empréstimos para Unidades da Federação.

Peço licença ao Senador José Roberto Arruda e
ao Senado para, na discussão desta matéria, até em
homenagem à Bancada de Santa Catarina – e vejo
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aqui presentes os Senadores Jorge Bornhausen e
Geraldo Althoff, não se encontrando no plenário ape-
nas o Senador Casildo Maldaner –, alertar esta Casa
em relação a uma matéria que será discutida ama-
nhã. E não gostaria de fazer isso apenas amanhã
para que a Bancada de Santa Catarina não se consi-
derasse surpreendida com as minhas observações.
Penso que tenho o dever de colocar as minhas dúvi-
das até para dar chance à Bancada de Santa Catari-
na, daqui para amanhã, de esclarecê-las ao Senado
Federal se assim julgar conveniente. E, como há vin-
culação, Sr. Presidente – porque é esta Resolução
que o Senador José Roberto Arruda pretende, neste
momento, alterar –, diz respeito a financiamento.

Ocorre, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
que encontro aprovado pela Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, em regime de ur-
gência, conforme solicitado, um financiamento de
mais de R$2 bilhões a fim de que o Estado de Santa
Catarina possa integrar o Programa de Recuperação
dos Bancos Estaduais.

Não tenho, em absoluto, má vontade para com
nenhum Estado da Federação, até porque aqui temos
representação igualitária. Representação esta que
penso ser o fundamento da existência do Senado Fe-
deral – e tem havido colaboração. Inclusive, tenho em
meu poder uma carta do Governador Esperidião
Amin em agradecimento ao fato de termos tido com-
preensão quando do episódio passado, onde foram
carreados para Santa Catarina R$700 milhões relati-
vos à questão dos precatórios.

Sr. Presidente, não posso, de forma alguma, de-
ixar de registrar minhas dúvidas, a fim de, no mínimo,
obter informações que justifiquem o comportamento
do Governo Federal quando, com o argumento justa-
mente de faltarem recursos nas mais diversas áreas
do País, lemos nos jornais que trabalhadores sem ter-
ra estão na porta da fazenda do Presidente da Repú-
blica porque uma pequena verba não foi liberada.
Assim, fico imaginando: será que é radicalismo dos
sem-terra ou incompetência do Governo? Os valores
são tão pequenos que fico assustado.

De outro lado, deparamo-nos com uma autori-
zação de mais de R$2 bilhões para a recuperação, a
restruturação do Banco do Estado de Santa Catarina,
a fim de que, posteriormente, o mesmo seja privatiza-
do. Fico imaginando ainda, Sr. Presidente: depois
desse endividamento do Estado, por quanto esse
banco será vendido? Alcançar-se-ão os R$2 bilhões?
O Banco do Estado de Santa Catarina, com toda ho-
menagem ao povo catarinense, alcança esse valor?

Fico preocupado, Sr. Presidente, porque não
acredito. Perdoem-me, mas não acredito como se

pode apanhar um dinheiro que, ao fim e ao cabo –
permitam-me a expressão –, o Governo Federal re-
passa a 6% a Santa Catarina, tendo tomado no mer-
cado a 19%. Pagam, portanto, todos os brasileiros o
subsídio desse programa. Ao final, se esse banco,
amanhã, for vendido por R$500 milhões, ficaremos
pensando: mais de R$1,5 bilhão para quê?

O mais interessante, Sr. Presidente, é que, há
um ano, o Banco Central informava serem necessári-
os para o saneamento do Banco do Estado de Santa
Catarina a quantia de R$109 milhões – frise-se:
R$109 milhões! Não sei como, de repente, para o sa-
neamento da mesma Instituição, passamos a
R$1,328 bilhão, cerca de onze vezes em um ano. Re-
pito: em um ano, multiplicou-se por onze o montante
necessário ao saneamento do Banco do Estado de
Santa Catarina! Não posso entender outros itens
aqui, e daí minhas indagações. Para o Programa de
Demissão Incentivada há R$428 milhões. No proces-
sado não há quaisquer informações sobre quantos
funcionários possui o banco, quantos pretende demi-
tir e o valor médio dos salários. Há a comparação da
folha de pagamento do banco com os valores previs-
tos. Mais adiante, existe a integralização dos recursos
para o atendimento do passivo atuarial da fundação
de seguridade social, que é de R$250 milhões.

Eu pergunto: quantos inativos tem o banco?
Qual o patrimônio da fundação? Qual a origem do dé-
bito? Por que o BESC ficou a dever todo esse valor?

Senador Jorge Bornhausen, faço essas pergun-
tas para que o debate não seja algo deselegante de
minha parte na hora da votação. O Governador de
Santa Catarina procurou-me nos seguintes termos:
“Senador Jader Barbalho, V. Exª pode votar até con-
tra. Só não quero um pedido de verificação porque um
pedido de verificação liquida nesta sessão.” Não que-
ro absolutamente me convencer de votar contra gra-
tuitamente, não quero atrapalhar Estado nenhuma;
eu quero é resposta. Neste País, antigamente, milhão
era considerado algo sério. Agora, bilhão virou banali-
dade. Tanto que o parecer da CPI dos Bancos foi con-
siderado, por um ex-diretor do Banco Central, um lixo.
Para eles, bilhão e nada são a mesma coisa ou quase
coisa alguma.

Então, é de uma simplicidade que se resolve
uma questão dessa natureza... Investimento em tec-
nologia: são R$30 milhões – vai-se investir em tecno-
logia para privatizar. Fantástico! É como se eu fosse
vender uma casa e, antes, fizesse uma reforma, um
investimento num sistema altamente sofisticado de
segurança, etc. E vão fazer isso!

A outra parcela, no valor de R$800 milhões, se-
ria aplicada da seguinte forma: R$643 milhões libera-
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dos diretamente ao Estado de Santa Catarina para
aquisição de ativos do BESC. Que ativos são esses?
São títulos, ativos mobiliários, ativos imobiliários? O
que o Estado fará com eles? O Estado se endivida
para ficar com esses ativos para fazer o que com eles
depois? R$18 milhões foram destinados à quitação
de dívida do Estado junto ao BESC, oriunda da pres-
tação de serviço. Não há no Processado que tipo de
serviços foram prestados.

Mais uma vez a sardinha vai engolir o tubarão.
Disse isso na questão do Excel com o Bamerindus –
era uma sardinha engolindo um tubarão – e acabou
desta forma: dinheiro lá fora, R$140 milhões. O Sr.
Nassar veio aqui e disse que entregou um banco ti-
nindo por R$1,00. Mas todos sabiam o que ia aconte-
cer. Agora, o Bamerindus formava uma cadeia nacio-
nal, com agências espalhadas pelo Brasil. O Banco
de Santa Catarina, com toda a homenagem que se
possa fazer e se deve fazer ao Estado de Santa Cata-
rina, não tem o porte do Nacional. Para o HSBC foram
R$2,7 bilhões do Proer; para este, o BESC, são mais
de R$2 bilhões.

Sr. Presidente, eu me aproveitei da carona do
projeto do Senador José Roberto Arruda para, neste
momento, fazer uma homenagem ao Senador Wilson
Kleinubing, de quem não posso me esquecer. S. Exª
deu uma contribuição enorme a este Senado, veio rei-
teradamente a esta tribuna para cobrar do Senado
responsabilidade em relação ao endividamento públi-
co e, particularmente, em relação ao endividamento
dos Estados. E S. Exª veio aqui em uma tarde rever-
berar o comportamento do ex-governador integrante
da bancada de governadores do PMDB. Afirmou que
o governador, na época, queria 500 milhões para
Santa Catarina, os quais correspondiam a um endivi-
damento de nove governadores anteriores, de 20
anos de administração pública em Santa Catarina.

Há poucos dias, como passageiros clandestinos
de uma medida provisória, embarcaram 700 milhões
para Santa Catarina, em uma medida provisória que
não tratava do assunto – medida provisória também
serve para passageiros clandestinos. E lá estavam os
700 milhões que o Senado, em um gesto de boa von-
tade para com Santa Catarina, acabou acolhendo.

Agora, minhas homenagens à memória de Wil-
son Kleinubing. Não sei o que S. Exª diria agora. Na-
quela época, eram 500 milhões e S. Exª estava te-
mendo pelo futuro de Santa Catarina, dizendo que
isso seria um absurdo, que iria comprometer gover-
nos futuros.

Agora, são mais de 2 bilhões para reestruturar o
banco, visando privatizá-lo.

Sr. Presidente, de forma nenhuma, não posso
deixar de fazer este registro como uma provocação
ao debate. Eu gostaria – como, creio, gostará o Sena-
do – de estar convencido de que estamos cometendo
um equívoco, de que não são verdades essas ponde-
rações, de que isso não tem absolutamente nenhuma
procedência.

É o caso da dívida de São Paulo, sobre a qual o
Presidente do Senado, num debate de simpatia recí-
proca com o Governador Mário Covas, tem-se mani-
festado. Fiz um levantamento sobre o Estado de São
Paulo: só de subsídios são 11 bilhões, só de taxa de
juros entre 19 e 6 bilhões.

Sr. Presidente, estamos encerrando esta Ses-
são Legislativa. Por mais que tenhamos a obrigação
de termos um relacionamento de cordialidade, de so-
lidariedade recíproca entre os Estados que represen-
tamos, o Senado não pode mais ter essa flexibilidade
no atendimento de questões dessa natureza. Ou con-
ferimos os números, ou verificamos se eles estão cor-
retos ou adequados, ou desfiguraremos a Federação.
Haverá Estados que não têm coisíssima nenhuma. E
há poucos dias, o Piauí pedia uma bobagem e não foi
atendido. Tratava-se de uma flexibilidade para o Piauí,
que não foi atendida. Mas São Paulo – com licença da
expressão – “deita e rola”. São 85 bilhões e 900 mi-
lhões que foram aprovados pelo Senado Federal para
São Paulo. É uma locomotiva da qual estamos indo
atrás, pagando todos nós! Enquanto o Governo vai
buscar no mercado a 19, ele empresta a 6. Então, so-
mos nós que estamos subsidiando e pagando a dívida
do Estado de São Paulo. Somos nós, os cabe-
ças-chatas do Norte e Nordeste, os culpados da reali-
dade deste País, por não termos amadurecimento polí-
tico. Somos responsáveis por tudo isso que aqui está.

Permita-me, meu caro Senador Jorge Bornhau-
sen, aproveitar o episódio de Santa Catarina para fa-
zer a provocação antecipada. Senti-me constrangido
com o fato de a Bancada de Santa Catarina conside-
rar-se amanhã surpreendida com um pronunciamen-
to meu e não ter a oportunidade de trazer à baila este
assunto. Mas a matéria foi aprovada em caráter de ur-
gência e a Comissão de Assuntos Econômicos tem a
possibilidade de estabelecer a urgência, da qual não
quero absolutamente pedir a extinção, pois seria uma
desconsideração aos membros da referida Comis-
são. No entanto, assuntos dessa natureza e tantos
outros não podem mais ser votados no afogadilho do
final de uma Sessão Legislativa. Por isso, estou a pro-
vocar.

O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, eminente Senador Jader Bar-
balho?
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mui-
to me honra o aparte de V. Exª, Senador Jorge Bor-
nhausen.

O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Eminen-
te Senador Jader Barbalho, respeito muito as suas
provocações. Evidentemente, todos nós, catarinen-
ses, lamentamos que o episódio do Banco do Estado
tenha chegado a esse final. Certamente, a culpa não
é dos catarinenses. Tivemos a oportunidade de, a pe-
dido do Senador Casildo Maldaner, fazer uma audiên-
cia pública na Comissão de Assuntos Econômicos,
que teve quatro horas de discussão, com a presença
do diretor responsável do Banco Central, Dr. Carlos
Eduardo, apresentando todas as explicações numéri-
cas, ocorrendo, então, a aprovação por unanimidade
na CAE da proposta estabelecida entre o Banco do
Estado de Santa Catarina, o Estado de Santa Catari-
na e o Banco Central. Evidentemente, o assunto está
sendo colocado. Reconheço que é evidente que es-
sas discussões devem ocorrer e certamente, ama-
nhã, procurarei também, no encaminhamento da vo-
tação, dizer porque chegamos a tal situação e porque
temos necessidade da realização do respectivo con-
trato.Agradeço a oportunidade desse aparte a V.Exª.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) – Agra-
deço que o aparte de V. Exª seja compreendido e que
V. Exª, como representante de Santa Catarina, garan-
ta que nós, que não integramos a Comissão de
Assuntos Econômicos e que não ouvimos essas in-
formações do Diretor do Banco Central, Exª possa
nos esclarecer, porque confesso que uma das coisas
que mais me surpreendeu foi o impresso do Senado
Federal relativo ao processo do Banco Central, em
que está escrito: “Termo aditivo de reratificação em 2
de março de 1999, visando o saneamento do BESC;
109 milhões, 291 mil reais.” Era esse o valor para o sa-
neamento no dia 2 de março de 1999. Então, eu tenho
dificuldade de compreender. Eu não posso imaginar
como em tão breve espaço de tempo se multiplica
para se chegar a mais de dois bilhões com o objetivo
de sanear o banco para a privatização. É uma dificul-
dade que eu tenho e que eu acredito que V. Exª pode-
rá muito bem, representando os interesses do seu
Estado, esclarecer para que os Senadores possam
votar com a maior tranqüilidade esse assunto.

Sr. Presidente, quero descer desta tribuna com
a sensação de que não fui desagradável, até porque o
Governador Esperidião Amin, teve a gentileza da vez
anterior de me endereçar um expediente agradecen-
do a minha colaboração. Entretanto, lendo o que está
no processado, não posso deixar de dar esta colabo-

ração ao Senado, ao Governo e à representação de
Santa Catarina, esclarecendo este assunto.

O Sr Moreira Mendes (PFL-RO) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) – Com
muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Peço a V. Exª que seja breve porque o tempo
do orador está esgotado.

O Sr. Moreira Mendes (PFL-RO) – Pois não, Sr
Presidente. Senador Jaber Barbalho, V. Exª traz hoje
ao Plenário desta Casa realmente um assunto que
merece reflexão de todos nós. Não por se tratar da
questão de se discutir a divida do Estado de Santa
Catarina, mas para refletirmos que não é possível
mais privilégios para os Estados do Sul, deixando os
Estados do Norte e Nordeste, como bem disse V. Exª,
à deriva. Veja V. Exª o caso do nosso ex-banco – ex,
porque foi liquidado –, o Banco do Estado de Rondô-
nia, Beron, que passou por nove períodos de adminis-
tração sob o regime de RAET, ou seja, administrado
por funcionários do Banco Central. Nesse período,
em três anos e meio, conseguiram – não sei como –
elevar as dívidas daquele banco de R$20 milhões
para R$560 milhões. Esta dívida foi empurrada goela
abaixo para o Estado de Rondônia pagar. Repito que
quem administrou o banco, nesse período, foram os
administradores do Banco Central. Há mais de oitos
meses, o Governador do Estado, juntamente com a
Bancada de Rondônia, vem percorrendo vários Minis-
térios e o Banco Central, procurando as autoridades
daquela autarquia, para solucionar essa questão ou,
no mínimo, repartir a responsabilidade. No entanto,
nem os expedientes dirigidos pelo Governador à Pre-
sidência do Banco Central foram respondidos. Por-
tanto, quero parabenizar V. Exª e dizer que o momen-
to é de discussão realmente. Amanhã, estaremos
nós, da Bancada de Rondônia, também discutindo a
questão do banco do nosso Estado.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) – Agra-
deço o aparte de V. Exª e quero dizer que sou integral-
mente solidário. Acompanhei esse episódio, que veio
à tona na CPI dos Precatórios, porque foi exatamente
por meio de uma agência do banco do seu Estado
que grande parte da falcatrua foi realizada. De fato, é
espantoso que o crescimento da dívida do banco te-
nha sido exatamente no período da intervenção. V.
Exª tem integral razão. O pequeno Estado de V. Exª,
ao final, foi obrigado a engolir. Quando o Banco Cen-
tral interveio era uma bobagem os débitos. Quando o
Banco Central deixou, era uma montanha, e o Estado
de V. Exª foi obrigado a aceitar. V. Exª tem in-
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tegral razão. Também estou engajado nesta luta.
Essa questão que V. Exª. aborda, neste momento,
deveria ser reaberta. É um absurdo que se faça uma
penalização com um Estado pobre financeiramente
como é o Estado de V. Exª.

Encerro, Sr. Presidente, com o meu agradeci-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias,
posteriormente, Senador José Roberto Arruda.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, vou marcar na agenda esta data, 13 de
dezembro, depois de ouvir esse discurso do Líder do
PMDB. Em 1996, também em dezembro, fiz um dis-
curso praticamente igual a esse – não com esse bri-
lhantismo, é verdade, mas com esse conteúdo – pro-
testando contra a complacência do Senado e a coni-
vência, até, na promoção do endividamento público
deste País.

Em dezembro de 1997, repeti esse discurso. No
dia 13 de dezembro de 1997, este Senado aprovou,
contra os meus pareceres, empréstimo a um Estado
do sul – segundo o Senador Moreira Mendes, têm
sido privilegiados –, contra o meu parecer, para o meu
Estado, empréstimos com o voto da maioria desta
Casa, inclusive com o voto do próprio Líder do PMDB.

Em nenhum dos votos dados para empréstimos
concedidos a Estados que não tinham capacidade de
endividamento e que contrariavam as posições assu-
midas aqui pelo saudoso Vilson Kleinübing – V. Exªs
podem verificar – ofereci o meu voto favorável. Em to-
dos dei o meu voto contrário. Entretanto, sou apenas
um entre os 81 Senadores, e todas as vezes que falei
e votei daquela forma, nem o meu voto nem o meu
discurso convenceram a maioria.

Todavia, nasceu aqui uma grande esperança, Sr.
Presidente, porque o Líder do PMDB fez um pronunci-
amento coerente com as posições que tenho assumi-
do desde 1996, quando esse problema começou a ser
levantado no Senado. Infelizmente, não tivemos os vo-
tos e essas posições desde aquela época.

Essa posição que o Líder do PMDB apresenta
aqui acende em mim a grande esperança de que este
Senado, de agora em diante, cumprirá a Resolução nº
78, e, cumprindo-a, impedirá que os Estados promo-
vam um crescimento fantástico da vida pública que
hoje já atinge mais de US$500 bilhões neste País.

E mais, Sr. Presidente, quando esse Senado
aprovou para São Paulo o empréstimo de 52 bilhões,
que aliás corrigidos superavam em muito os 60 bi-
lhões, também o próprio PMDB votou favoravelmente

àquele empréstimo e eu votei contra. Lá está o meu
voto contrário à concessão a São Paulo.

Aliás, Sr. Presidente, há um mês, São Paulo no-
vamente foi contemplado com um empréstimo de
R$100 milhões. Eu, como Relator da matéria, ne-
guei-me a dar parecer e entreguei ao Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos duas alternati-
vas. Se desejassem aprovar o projeto contra o meu
parecer, solicitei que fosse designado outro relator;
caso quisessem obedecer ao disposto na Resolução
nº 78 do Senado, propus que me deixassem relatar o
projeto. O Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos – filiado ao PMDB – não teve dúvida: desig-
nou outro Relator, que imediatamente deu parecer fa-
vorável à matéria. Os empréstimos foram assinados
debaixo de mais choro do Governador de São Paulo:
alegou dificuldade em conseguir empréstimos no Se-
nado Federal. Ora, São Paulo já possui uma dívida de
quase R$90 bilhões – 40% da dívida dos Estados. O
referido empréstimo foi difícil, porque, no momento
em que eu era Relator, apontei as condições neces-
sárias para que São Paulo se credenciasse para
aquela obtenção. Mas, da forma como o mencionado
Estado se apresentou ao Senado Federal, jamais
esta Casa poderia ter autorizado os empréstimos.

Na semana passada, novamente, Sr. Presiden-
te, como Relator da rolagem de dívida do Rio de Ja-
neiro, senti que, mais uma vez o Senado não adotaria
uma posição coerente com a Resolução nº 78.Fui voz
vencida e seria voto vencido na Comissão. Por isso,
devolvi o processo para a Comissão de Assuntos
Econômicos. Peço ao Líder do PMDB que verifique o
projeto de resolução que rolou a dívida do Estado do
Rio de Janeiro e que permitiu que os recursos do Fun-
do de Previdência dos Funcionários do Banerj refi-
nanciassem o próprio Estado. Aqueles recursos eram
carimbados!

Gostaria que lessem o Projeto de Resolução
que o Senado aprovou por unanimidade – eu não
compareci, uma vez que seria voto vencido como o fui
em todas as outras ocasiões.

Estamos assistindo, Sr. Senador Jader
Barbalho, mais uma vez, à aprovação pelo
Senado de um projeto de resolução que
considero, na minha modéstia, irregular. O projeto
contribui, de forma fantástica, para o crescimento
do déficit fiscal deste País, que vai provocar, em
muito pouco tempo, problemas ainda mais sérios,
como o desemprego e a impossibilidade de as
contas públicas não conseguirem sequer, na
maioria dos municípios, contemplar as funções bási-
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cas do Estado. Aliás, já não conseguem fazer
cumprir as funções básicas!

O desequilíbrio é tanto que o Paraná, por exem-
plo, veio ao Senado e teve ajuda, para aprovação de
seus empréstimos, de grande parte dos Senadores
aliados do Governo. Aliás, julgaram que eu estava fa-
zendo oposição ao Estado, quando, na verdade, eu
estava contribuindo para que meu Estado não sofres-
se um rombo enorme, que se abriu. Hoje, a dívida do
Paraná aproxima-se de R$15 bilhões, quando a sua
receita anual não passa de R$4 bilhões e 800 mi-
lhões. Isso significa uma dívida três vezes superior à
receita líquida. E a Resolução dispõe que nenhum
Estado pode obter empréstimo quando sua dívida for
duas vezes a receita.

O Estado do Paraná obteve os empréstimos.
Não tinha conseguido sequer utilizá-los, quando o
Governador anunciou que estaria emprestando mais
R$83 milhões e que a autorização do passado ainda
servia para acrescentar mais uma conta à sua enor-
me dívida, dívida que também foi responsável por
afundar o banco .

Este mês no Senado, quando eu, representante
do Paraná, dizia que o Banco do meu Estado tinha
que ser federalizado, fui derrotado mais uma vez. O
Estado do Paraná obteve desta Casa autorização
para um empréstimo de mais de R$4 bilhões – que
corrigidos vão chegar a R$6 bilhões – para sanear o
banco.

Antes disso deveríamos cobrar do Banco Cen-
tral uma auditoria para que as muitas irregularidades
de conhecimento público fossem levantadas, tendo
em vista que nenhuma providência formal foi adotada
pelo Banco Central, que empresta o dinheiro. O Ban-
co do Estado do Paraná, com quase seis bilhões de
empréstimo, está saneando as finanças e cobrindo
rombos abertos até com corrupção. A corrupção foi
uma das causadoras do rombo no Banco do Estado
do Paraná!

E estamos diante da discussão de mais um
Estado: Santa Catarina. Fico bastante feliz de ver que
V.Ex.ª fez um discurso na direção daquele que há tan-
to tempo eu venho fazendo, não com a repercussão
que teve o discurso do Senador Vilson Kleinübing
nem com a repercussão que terá o de V. Ex.ª.

Na minha modéstia, convenço-me mais ainda
de que eu estava certo já em 1996.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Concedo
um aparte ao Senador Jader Barbalho.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Senador
Osmar Dias, quero me solidarizar com as observa-

ções que V. Exª faz. V. Exª seguramente desconhece
que, no caso de São Paulo, tive eu a oportunidade de
formalmente me manifestar. E isso está nos Anais do
Senado Federal. Denunciei aqui a resolução de São
Paulo. Gostaria que, ao me permitir este aparte, V.
Exª não me incluísse entre aqueles que, por ação ou
omissão, aprovaram a renegociação da dívida de São
Paulo, que considero um escárnio em relação ao res-
tante do Brasil, um escárnio! Para que se tenha idéia,
pelos nossos cálculos, são 11 bilhões e 590 milhões
só de subsídios de taxa de juros. Não estou nem fa-
lando no montante da dívida; só no subsídio. Isso cor-
responde a quase todo o pagamento da União para
aposentados e reformados da União no próximo ano
de 2000. Se você vir o tamanho desse subsídio que
será pago por toda a Federação. Nesse caso, concor-
do com as observações que V. Exª faz. Em relação a
Santa Catarina, leio os números e vejo que são es-
pantosos. De março de 1999 – o saneamento – para
cá, eles multiplicam-se por 11. Se não há erro de im-
pressão no relatório do Banco Central, é um escânda-
lo. Espanta-me: por que endividar um Estado em
mais de R$2 bilhões? Não há nem necessidade de
um estudo profundo. Endivida-se o Estado para sane-
ar seu banco, para privatizá-lo. Imaginem: que receita
virá deste banco capaz de cobrir essa dívida? Não
precisa ser estudioso da matéria financeira. Numa
simples conta de mercearia, verifica-se que isso não
pode dar certo e que há um erro profundo nisso tudo.
Lembro-me da luta do Senador Vilson Kleinübing. Du-
rante o episódio dos precatórios, ele vinha à tribuna e
dizia que o montante de R$500 milhões ia acabar
com o Estado. Ele agora deve estar rolando na sepul-
tura, pois são mais de R$2 bilhões para sanear o Ban-
co de Santa Catarina antes de vendê-lo e transferir
esse “mico” para o Estado. Cumprimento V. Exª pelo
tema e pela luta. Só acho que, no caso de Santa Ca-
tarina, a situação é flagrante, a não ser que esteja
tudo impresso errado e que seja tudo um erro de tipo-
grafia.

(O Presidente faz soar a campainha.)
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, a campainha foi para o aparte e para o meu
tempo?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Para ambos.

O Sr. Lauro Campos ( Bloco/PT – DF) – Sena-
dor Osmar Dias, V. Exª me permite um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Vou ter que
encerrar. O Senador Lauro Campos me pede um apar-
te, mas creio que S. Exª pode pedir a palavra para dis-
cutir, a fim de que eu possa cumprir meu tempo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Perdoe-me, mas o Senador Lauro tem todas
as prerrogativas. Vamos permitir-lhe o aparte.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) – Concedo o
aparte a V. Exª.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – As
prerrogativas são devido ao marcapasso implantado
após o colapso que sofri na tribuna. Hoje estou sa-
tisfeitíssimo. É um dos dias mais felizes no cumpri-
mento do meu mandato. Realmente, a Oposição
anda calada. E o Líder do PMDB está cumprindo a
nossa tarefa com uma galhardia e com uma inteli-
gência enormes. Mas não se trata de uma tarefa de
Oposição. Ao contrário. Cada um tem uma memória,
e a nossa memória para com o próximo nesta socie-
dade do eu e do egoísmo é muito pequena. O que
fiz aqui – se fiz algo nos últimos cinco anos – foi jus-
tamente me opor ao endividamento externo e ao en-
dividamento interno de todos os Estados, de todos
os bancos. Não posso duvidar, porque votei contra
todos. Muitas vezes, eu disse na Comissão de
Assuntos Econômicos que sou uma voz solitária e
que gosto da solidão. E agora vejo que minha soli-
dão estava sendo compartilhada em silêncio por
muitos.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – De minha
parte, não, Senador.

O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Inú-
meras vezes, repeti a frase: “sei que sou uma voz
solitária, um voto solitário. Mas gosto da solidão”. E
voto contra o endividamento externo, o endivida-
mento interno, a rolagem da dívida, contra tudo. Qu-
ando o Governador Mário Covas esteve na CAE, há
uns anos, a dívida do Banespa era de R$7 bilhões
“apenas”! E S. Exª, então, muito espertamente, não
quis aceitar. E pensei: “Gente, por que o Governa-
dor Mário Covas não quer os R$7 bilhões que eles
haviam pedido há tão pouco tempo?” Então, pensei:
“É porque ele vem buscar R$20 bilhões”. Mas não
foram R$20 bilhões que ele veio pedir. Foram R$40
bilhões, mais aqueles outros para o seguro, para o
fundo, mais os juros, ou seja, R$52 bilhões. O Go-
vernador começou pedindo R$7 bilhões aqui na
CAE e, naquele mesmo momento, desistiu, achou
pouco. O dinheiro para o Banco do Estado do Rio
de Janeiro depois foi complementado com mais
R$3,3 bilhões para o Fundo de Previdência. Em to-
dos esses casos, votei contra. E agora tenho a ale-
gria de saber que, em todos eles, compartilhamos
da mesma opinião e que o Líder do PMDB, com seu
brilhantismo, aumenta-nos a certeza de que estáva-

mos no bom caminho, realizando um gesto que tra-
duzia uma consciência mais ajustada aos interesses
nacionais. Muito obrigado.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – No caso
de São Paulo, reconheço que o Senador Jader Bar-
balho teve uma posição contrária. Foi uma pena não
ter utilizado sua posição de Líder para orientar a
Bancada. Com o grande número de Senadores que
possui o Partido, se S. Exª tivesse se utilizado des-
sa condição e orientado a Bancada para votar con-
tra, São Paulo não teria recebido o empréstimo, que
também considero absurdo. Assim também ocorreu
no caso do Rio de Janeiro, aprovado nesta semana.
Podem ter certeza de que os funcionários do antigo
Banerj não concordam com a utilização daquele di-
nheiro – eram R$3,3 bilhões e hoje já passam de
R$5 bilhões – da forma proposta pelo Governador e
aprovada pelo Senado. Com certeza, teremos pro-
blemas.

Sr. Presidente, estou muito feliz neste dia 13 de
dezembro, porque sinto que o Senado vai continuar a
reagir contra o endividamento público do País.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, respeito os Senadores Jader Barbalho, Jor-
ge Bornhausen, Osmar Dias e Lauro Campos, que
discutiram a matéria. Na verdade esta discussão,
como disse o Senador Jader Barbalho que a provo-
cou, é um gesto de elegância parlamentar. O Sena-
dor Jader Barbalho antecipa hoje as dúvidas que tem
em relação a uma matéria que está na pauta e que
será discutida amanhã. O Senador Lúcio Alcântara, o
último relator do financiamento que aprovamos para
São Paulo, o Senador Jorge Bornhausen e todos da
Bancada fazem uma homenagem ao Senador Vilson
Kleinübing. Incluo-me na memória afetiva. Todos, Sr.
Presidente, terão a chance de discutir a matéria ama-
nhã.

Faço apenas uma lembrança de caráter prático.
Estamos discutindo e votando uma resolução de mi-
nha autoria, apresentada ao exame do Senado em
função de uma concordância, de um consenso esta-
belecido na última reunião entre o Presidente da Re-
pública e os Governadores de Estado.

Por esta resolução, aquelas transferências já
previstas na Lei Kandir podem ser antecipadas por
meio de operações de crédito dentro do que já previa
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a Lei Complementar nº 87/96, a Lei Kandir. Esta reso-
lução traduz o que era a grande reivindicação de to-
dos os Governadores de Estado de todos os Partidos.

O Governo Federal, depois de ampla negocia-
ção com os governos estaduais e da última reunião
havida entre o Presidente da República e os Gover-
nadores de Estado, aquiesceu em fazer essa anteci-
pação por meio de operações de crédito específicas,
como solicitavam os Governadores.

Sr. Presidente, nesta resolução que discutimos
e votamos hoje, não há nenhuma antecipação que
acresça o valor já previsto na Lei Kandir. Daí por que,
com todo o respeito à discussão ocorrida hoje no ple-
nário, mas que será efetivamente aprofundada na
sessão de amanhã, solicito aos Srs. Senadores que
aprovem os termos desta resolução, com o acréscimo
feito pelo Senador Francelino Pereira, com o qual es-
tão de acordo os Governos Federal e estaduais. Esta
resolução permite que os Srs. Governadores de Esta-
do que já renegociaram as suas dívidas, que estão fa-
zendo esforço na linha do ajuste fiscal, possam, por
operação de crédito específica, ter antecipado o re-
torno já previsto na Lei Kandir.

É importante também, Sr. Presidente, que o so-
matório dessas antecipações, para os 20 Estados da
Federação, chegue a R$800 milhões. Trata-se, por-
tanto, de valores unitários nesses Estados bastante
inferiores a essa discussão que se dará amanhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador José Eduardo
Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, também vou me ater
à discussão deste projeto. Inscrevi-me apenas em
função de uma frase proferida pelo Senador José
Roberto Arruda, Líder do Governo e autor do projeto
de resolução. Este projeto não é a grande reivindi-
cação dos Governadores. Está claro que isso é um
emplastro, um artifício, uma atenuante, um armen-
gue.

Lembro que é um projeto semelhante ao que vo-
tamos no final do ano passado, que dizia respeito à
possibilidade de os Estados adquirirem empréstimos
para compensar perdas do Fundef. Esse é mais um
exemplo da prática de cortesia com o chapéu dos ou-
tros feita pelo Governo Federal. Votamos a favor do
Fundef. Do ponto de vista da educação, nós o consi-

deramos um projeto positivo. O fato é que isso conti-
nuará sendo feito, enquanto não se revisarem as ta-
belas com recursos dos Estados. Neste caso especí-
fico, acontece o mesmo. Foi feita a Lei Kandir. O Mi-
nistro Kandir aqui esteve, dizendo que, se o projeto
fosse aprovado, o Brasil transformar-se-ia em uma
máquina de exportação, o que não aconteceu. E o
objetivo era acabar com o ICMS nas exportações de
produtos primários e semi-elaborados. O ICMS é um
imposto tipicamente estadual. Na ocasião, os Gover-
nadores foram ludibriados pelo Governo, e quem
disse isso não fui eu, mas o Governador Dante de
Oliveira, do PSDB, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. S. Exª afirmou que o Governo prometeu
uma coisa para os Governadores e depois aplicou
outra na redação da lei. Como uma atenuante, dare-
mos um empréstimo, visando compensar aquilo que
seria repassado só no próximo ano. Votaremos a fa-
vor da matéria, até porque todos os Estados estão
interessados.

A grande reivindicação dos Governadores, po-
rém, não é isto, mas mudar a Lei Kandir, o que espe-
ramos venha a ser feito a partir do ano que vem.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) –
Permite-me V. Ex.ª um aparte, Senador José Eduar-
do Dutra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Ouço V. Ex.ª, Senador José Roberto Arruda.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) –
Concordo com V. Ex.ª, Senador José Eduardo Du-
tra. Na verdade, com esta resolução, ao permitirmos
um empréstimo que antecipa os efeitos da Lei Kan-
dir, portanto, o ressarcimento aos Estados previsto
na citada lei, estaremos atendendo a uma reivindi-
cação importante dos Governadores — eu estava
presente à reunião e constatei isso. No entanto, V.
Ex.ª está certo em perceber que o pleito maior dos
Srs. Governadores neste instante — além deste,
que é importante para os efeitos que a Lei Kandir já
produziu — é, efetivamente, a extinção da referida
lei. Pessoalmente, considero que, antes da mudan-
ça da política cambial, eram até discutíveis os incen-
tivos às exportações. Depois dessa mudança,
alio-me àqueles que consideram que a Lei Kandir
está absolutamente ultrapassada e que a sua extin-
ção deve ser estudada rápida e efetivamente.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Senador José Roberto Arru-
da. Concordo plenamente com V. Exª.

Espero que o Congresso se disponha a ir à ori-
gem dos problemas, porque, embora esse emprésti-
mo seja uma retificação para os Governadores, a
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quem está afogando-se não importa o tipo de ajuda
que vem. É um absurdo que a União tenha retirado
recursos originários dos Estados e agora queira de-
volvê-los sob a forma de empréstimo, portanto, com
encargos financeiros.

Apesar disso, votaremos a favor. Fico satisfeito
em ver a concordância do Líder do Governo. Espera-
mos que essa concordância se dê no sentido de agili-
zarmos esse processo de mudança da lei.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Har-
tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, os últimos minutos do deba-
te sobre o projeto de resolução de autoria do emi-
nente Senador José Roberto Arruda trouxeram algu-
mas confusões. Se estivéssemos no interior do
Espírito Santo, seguramente se diria que essa situa-
ção “está de vaca não conhecer bezerro”.

No entanto, penso que teremos, se Deus quiser,
a oportunidade de discutir profundamente a questão
tributária nesta Casa e neste tempo legislativo que
estamos vivendo. O momento certo de discutir a tribu-
tação sobre produção e exportação e sua relação
com o trabalho é justamente o da reforma tributária,
em que poderemos avançar muito, combatendo, in-
clusive, um dos grandes males que existe no sistema
tributário brasileiro que é a possibilidade de guerra fis-
cal entre os Estados. No nível a que chegou, ela virou
uma operação de soma zero, que prejudica todos
aqueles que a praticam.

Quero me ater ao Projeto de Resolução nº 117,
de autoria do Senador José Roberto Arruda, a favor
do qual o PPS votará. Ele, na verdade, nasce do de-
bate dos Governadores com o Governo Federal e sig-
nifica, realmente, um pleito dos Governos Estaduais
no sentido de possibilitar a antecipação das perdas
referentes à Lei Kandir.O projeto concede uma autori-
zação global a todos os Estados e ao Distrito Federal,
para que esses recursos sejam antecipados. Esse é
um ponto, no meu modo de ver, positivo. Evidente-
mente, a relação dos Estados federados, que essa
Casa tem o papel de representar, com o Governo
central é tumultuada, difícil; precisamos trabalhar mu-
ito para aperfeiçoá-la.

O Senador Jader Barbalho usou da tribuna hoje
para trazer informações que deixam qualquer Sena-
dor que tenha acompanhado seu raciocínio — ou
mesmo os telespectadores da TV Senado — estarre-
cido com os números apresentados. Vamos destruir a

federação do nosso País, se continuarmos seguindo
esse caminho.

Não vejo responsabilidade, como alguns Sena-
dores que usaram da palavra, apenas desta Casa,
mas também da área econômica do Governo Fede-
ral, que negocia esse tipo de acordo que não resolve
o problema das instituições financeiras públicas es-
taduais e agrava o endividamento dos Estados fede-
rados.

Esses bancos não serão vendidos nem por um
terço, nem por um quarto desses valores. Muitas ve-
zes, continuarão como propriedade dos Estados fe-
derados, agregando novamente ao seu contencioso
empréstimos para maus pagadores, crédito por crité-
rios políticos, uma carteira de crédito sem recupera-
ção e assim por diante.

Por isso, eu queria, de certa forma, saudar al-
gumas colocações que foram feitas, saudar o Sena-
dor Osmar Dias, que tem sido, nos últimos anos, um
batalhador por algo importante e simples nessa rela-
ção de endividamento público... Aliás, duas coisas: a
primeira é que precisamos ter critérios, e nós não os
temos. No momento em que tivermos critérios fixos,
claros, essa relação melhora; e a segunda: nós pre-
cisamos respeitar e premiar os entes federados que
se organizam. Porque, hoje, em nenhum ente federa-
do – seja município ou estado – há incentivos quanto
à sua organização, para a contenção de gasto com o
pessoal, com o custeio, para organizar a previdência
dos seus funcionários. Ao contrário, valores astronô-
micos acabam sendo liberados pela equipe econô-
mica – é bom dizer isso – e, muitas vezes, são chan-
celados por este Plenário justamente para estados
que se desorganizam, que têm seus bancos servin-
do como instrumento de emissão de moeda, e assim
por diante.

Faço essa consideração, Sr. Presidente, julgan-
do que o debate é importante e, ao mesmo tempo, re-
gistrando nosso voto favorável ao projeto de resolu-
ção, que não é nenhuma panacéia nem resolve o pro-
blema dos estados federados, mas, na dificuldade fi-
nanceira em que vivem esses aproximadamente vinte
estados, entre eles o meu – Espírito Santo –, a anteci-
pação dos recursos da devolução da Lei Kandir é uma
medida importante.

A Bancada do PPS votará a favor deste projeto e,
tenho certeza, também a Bancada capixaba, no senti-
do de dar um apoio ao Governo do nosso Estado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria.
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Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1 da Comissão de

Assuntos Econômicos, que tem parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.134, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 117, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 117, de 1999, que conce-
de autorização aos Estados e do Distrito Federal para
contratar operação de crédito junto ao Governo Fede-
ral referente à antecipação de recursos das transfe-
rências de que trata a Lei Complementar nº 87, de
1996, consolidando a Emenda nº 1-CAE, aprovada
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lina, Relator – Geraldo
Melo – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 1.134, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 1999

Concede autorização aos Estados e
ao Distrito Federal para contratar opera-
ção de crédito junto ao Governo Federal
referente à antecipação de recursos das
transferências de que trata a Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É concedida autorização aos Estados e

ao Distrito Federal para contratar operação de crédito
junto ao Governo Federal, referente à antecipação de

recursos das transferências de que trata a Lei Com-
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nos ter-
mos do art. 3º da Medida Provisória nº 1.913-8, de 26
de outubro de 1999.

Parágrafo único. Às operações referidas neste
artigo não se aplicam, no exercício financeiro em que
forem celebrados os respectivos contratos, os seguin-
tes dispositivos da Resolução nº 78, de 1998, do Se-
nado Federal:

I – art. 6º, I, II e III;
II – art. 7º, apenas quanto ao não encaminha-

mento, pelo Banco Central do Brasil, de pedido de au-
torização para contratação de operação de crédito de
tomador que apresente resultado primário negativo;

III – art. 18.
Art. 2º Não se aplica às operações de que trata

esta Resolução o disposto no art. 41 da Resolução nº
78, de 1998, do Senado Federal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 273, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 769, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 273, de 1999 (nº
362/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos da Convenção 182 e da Re-
comendação 190 da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das
Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação
Imediata para sua Eliminação, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.126, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Carlos
Wilson.
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Discussão do projeto, em turno único.
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernan-

des para discutir.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em
que se vota o Projeto de Decreto Legislativo que
aprova os textos da Convenção 182 e da Recomen-
dação 190 da Organização Internacional do Traba-
lho sobre a Proibição das Piores Formas de Traba-
lho Infantil e Ação Imediata para a sua Eliminação,
devemos destacar a sua importância, tendo em vista
o fato de que estamos diante de um compromisso
internacional firmado pelo Brasil recentemente.

Na exposição de motivos enviado pelo Ministro
das Relações Exteriores – acompanhando a mensa-
gem presidencial – ao Congresso Nacional, desta-
ca-se que a nova Convenção tem como objetivo a
adoção, pelos Estados ratificantes – portanto, pelo
Brasil, entre outros –, de um conjunto de medidas
abrangentes que incluam a elaboração e a imple-
mentação de programas nacionais de ação, com vis-
ta à eliminação das piores formas de trabalho infan-
til, definidas como trabalho escravo e práticas análo-
gas, prostituição, participação na produção de por-
nografia e em atividades ilícitas – como tráfico de en-
torpecentes – e outros tipos de trabalhos suscetíveis
de prejuízos à saúde, à segurança ou à moral das
crianças.

Para seus efeitos, a nova Convenção designa o
termo “criança” como toda pessoa menor de 18 anos.
A Recomendação 190, que acompanha a Convenção
182, sobre a piores formas de trabalho infantil, embo-
ra não imponha obrigações, propõe medidas e ofere-
ce diretrizes aos Estados ratificantes, objetivando a
implementação eficaz dos dispositivos da nova Con-
venção. Esse novo instrumento da OIT guarda total
compatibilidade e complementaridade com o ordena-
mento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, cabe o aplauso ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, uma das leis brasileiras
mais exemplares, inclusive destacada em todos os
encontros internacionais em que o tema criança e
adolescente vem sendo tratado, às vezes interpreta-
do equivocadamente dentro do País, quando se res-
salta o tema ou se quer atribuir-lhe alguns problemas
existentes em relação às nossas crianças e aos nos-
sos jovens.

Queremos chamar a atenção para a Convenção
182, no seu art. 1º, que já esclarece definitivamente
qual o compromisso do Brasil e de todos os outros pa-
íses que assinaram esse acordo: “Todo membro que

ratifique a presente Convenção deverá adotar medi-
das imediatas e eficazes para assegurar a proibição e
eliminação das piores formas de trabalho infantil em
caráter de urgência”.

E o art. 5º ainda diz: “Todo membro, após a con-
sulta das organizações de empregadores e de trabalha-
dores, deverá estabelecer ou designar mecanismos
apropriados para monitorar a aplicação dos dispositivos
que colocam em vigor a presente Convenção”.

E definitivamente estabelecem quais as medi-
das eficazes que, num prazo determinado, deverão
ser adotadas com o fim de impedir a ocupação de cri-
anças nas piores formas de trabalho infantil, prestar
assistência direta, necessária e adequada para retirar
as crianças das piores formas de trabalho infantil, as-
segurar a sua reabilitação e inserção social, assegu-
rar o acesso ao ensino básico gratuito e, quando for
possível, adequado à formação profissional de todas
as crianças que tenham sido retiradas das piores for-
mas de trabalho infantil. Identificar as crianças que
estejam particularmente expostas a riscos e entrarem
em contato direto com elas, e ainda – o que considero
fundamental – levar em consideração a situação par-
ticular das meninas.

Sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que as crian-
ças, adolescentes e principalmente as meninas se ex-
põe ainda a uma situação de exploração de trabalho,
às vezes, muito mais aviltante que nos muitos casos
em que as crianças estão expostas.

Aplaudimos a assinatura do Brasil a esta Con-
venção. Este diploma internacional é de alta relevân-
cia, alerta ao Brasil que ainda há muito a fazer. Real-
mente, consta na letra bela da lei, mas ainda muito
precisa ser feito.

Aplaudimos e recomendamos que também o
Senado Federal dê o seu aval a este acordo internaci-
onal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra a Senadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no momento em que esta-
mos debatendo este projeto de decreto legislativo,
temos em mãos o Relatório do Unicef intitulado “Si-
tuação Mundial da Infância”, em que se registram al-
guns avanços no Brasil em relação à situação da
criança e do adolescente, no que se refere à polio-
mielite e também no que concerne à aprovação do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Também re-
lata que, em 1990, a mortalidade infantil era da or-
dem de 47,8% e que, agora, esse índice foi reduzi-
do para 36,1% em cada mil nascimentos.
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De acordo com o relatório “Situação mundial da
infância”, cerca de 21 milhões de crianças vivem em
lares com renda per capita igual ou inferior a meio sa-
lário mínimo mensal. Isso equivale a 35% das crian-
ças brasileiras, ou seja, a proposta tratada aqui tem
por base a dura realidade social de nossas crianças,
que são obrigadas a trabalhar para aumentar a renda
familiar. Afinal de contas, se 21 milhões de pessoas
vivem com uma renda inferior a meio salário mínimo e
se entre esses 21 milhões se situam 35% das crian-
ças brasileiras, esse é um dado muito triste, pois de-
monstra que boa parte das nossas crianças se ocu-
pam em atividades aviltantes.

A convenção, ao propor a erradicação das for-
mas perversas de trabalho infantil, tenta fazer com
que as nossas crianças não sejam utilizadas como
força de trabalho, não sejam comercializadas em tráfi-
co de crianças, nem se submetam a regime de servi-
dão em função de dívidas contraídas pelos pais. Nes-
se último caso, as crianças têm que trabalhar ad infi-
nitum porque os pais não conseguem saldar as dívi-
das. Desse modo, as condições de trabalho são avil-
tantes para as crianças, além de impossibilitar-lhes o
acesso ao ensino.

O relatório do Unicef informa ainda que, a cada
ano, morrem no País 120 mil crianças antes de com-
pletar um ano. Desse total, 57 mil morrem em sua pri-
meira semana de vida. O documento destaca, entre-
tanto, que houve uma diminuição da mortalidade in-
fantil – no meu ponto de vista, uma diminuição inex-
pressiva.

Combater o trabalho infantil, as formas perversas
de ocupação da força de trabalho infantil significa tam-
bém oferecer meios para que as famílias não obriguem
seus filhos a trabalharem precocemente. Nesse ponto,
destaco a contribuição importante do governo de Cris-
tovam Buarque ao instituir a bolsa-escola, um meca-
nismo pelo qual as famílias estimulavam suas crianças
a participarem da vida escolar, recebendo cada família
um aporte de recursos para ter um mínimo de renda e
viver com dignidade. A bolsa-escola reduziu a evasão
escolar, estimulou a criança a ir à escola e, ao mesmo
tempo, deu-lhe recursos necessários a uma alimenta-
ção digna ou outros meios essenciais à família e à sua
sobrevivência.

Considero o projeto muito importante como for-
ma de evitar a prostituição infantil e também a partici-
pação da criança em determinados esforços de guer-
ra, inclusive como soldados em frentes de batalha,
segundo informações que nos chegam de vários paí-
ses do mundo com ação beligerante. E, nessas guer-
ras, milhares, milhões de crianças que são mutiladas
e mortas precocemente.

Assim, estou inteiramente de acordo com a
matéria. Entendo que o Brasil contribuirá para a erra-
dicação do trabalho infantil em sua forma perversa.
Segundo dados obtidos por técnicos do Ipea e por
vários pesquisadores é possível combater a utiliza-
ção inadequada do trabalho infantil através da bol-
sa-escola.

Portanto, nesta tarde, coincidentemente com o
relatório apresentado pelo Unicef, estamos aprovan-
do um dispositivo que, com certeza, contribuirá para a
diminuição ou erradicação, o que deve ser nosso pro-
pósito, da utilização da força de trabalho infantil, que,
segundo apresenta como critério a convenção, seria
de jovens e adolescentes até 18 anos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Carlos Wilson,
Relator da matéria.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, deram-me o privilégio de re-
latar o presente projeto, que é da maior importância,
porque trata da adesão do Brasil aos diplomas inter-
nacionais que abrangem questões referentes à
proscrição do trabalho infantil e da exploração crimi-
nosa de crianças em atividades ilícitas, como tráfe-
go ilícito de drogas e prostituição.

Aqui as Senadoras Marina Silva e Emilia Fer-
nandes, com muito brilho, disseram que a Convenção
182, da OIT, sobre a proibição das piores formas de
trabalho Infantil e a ação imediata para sua elimina-
ção, ora submetida à aprovação legislativa para fins
de incorporação, é, neste prisma, um brilhante exem-
plo de legislação internacional à qual o Brasil já deve-
ria ter aderido há muito tempo, seja para afirmar sua
posição no conceito das nações, seja para deixar cla-
ro o esforço não só jurídico como também político que
estamos empreendendo no sentido de erradicar, defi-
nitivamente, o trabalho infantil, um dos males princi-
pais da nossa sociedade.

Por isso, Sr. Presidente, relato favorável, com
muita satisfação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 273, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.135, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 273, de 1999 (nº 362, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 1999 (nº
362, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va os textos da Convenção 182 e da Recomendação
190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho
Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 1.135, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 1999

Aprova os textos da Convenção 182
e da Recomendação 190 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a
Proibição das Piores Formas de Trabalho
Infantil e a Ação Imediata para sua Elimi-
nação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os textos da Convenção

182 e da Recomendação 190 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) sobre a Proibição das Pio-
res Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata
para sua Eliminação.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na-
cional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 770, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 258, de 1999 (nº
262/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sis-
tema Goiano de Telecomunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Palmas, Esta-
do do Tocantins, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.095, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Eduardo Siqueira Campos, com
abstenções dos Senadores Geraldo Cândi-
do e Roberto Saturnino.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 258, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 1.136, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 258, de 1999 (nº 262, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 1999 (nº
262, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga concessão ao Sistema Goiano
de Telecomunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Palmas,
Estado do Tocantins.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antônio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 1.136, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 1999

Aprova o ato que outorga conces-
são a “Sistema Goiano de Telecomunica-
ção Ltda.” para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens na localidade
de Palmas, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga con-
cessão a “Sistema Goiano de Telecomunicações
Ltda.” para explorar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sons e ima-
gens na localidade de Palmas, Estado do Tocantins.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com as abstenções dos Senadores

José Eduardo Dutra, Pedro Simon, da Sra. Emilia Fer-
nandes e dos Srs. Roberto Saturnino e Geraldo Cân-
dido e da Sra. Marina Silva.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 227, de 1999 (nº
180/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Ruy Baromeu para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.128, de
1999, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Luzia Toledo, com abstenções
dos Senadores Geraldo Cândido e Roberto
Saturnino, e assinando sem voto o Senador
Leomar Quintanilha.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 227, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1137, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 227, de 1999 (nº 180, de
1999, na Cãmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 227, de 1999 (nº
180, de 1999, na Cãmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Fundação Ruy Ba-
romeu para executar serviço de radiodifusão sonora e
frequência modulada na cidade de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães – Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima – Relator – Geraldo
Melo – Lúdio Coelho.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.137 DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ____________, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999

Aprova o ato que outorga permis-
são a “Fundação Ruy Baromeu” para
executar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de
São Mateus, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 319, de 21 de dezembro de 1998, que outorga
permissão a “Fundação Ruy Baromeu” para executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de São
Mateus, Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data des sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 6:

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº
68, de 1999, de autoria do Senador Casildo
Maldaner, que dá nova redação ao inciso
VIII do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998.
(Operações de crédito), tendo

Parecer sob nº 1.061, de 1999, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Nabor Jú-
nior, oferecendo a redação do vencido.

À matéria podem ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Discussão do substitutivo em turno suplemen-
tar. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, o substitutivo é dado como definitivamente
adotado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

REDAÇÃO DO VENCIDO, PARA O TURNO
SUPLEMENTAR, DO SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 1999

Dá nova redação ao inciso VIII do
art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso VIII do art. 13 da Resolução nº

78, de 1998, do Senado Federal, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“VIII – certidão expedida pelo respectivo Tribu-
nal de Contas comprovando o cumprimento do dis-
posto no art. 27, § 2º, no art. 29, VI e VII, do art. 32, §
3º, e no art. 32, § 3º, e no art. 212, da Constituição Fe-
deral, e na Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de
1999, relativa ao último exercício analisado e, quando
este não corresponder ao exercício anterior ao do pleito,
deverá a mesma vir acompanhada de demonstrativo da
execução orçamentária do exercício anterior,”(NR).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência consulta o Plenário se pode-
mos incluir na pauta de hoje os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 272, referente a acordo com países
produtores de estanho, e nº 274, relativo a acordo so-
bre a idade mínima de admissão em emprego; os Pro-
jetos de Resolução nºs 132, que trata da aprovação
de crédito para instituições federais de ensino superi-
or e hospitais universitários, e nº 129, referente a alte-
ração da Resolução nº 58, que autoriza operação de
crédito entre o Brasil e o BIRD.

Todos esses projetos, que estão em regime de
urgência, fariam parte da Ordem do Dia de amanhã.

Os avulsos estão sobre as mesas. As Lideran-
ças consultadas aceitaram. O Plenário concorda?
(Pausa.)

Não havendo objeção, passaremos a cumprir a
deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 272, DE 1999

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 775, de 1999, art 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 272, de 1999 (nº
345/99, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o texto do Acordo de Sede celebra-
do entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Associação dos Países Produ-
tores de Estanho, em Brasília, em 27 de
maio de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.125, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, Relator: Moreira Mendes.

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 272, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.138, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 272, de 1999 (nº 345, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de 1999 (nº
345, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto do Acordo de Sede celebrado entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e a Associa-
ção dos Países Produtores de Estranho, em Brasilia,
em 27 de maio de 1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Marluce Pinto.

ANEXO AO PARECER Nº 1.138, DE 1999
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,

e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Aprova o texto do Acordo de Sede
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Associação dos

Países Produtores de Estanho, em Brasí-
lia, em 27 de maio de 1999 .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo de Sede

celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Associação dos Países Produtores de
Estanho, em Brasília, em 27 de maio de 1999.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, bem como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 274, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 776, de 1999, art 338, II)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 274, de 1999 (nº
363/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos da Convenção 138 e da
Recomendação 146 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mí-
nima de Admissão ao Emprego, adotadas
em junho de 1973, em Genebra, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.127, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Carlos
Wilson.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 274, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.139, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 274, de 1999 (nº 363, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 1999 (nº
363, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
va os textos da Convenção 138 e da Recomendação
146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego, adota-
das em junho de 1973, em Genebra.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. –

Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Ro-
naldo Cunha Lima,Relator – Geraldo Melo – Marlu-
ce Pinto.

ANEXO AO PARECER Nº 1.139, DE 1999

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 1999

Aprova os textos da Convenção 138
e da Recomendação 146 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre
Idade Mínima de Admissão ao Emprego,
adotadas em junho de 1973, em Genebra.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São aprovados os textos da Convenção

138 e da Recomendação 146 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de
Admissão ao Emprego.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, assim como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 9:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 132, de 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 778, de 1999, art 338, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 132, de 1999 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pa-
recer nº 1.110, de 1999, Relator: Senador José Alen-
car), que autoriza a União a contratar operação de
crédito externo, no valor de oito milhões, duzentos e
oitenta mil, quinhentos e quarenta e três libras esterli-
nas e sessenta centavos, de principal, entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o HSBC Investment Bank
plc, destinada ao financiamento de oitenta e cinco por
cento dos equipamentos de laboratório de pesquisa e
material multidisciplinar de laboratório, a serem forne-
cidos pela Philip Harris Internacional, no âmbito do
Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários.

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas à proposição até o encer-
ramento da discussão.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolu-
ção nº 132, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Nabor Júnior.
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É lido o seguinte:

PARECER Nº 1140, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 132, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 132, de 1999, que autori-
za a União a contratar operação de crédito externo,
no valor de & 8,280,543.60 (oito milhões, duzentos e
oitenta mil, quinhentos e quarenta e três libras esterli-
nas e sessenta centavos), de principal, entre a Repú-
blica Federativa do Brasil e o HSBC Investment Bank
plc, destinada ao financiamento de oitenta e cinco por
cento dos equipamentos de laboratório, a serem for-
necidos pela Philip Harris International, no âmbito do
Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Marluce Pinto.

ANEXO AO PARECER Nº 1.140, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº  , DE 1999

Autoriza a União a contratar opera-
ção de crédito externo, no valor de
£8,280,543.60 (oito milhões, duzentas e
oitenta mil, quinhentas e quarenta e três
libras esterlinas e sessenta centavos), de
principal, entre a República Federativa
do Brasil e o HSBC Investiment Bank plc,
destinada ao financiamento de 85% (oi-
tenta e cinco por cento) dos equipamen-
tos de laboratório de pesquisa e material
multidisciplinar de laboratório, a serem
fornecidos pela Philip Harris Internacional,
no âmbito do Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-estrutura Acadêmi-
ca das Instituições Federais de Ensino
Superior e Hospitais Universitários.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos do art.

52, inciso V, da Constituição Federal, e da Resolução
nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17,
de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar ope-
ração de crédito externo junto ao HSBC Investiment

Bank plc, no valor de £8,280,543.60 (oito milhões, du-
zentas e oitenta mil, quinhentas e quarenta e três li-
bras esterlinas e sessenta centavos), de principal.

Parágrafo único. Os recursos referidos neste ar-
tigo serão utilizados no financiamento de 85% (oiten-
ta e vinco por cento) dos equipamentos de laboratório
de pesquisa e material multidisciplinar de laboratório, a
serem fornecidos pela Philip Harris International, no
âmbito do Programa de Modernização e Consolidação
da Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários – IFES.

Art. 2º Previamente à formalização do instru-
mento contratual deve ser encaminhada à Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional a comprovação da
existência de prévia dotação orçamentária e dos limi-
tes estabelecidos para a movimentação e o empenho
das movimentações e pagamentos das despesas.

Art. 3º A operação de crédito mencionada no art.
1º apresenta as seguintes características financeiras:

I – devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Fazenda;

II – credor: HSBC Bank plc (Londres/Inglaterra);
III – executor: Ministério da Educação;
IV – valor: £8,280,543.60 (oito milhões, duzen-

tas e oitenta mil, quinhentas e quarenta e três libras
esterlinas e sessenta centavos);

V – juros: a uma taxa fixa igual a 5,59% a.a. (cin-
co inteiros e cinqüenta e nove centésimos por cento
ao ano), incidente sobre o saldo devedor, a partir da
data de cada desembolso;

VI – condições de pagamento:
a) do principal: em dezessete parcelas semes-

trais e consecutivas em 30 de maio e 30 de novembro
de cada ano, vencendo-se a primeira prestação em
30 de maio de 2000;

b) dos juros: semestralmente vencidos,
em 30 de maio e 30 de novembro de cada ano, sendo
a primeira em 30 de maio de 2000.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 10:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 129, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 779, de 1999 – art. 338, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 129, de 1999, de autoria
do Senador Jonas Pinheiro, que altera o in-
ciso VI da Resolução do Senado Federal nº
58, de 1999, que autorizou a República Fe-
derativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo no valor equivalente a até
quarenta e quatro milhões de dólares nor-
te-americanos, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.124, de
1999, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: Senador Pedro Piva.

Trata-se da retificação de uma resolução já ado-
tada, só altera o termo de compromisso.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 129, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.141, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 129, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 129, de 1999, que altera o
inciso VI da Resolução nº 58, de 1999, que autorizou
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor equivalente a até
US$44,000,000.00 (quarenta e quatro milhões de dó-

lares norte-americanos), junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Nabor Júnior , Relator – Geraldo Melo –
Marluce Pinto.

ANEXO AO PARECER Nº 1.141, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº     , DE 1999

Altera o inciso VI do art. 2º da Reso-
lução nº 58, de 1999, do Senado Federal,
que autorizou a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno no valor equivalente a até
US$44,000,000.00 (quarenta e quatro mi-
lhões de dólares nortes-americanos),
junto ao Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso VI do art. 2º da Resolução nº 58,

de 1999, do Senado Federal, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“VI – comissão de compromisso: até 0,75% a.a.
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado do financiamento, contada
a partir de sessenta dias após da data da assinatura
do Contrato;”(NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presi-

dente, tendo chegado à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos matéria de natureza urgente, peço a V. Exª li-
cença para, no final da Ordem da Dia, convocar as
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Srªs e os Srs. Senadores membros da Comissão para
discutirmos e votarmos a matéria. Peço a presença
dos Senadores Agnelo Alves, José Eduardo Dutra,
Jorge Bornhausen, Paulo Souto e demais membros
da CAE.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os Srs. Membros da Comissão de Assuntos
Econômicos estão convocados pela Presidência para
uma reunião a ser realizada agora, a fim de tratarem
de assuntos urgentes que poderão ainda entrarem na
pauta desta Sessão Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Passa-se à apreciação do Requerimento nº
787, de 1999, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Resolução nº 130, de 1999.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento de urgência que

será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 788, DE 1999

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,

inciso II, do Regimento Interno, para o Ofício S-65/99
(recursos hídricos do Ceará).

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. –
Ney Suassuna – Jáder Barbalho – Marina Silva –
Carlos Wilson – Edson Lobão.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, registro que aceitamos a apre-
sentação desse requerimento de urgência hoje condi-
cionado à aprovação da matéria na Comissão de
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – De fato, nenhuma matéria pode vir ao plenário
sem o relatório da Comissão respectiva. Mas, para ga-
nharmos tempo, tendo em vista que só haverá sessão
amanhã e depois de amanhã, julgamos conveniente
adiantar a Ordem do Dia de amanhã. Se V. Ex.ª não se
opuser, poderemos dar prosseguimento à votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assun-

tos Econômicos, sobre o Ofício “S” nº 65, de 1999,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Se-
nador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.142, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Ofício “S” nº 65, de 1999
(Ofício nº 4.601, de 8-12-99, na origem), do
Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil, acerca do pedido do Estado do Ce-
ará para que possa contratar operação de
crédito junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,
no valor de US$136,000,000.00 (cento e
trinta e seis milhões de dólares nor-
te-americanos), equivalentes a
R$261.487.200,00 (duzentos e sessenta e
um milhões, quatrocentos e oitenta e sete
mil e duzentos reais), à taxa de câmbio de
30-11-99, cujos recursos serão destinados
à implementação do Programa de Gerenci-
amento e Integração dos Recursos Hídri-
cos do Ceará – PROGERIRH.

Relator: Senador Luiz Otávio

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos
o Ofício “S” nº 65, de 1999, (Presi-99/4601, de 8 de
dezembro de 1999, na origem), do Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando pedido do
Estado do Ceará para que seja autorizado a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Internaci-
onal para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,
com a garantia da União, tendo e vista o financiamen-
to parcial do Projeto de Gerenciamento e Integração
dos Recursos Hídricos do Ceará – PROGERIRH.

Trata-se de projeto destinado a aumentar a ofer-
ta de água, garantir o abastecimento para múltiplos
usos e melhorar a eficiência da gestão integrada dos
recursos hídricos daquele estado.

A operação de crédito no valor de até
US$136,000,000.00 (cento e trinta e seis milhões de dóla-
res norte-americanos), equivalente a R$261.487.200,00
(duzentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e oiten-
ta e sete mil e duzentos reais), cotados e 30-11-99, tem as
seguintes características principais:

a) mutuário: Estado do Ceará;
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b) mutuante: Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD;

c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: US$136,000,000.00 (cento e trinta e

seis milhões de dólares norte-americanos), equiva-
lente a R$261.487.200,00 (duzentos e sessenta e um
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e duzentos
reais), cotados em 30-11-99;

e) juros: a uma taxa igual ao Custo de Emprésti-
mos Qualificados determinado para o semestre pre-
cedente pelo BIRD, mais 0,75% a.a. sobre o valor de-
sembolsado;

f) comissão de compromisso: 0,75% (setenta e
cinco centésimos por cento) a.a. sobre o montante
não desembolsado do financiamento, começando a
vigorar a partir da data de assinatura do contrato;

g) prazo: 15 (quinze) anos;
h) carência: até 5,5 anos;
i) comissão inicial: 1% do valor efetivo do finan-

ciamento, sacada da conta d empréstimo após a assi-
natura do contrato;

j) prazo para desembolso: 5 (cinco) anos, conta-
dos a partir da data de assinatura do contrato;

l) condições de pagamento:
do principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais

sucessivas, em 15 de maio e 15 de novembro de cada
ano vencendo-se a primeira em 15-5-2005 e a última
em 15-11-2014.

–- dos juros: semestralmente venci-
dos, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;

– da comissão de compromisso: junta-
mente com os juros;

– da comissão inicial: sacada da con-
ta do empréstimo após a assinatura do contrato.

As datas estipuladas para repagamento nas
condições acima descritas poderão ser prorrogadas
para manter correlação com a efetiva data de assina-
tura do contrato.

O custo total do projeto está estimado em US$
247,000,000.00 (duzentos e quarenta e sete milhões
de dólares norte-americanos), a serem desembolsa-
dos no prazo de, aproximadamente, seis anos. Do to-
tal dos recursos US$ 136,000,000.00 estarão a cargo
do BIRD e US$ 111,000,000.00 à conta do Tesouro
Estadual.

A Exposição de Motivos nº 979/MF que acom-
panhou a Mensagem Presidencial nº 1.818, de 8 de
dezembro de 1999 (Mensagem nº 240, de 1999) diri-
gida ao Senado Federal, assinala que, com base na
Portaria MF nº 276, de 23 de outubro de 1997, foi au-
torizada a tramitaçaõ do pleito do Estado do Ceará
em caráter excepcional.

O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COF/Nº 1.687/1999) sobre
o aspecto da legalidade da minuta contratual, salienta
que esta contém cláusula admissíveis segundo a le-
gislação brasileira e que atende às determinações da
Resolução nº 96/89, do Senado Federal, que veda a
existência de dispositivos atentatórios à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição,
ou que impliquem compensação automática de débi-
tos e créditos.

A operação foi credenciada pelo Departamento
de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil,
por meio da carta CREDE-99/075, de acordo com as
condições constantes do Registro de Operações Fi-
nanceiras – ROF nº TAo52059.

Consta ainda do projeto sob exame, parecer e
nota da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer
STN/COREF/DIREF Nº 392, de 1º de dezembro de
1999 e Nota STN/COREF/DIREF Nº 1.536, de 29 de
setembro de 1999). O parecer informa que o arranjo
institucional do projeto é simples, sendo a Secretaria
dos Recursos Hídricos, por intermédio da Unidade de
Coordenação de Programas Especiais – UCPE, res-
ponsável pela execução dos projetos de água bruta.
Contará, ainda com a participação da Superintendên-
cia de Obras Hidráulicas – SOHIDRA, da Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH e da
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hí-
dricos – FUNCEME.

Do parecer da STN consta, ainda, a análise eco-
nômico-financeira do Programa e os seus respectivos
custos e benefícios, verificando um valor presente lí-
quido negativo no montante de US$ 55,620,039.66 e
impacto fiscal de US$ 54,116,194.44, pelo que resul-
ta um subsídio de US$ 1,503,845.22.

O exame da garantia a ser oferecida demons-
trou que a operação está enquadrada nos limites de
endividamento da União, tendo sido anexados ao pro-
cesso a metodologia de cálculo utilizada nesse senti-
do pela STN. Quanto às contragarantias oferecidas
pelo Estado do Ceará (receitas provenientes dos arts.
157, 159 e 167, da Constituição Federal), formaliza-
das por intermédio de contrato próprio, foram consi-
deradas adequadas e suficientes.

A operação foi autorizada pela Assembléia Legis-
lativa (Lei Estadual nº 12.931, de 14 de julho de 1999)
tendo o estado apresentado as certidões negativas de
débito junto ao Ministério da Fazenda, INSS e FGTS.

Integra ainda o processo sob exame, o parecer
do Banco Central (Parecer DEDIP-99/040, de 8 de
dezembro de 1999), referente às condições para o
Estado do Ceará contratar operação de crédito. Assi-
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nalda essa instituição que a operação, embora não se
enquadre nos limites fixados pela Resolução nº 78,
de 1998, do Senado Federal, foi prevista nos termos
do Programa de Ajuste Fiscal do Estado, quando da
revisão deste, devendo, portanto, ser analisada à luz
dos parâmetros fixados no Acordo. Nesses termos, o
parecer do Banco Central é favorável à autorização
do contrato pretendido pelo Estado do Ceará.

Por fim, consta do processo cópia da Reco-
mendação nº 57, de 9 de setembro de 1999, da Co-
missão de Controle e Gestão Fiscal – CCF que au-
torizou a Secretaria de Assuntos Internacionais do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a
iniciar o processo de negociação do contrato. Além
disso, já foram previstos recursos, inclusive no Pla-
no Plurianual 2000-2003, para o ingresso de recur-
sos externos, bem como a contrapartida estadual.

É o relatório.

II – Voto

As operações de crédito externo de interesse
dos estados e contando com garantias da União es-
tão submetidas a normas próprias do Senado Fede-
ral, derivadas da competência conferida pelo inciso V
do art. 52 da Constituição Federal. Aplica-se ao caso,
no que tange à prestação da garantia da União, a Re-
solução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
nº 17/92, que “Dispõe sobre limites globais para as ope-
rações de crédito externo e interno da União, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder
público federal e estabelece limites e condições para a
concessão da garantia da União em operações de cré-
dito externo e interno”. Na parte referente às condições
de assunção das obrigações contratuais pelo estado,
encontra-se em vigor a Resolução nº 78, de 1998, que
“Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações, inclusive con-
cessão de garantias, seus limites e condições de auto-
rização, e dá outras providências.”

Nesse sentido, o processo encontra-se ade-
quadamente instruído, dele constando a documen-
tação exigida nas resoluções acima referidas. No
que tange ao mérito, a operação de crédito finan-
ciará um programa que contribuirá decisivamente
para a melhoria da qualidade de vida da popula-
ção cearense. Com efeito, a busca da gerência
mais eficaz dos recursos hídricos do estado e,
complementarmente, do uso do solo e da vegeta-
ção em bacias hidrográficas é condição básica
para minimizar os efitos da erosão e aumentar os
mecanismos de captação de águas fluviais e sub-

terrâneas. tais ações contribuirão, decisivamente,
para diminuir os efeitos de secas periódicas que
atingem o estado e comprometem o seu desenvolvi-
mento em bases sustentáveis. Acresça-se a essas
vantagens de caráter social que a Taxa Interna de
Retorno – TIR calculada atinge a 7,19% a.a.

As ponderações levantadas pela Secretaria do
tesouro Nacional e pela PGFN em face do não en-
quadramento do estado nos limites de endivida-
mento definidos na Resolução nº 78, de 1998, de-
vem, conforme assinalou o parecer do Banco Cen-
tral do Brasil, ser avaliadas segundo os parâmen-
tros e metas financeiras estabelecidas no Progra-
ma de Ajuste Fiscal do Estado, chancelado pela
Resolução nº 123, de 4-12-1997, desta Casa. A
Resolução nº 78/98 ao estabelecer os critérios ge-
rais e limites aplicáveis à contratação de opera-
ções de crédito pelos estados, não revogou os
acordos específicos firmados com os estados. No
caso do Estado do Ceará, estão sendo rigorosa-
mente cumpridos os cronogramas acordados, con-
forme atesta o Ofício nº 4953/99 –
COREM/DIANE, de 7 de dezembro de 1999, do
secretário do Tesouro Nacional.

A condição estabelecida pela Confiex e menci-
onada nos pareceres da PGFN e da STN, quanto à
aprovação da posse dos terrenos onde será assen-
tada a população envolvida nas obras do programa,
está sendo cumprida dentro dos critérios que emba-
sam a política de reassentamento do estado. Na
verdade, os decretos de desapropriação das obras
do primeiro ano de implantação do Programa já se
encontram devidamente assinados, mas a aquisição
das terras somente poderá ser efetuada a partir do
cadastramento, avaliação de benefeitorias e negoci-
ação  com as famílias atingidas.

Cabe ainda mencionar que as condições pré-
vias ao primeiro desembolso (Seção 5.01 e 12.01
do contrato de empréstimo) já se encontram aten-
didas, de vez que as minutas do Manual Operacio-
nal do Programa e dos convênios entre a Secreta-
ria de Recursos Hídricos e a Cogerh, Funceme e
Sohidra já foram enviadas para apreciação do
Banco Mundial.

Vale, por fim, referir o custo efetivo da opera-
ção estimado em 7,35% a.a., constituindo um indi-
cativo favorável a mais, dentre os aspectos que re-
comendam a contratação do empréstimo. estando
cumpridas dessa forma as exigências e determina-
ções das normas que regem a matéria, somos de

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ���



parecer favorável à autorização objeto do Ofício “S”
nº 65, de 1999, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 133, DE 1999

Autoriza o estado do Ceará a con-
tratar operação de crédito externo, com o
aval da União, junto ao Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimen-
to – BIRD, no valor equivalente a até US$
136,000,000.00, destinada a financiar par-
cialmente a implementação do Programa
de Gerenciamento e Integração dos Re-
cursos Hídricos do Ceará – PROGERIRH.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado, nos ter-

mos da Resolução nº 78, de 1998, do Senado Fede-
ral, a contratar e prestar contragarantia à operação de
crédito externo junto ao Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD, no valor equi-
valente a até US$136,000,000.00 (cento e trinta e
seis milhões de doláres norte-americanos).

§ 1º É a União autorizada, nos termos da Reso-
lução nº 96/89, restabelecida pela Resolução nº
17/92, a conceder garantia à operação de crédito au-
torizada no caput deste artigo.

§ 2º A operação de crédito externo ora autoriza-
da destina-se ao financiamento parcial do Programa
de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídri-
cos do Estado do Ceará – PROGERIRH.

Art. 2º A operação de crédito será realizada sob
as seguintes condições.

a) mutuário: Estado do Ceará;
b) mutante: Banco Internacional para reconstru-

ção e Desenvolvimento – BIRD;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;

d) valor: US$136,000,000.00 (cento e trinta e
seis milhões de dólares norte-americanos), equiva-
lentes a R$261.487.200,00 (duzentos e sessenta e
um milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e du-
zentos reais), cotados, em 30-11-1999;

e) juros: a uma taxa igual ao Custo de Emprésti-
mo Qualificados determinado para o semestre prece-
dente pelo BIRD, mais 0,75% a.a. sobre o valor de-
sembolsado;

f) comissão de compromisso: 0,75% (setenta e
cinco centéssimos por cento) ao ano sobre o montan-
te não desembolsado do financiamento, começando
a vigorar a partir da data de assinatura do contrato:

g) prazo: 15 (quinze) anos;
h) carência; até 5,5 anos;

i) comissão inicial: 1% do valor efetivo do finan-
ciamento, sacada da conta do empréstimo após a as-
sinatura do contrato;

j) prazo para desembolso: 5 (cinco) anos, conta-
dos a partir da data de assinatura do contrato;

l) condições de pagamento:
–- do principal: em 20 (vinte) parcelas semestra-

is sucessivas, em 15 de maio e 15 de novembro de
cada ano, vencendo-se a primeira em 15-5-2005 e a
última em 15-11-2014;

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de maio e 15 de novembro de cada ano;

– da comissão de compromisso: juntamente
com juros;

– da comissão inicial: sacada da conta do em-
préstimo após a assinatura do contrato.

Parágrafo único. As datas estipuladas para re-
pagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de celebração do con-
trato.

Art. 3º A presente autorização deverá ser exerci-
da no prazo de quinhentos e quarenta dias contados
da data de sua publicação desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1999 –
Bello Parga, Presidente em exercício – Luiz Otávio –
Roberto Saturnino – Agnelo Alves – Jorge Bor-
nhausen – Freitas Neto – Romero Jucá – Jefferson
Péres – Lúcio Alcatâra – Francelino Pereira – Ge-
raldo Altoff – Sérgio Machado – Marluce Pinto –
Eduardo Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao eminente Senador Ro-
berto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de-
sejo fazer um breve comentário sobre fato ocorrido na
semana passada em um continente de cuja existên-
cia quase nos esquecemos. Não me pronunciei acer-
ca do assunto na oportunidade, mas sempre é tempo
de fazê-lo.

Refiro-me a fato acontecido na África, continen-
te muito mais devastado do que o nosso pela econo-
mia internacional comandada pelo sistema financei-
ro, que, apesar de tudo, subsiste e faz esforços gigan-
tescos para reerguer-se política, econômica e cultu-
ralmente. A África foi palco de um acontecimento mui-
to importante no domingo anterior ao que passou: as
eleições para Presidência da República de Moçambi-
que, a segunda eleição realizada depois da paz nego-
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ciada entre as facções que, internamente, disputa-
vam o poder na Guerra Civil moçambicana. Foi reelei-
to o Presidente Joaquim Alberto Chissano, da Freli-
mo. Aos poucos, com muito sacrifício, Moçambique
reconstrói sua sociedade, sua economia, para regozi-
jo de todos nós.

Enquanto isso, no outro lado do continente, no
lado atlântico, o país irmão, Angola, está ainda nos
esforços finais para debelar a facção guerrilheira de
Jonas Savimbi, sem que tenha contado suficiente-
mente com o apoio internacional, que lhe é devido,
porque essa guerra já deveria ter cessado, em virtude
de um acordo feito entre as partes, em razão da elei-
ção do Sr. José Eduardo Santos. O
não-reconhecimento por parte da outra facção redun-
dou na continuidade dessa guerra que está devastan-
do a República de Angola, país de riqueza formidável,
fantástica, que teve participação importante no pro-
cesso de independência da Namíbia e do Zimbábue e
na própria extinção do regime de apartheid da África
do Sul. O continente africano deve muito à Angola.
Também o movimento internacional contra todas as
formas de racismo tem sempre uma referência muito
importante em Angola, país ao qual estamos ligados
culturalmente por laços muito profundos e que está
precisando da ajuda do Brasil, está precisando da
ajuda internacional, está precisando da ajuda da
ONU para liquidar definitivamente essa guerrilha che-
fiada por um grupo que não tem a mínima condição
de ser acatado ou respeitado por qualquer outra na-
ção de vez que, tendo descumprido explicitamente
um acordo referendado por todo o mundo e pela
Organização das Nações Unidas, continua ativo e re-
cebendo ajuda de outros países. Enquanto isso, o go-
verno oficial, o governo da MPLA, que é o governo le-
gítimo, eis que vencedor das últimas eleições em
Angola, precisa da ajuda do Brasil e de toda a comu-
nidade internacional para poder liquidar essa resis-
tência e reerguer-se econômica e culturalmente.

Era o registro breve que eu queria fazer, para
lembrar a existência dessas comunidades, de seres
humanos como nós, com os quais temos laços históri-
cos e culturais importantes e cujas agruras não são
motivo de muitas notícias na imprensa, razão pela
qual há uma tendência ao esquecimento em relação
a tudo que se passa no continente africano. É o conti-
nente que mais está precisando da ajuda internacio-
nal, e o Brasil não deve negar-se a qualquer possibili-
dade de apoio devido as suas relações tradicionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo justificar a
apresentação de um requerimento solicitando a con-
vocação de uma sessão especial. Esta Casa, o Sena-
do Federal, tem realizado sessões dessa natureza
com o objetivo de homenagear personalidades, culti-
vando valores nacionais, destacando o talento de bra-
sileiros, proclamando exemplos, enfim, salientando
feitos que merecem o destaque nacional.

Com o apoio de vários Srs. Senadores, estou re-
querendo uma sessão especial para destacarmos o
papel relevante que o cidadão Édson Arantes do Nas-
cimento, Pelé, tem cumprido em favor do nosso País
internacionalmente. Ainda agora, mais uma vez, ele
mereceu o destaque internacional: além de receber o
título de Atleta do Século, Pelé acaba de conquistar
mais um reconhecimento mundial pelo seu talento ja-
mais igualado no mundo esportivo.Desta feita, por ini-
ciativa da agência de notícias britânica Reuters, em
Viena, seu nome foi escolhido entre os de 91 atletas
de sete categorias do esporte, selecionados por 54
editores e jornalistas de 35 países. Na lista apresen-
tada pelos promotores, figuravam nomes como o do
pugilista Mohamed Ali, do velocista Carl Lewis e joga-
dor e astro de basquete Michael Jordan.

Sr. Presidente, o que pretendo ressaltar é a im-
portância de Édson Arantes do Nascimento para o
nosso País. Em nenhuma outra atividade o nosso
País mereceu o destaque internacional, não apenas
neste século, mas em toda a história do nosso País,
como o que Pelé promoveu de maneira tão significati-
va. Nas artes, nas ciências, na cultura, na economia,
na política, em nenhum setor alcançamos o destaque
internacional como o que alcançamos nos esportes
graças a Pelé.

E o que tem significado a promoção do nosso
País? Como avaliarmos os resultados, os benefícios
desta promoção que faz Pelé em todos os cantos do
mundo?

Desejo até citar um fato singelo, que bem de-
monstra a popularidade desse brasileiro no mundo
todo. A Rede CNN, em seu noticiário, deixa de colocar
os caracteres identificando a personalidade noticiada
em apenas três casos: quando se trata do Presidente
dos Estados Unidos, Bill Clinton, quando se trata do
Papa e quando se trata de Pelé, por ser uma figura co-
nhecida mundialmente; dispensada, portanto, a iden-
tificação na TV.

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) – Se. V. Exª me
permite, e o Sr.Bill Clinton só enquanto for Presidente.
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O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB-PR) – Exatamen-
te. O Senador Pedro Simon lembra bem: Bill Clinton,
só enquanto Presidente, porque, depois, a história
será diferente.

Não se trata apenas da promoção do futebol
brasileiro, por ser ele o expoente maior desse esporte
em todos os tempos; trata-se da promoção do nosso
País como Nação. Se fosse apenas o futebol, já seria
significativo, porque esse esporte movimenta no
mundo, por ano, mais de US$200 bilhões. É uma ativi-
dade essencialmente econômica, que gera empre-
gos, renda, receita pública e que, certamente, contu-
do, não tem merecido das autoridades de governo no
Brasil o destaque devido. Aliás, o grande articulista
político, Villas Boas Corrêa, em uma de suas brilhan-
tes peças, escreveu que “o esporte foi expulso do go-
verno no Brasil”, exatamente porque as autoridades
governamentais não oferecem ao esporte o destaque
que merece.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso até
que teve um momento de lucidez quando chamou
para Ministro Extraordinário dos Esportes o Sr. Édson
Arantes do Nascimento, o Pelé. Embora, lamentavel-
mente, tenha estado por pouco tempo no exercício da
função pública, Pelé também ali foi exemplar, porque
combateu a improbidade administrativa ao demitir do
Indesp funcionários que haviam praticado irregulari-
dades. Ainda mais, por intermédio da Lei Pelé, procu-
rou moralizar a atividade esportiva no nosso País,
com o que ofereceu uma grande contribuição.

Todavia, Sr. Presidente, o interesse não diz res-
peito apenas – repito –à promoção do futebol do nos-
so País no exterior, mas também à promoção do Bra-
sil como Nação. É bom ressaltar a relevância do es-
porte, especialmente do futebol, uma paixão popular
no Brasil, com sua importância econômica, social e
cultural.

Por isso, Sr. Presidente, solicitamos essa ses-
são especial – com data a ser marcada por V. Exª no
próximo ano – para, homenageando Pelé, cultivar-
mos valores imprescindíveis ao crescimento da Na-
ção, salientando o exemplo positivo e realçando o ta-
lento brasileiro, sobretudo porque, neste século, Pelé
foi o único cidadão brasileiro a merecer destaque in-
ternacional nessas proporções.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cân-
dido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primei-

ramente, desejo destacar um fato muito importante
ocorrido hoje, qual seja, a decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça, que, por sete votos a um, concedeu o
direito à reintegração aos seis mil trabalhadores da
FNS, companheiros que têm a tarefa de combater as
endemias rurais no meu Estado do Rio de Janeiro, há
cinco meses afastados de seus empregos porque o
Governo não quis renovar o contrato. Uma juíza do
Rio de Janeiro concedeu uma liminar de reintegra-
ção, obrigando o Ministério da Saúde a renovar o con-
trato. No entanto, o Ministério recorreu ao STJ e hoje
o Tribunal, por sete a um, decidiu pela reintegração
dos seis mil trabalhadores, mantendo portanto a limi-
nar da juíza. Trata-se de uma decisão muito importan-
te para aqueles seis mil pais de família que estão há
cinco meses no desespero, alguns até acampados
em plena Cinelândia.

Sr. Presidente, estamos chegando ao final de
mais um ano legislativo – também ao final do ano exe-
cutivo e judiciário. Portanto, eu gostaria de fazer um
balanço breve, mas importante, destacando inclusive
o papel do nosso Chefe do Executivo, Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso.

Estamos chegando ao final deste ano, que, se
não é realmente o último ano deste século, mas do
milênio, é o último ano cuja numeração começa com
mil. No próximo ano começarão os anos dois mil. Foi
também o primeiro ano do mandato de Fernando
Henrique Cardoso – não custa lembrar – nas mãos
dos grandes capitalistas.

Logo no começo do ano e do mandato, em janei-
ro, o Governo teve de abandonar sua política de ma-
nutenção da cotação do real perante o dólar, a cha-
mada “âncora cambial”, com a qual em seis meses
torrou cerca de US$42 bilhões de reservas. A cotação
do dólar subiu rapidamente e no final do mês ultra-
passou os R$2,00.

Isso não foi suficiente para o Governo se con-
vencer que deveria mudar sua política econômica.
Era mais cômodo pôr a culpa na moratória decretada
pelo Governador de Minas Gerais, Itamar Franco, ou
alegar, infantilmente, que tudo havia sido causado por
um “ataque especulativo” contra o real. Ao contrário, o
Governo radicalizou a mesma política. Nova ajuda foi
pedida ao FMI e novas exigências foram aceitas.

Ainda em janeiro, as medidas sobre as contribu-
ições previdenciárias dos servidores civis ativos e
inativos foram rapidamente aprovadas pelo Congres-
so, onde o Governo continuou contando com a fideli-
dade dos partidos de sua base de sustentação. O
mesmo aconteceu com o aumento da contribuição
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social sobre o lucro e do IOF, propostos para com-
pensar o atraso na aprovação do aumento da CPMF.

Em fevereiro, o Brasil já tinha um novo Presiden-
te do Banco Central. Para esse posto-chave, na con-
dução da política do FMI, foi escolhido Armínio Fraga,
de nacionalidade norte-americana e empregado do
megaespeculador George Soros.

Para explicar a estranha escolha, foi usado o
tolo argumento de que a intimidade de Fraga com os
especuladores, longe de colocá-lo sob suspeita, tor-
nava-o mais capaz de lutar contra eles.

É relevante recordar que Fraga foi o pai das fa-
migeradas contas CC5, por meio das quais, segundo
a revista Veja, R$124 bilhões deixaram o País entre
1992 e 1998, isso sem o menor controle.

O acordo de 8 de março com o FMI determinou
as medidas a serem tomadas pelo Governo: aumento
dos juros, reforço do ajuste fiscal, aperto da política
salarial no setor público, a meta de obtenção de um
superávit primário nas contas públicas. Para isso, o
acordo enumerou as seguintes medidas a serem to-
madas: 1) aumentos dos preços internos dos preços
de energia e outras tarifas públicas; 2) suspensão dos
descontos sobre PIS e Cofins para os exportadores;
3) aumento das taxas de IOF para os consumidores;
4) aumento das contribuições dos militares para a se-
guridade social; 5) redução dos gastos salariais.

O acordo chega ao ponto de especificar que,
com exceção do aumento das contribuições dos mili-
tares, as medidas acima devem ser implementadas
por decretos ou medida provisória.

O acordo especifica ainda que as reformas ad-
ministrativas e da seguridade deverão prover os ins-
trumentos legais para reduzir as despesas com folha
de pagamento dos Estados, assim como para que
seja efetuada a renegociação das dívidas municipais
nos mesmos moldes da que foi feita com os Estados,
também, coincidentemente, no último ano das elei-
ções, de modo a comprometer de antemão os novos
prefeitos a serem eleitos com as políticas do Governo,
ou seria melhor dizer, do FMI.

O tempo é curto para continuar com todos os co-
mentários que os acordos com o FMI merecem e de-
monstrar em pormenores o quanto é ele que define
em detalhes a política econômica do nosso País, mas
não posso deixar de fazer uma referência ao impor-
tante ponto das privatizações.

Diz o ponto 18 que “o Governo vai prosseguir,
com determinação, na sua política de delimitar e re-
duzir, no correr do tempo, o papel dos bancos públi-
cos na economia.” Sobre o que o acordo se refere
como os “restantes bancos federais”, o Banco do Bra-

sil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BASA e o BNB,
diz que estão sendo feitos estudos “sobre o futuro pa-
pel dessas instituições, incluindo possíveis vendas do
controle, fusões, venda de posições estratégicas ou
transformação em agências de desenvolvimento ou
bancos de segunda linha. E que já está decidida a pri-
vatização da BB/DTVM, subsidiária do Banco do Bra-
sil para gerenciamento de bens, assim como da Com-
panhia Federal de Resseguros, o IRB”.

Também não é possível deixar de mencionar a
Lei de Responsabilidade Fiscal e as demissões de
funcionários públicos por excesso de pessoal e por in-
suficiência de desempenho, assim como medidas
“para flexibilizar o recrutamento de servidores”, ou
seja, para poder contratar sem concurso.

Como se viu durante todo este ano, o Governo
Fernando Henrique Cardoso buscou realmente com
muita aplicação fazer “o dever de casa” que o Fundo
Monetário Internacional lhe passou. Para isso contou
– que me perdoem os nobres Colegas – com a sub-
serviência do Congresso Nacional, com apenas algu-
mas poucas exceções.

Além disso, os acontecimentos recentes mos-
traram que, apesar de constantemente apregoar a
necessidade do equilíbrio das contas públicas, o Go-
verno não está interessado em realizar uma verdadei-
ra reforma fiscal. Ficou claro que o âmbito do “ajuste”
que ele pretende, nessa área, não passa dos grossei-
ros aumentos de carga tributária, da redução dos
gastos sociais e da eleição do funcionalismo público e
dos aposentados como bodes expiatórios.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Ouço com prazer V. Exª.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador Cândido, a reforma vai ser uma coisa complica-
da, porque reforma existe quando todo mundo tem in-
teresse em ceder. Nesse caso específico, ninguém
quer ceder. Hoje, no pacote tributário, a República
tem 70%, os Estados têm 26% e os Municípios têm
4%. Acho muito pouco para o Município. Os Municípi-
os maiores têm um pouco mais porque possuem ou-
tras receitas. Mas estou falando do que arrecada o
Governo Federal. E fico preocupado porque o Gover-
no Federal, por intermédio do FEF, quer mais, quer ti-
rar uma parcela de 20% que não entra sequer no Fun-
do de Participação dos Municípios. Por sua vez, os
Estados também estão querendo um pouco mais,
porque acham pouco 26%. E os Municípios também
querem um pouco mais. Então, é exatamente o opos-
to do que esperamos para se chegar a um acordo:
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ninguém quer ceder. Por outro lado, V. Exª também
abordou o problema dos bancos, que é preocupante,
porque tivemos uma reforma na área privada, que
achei razoavelmente boa para nós. Mas a da área pú-
blica, dos bancos estaduais, a cada dia, tenho uma
surpresa. O último que tivemos foi a de Santa Catari-
na, que foi aprovado aqui pelo Senado. Mas quando
falávamos de R$2,2 bilhões achávamos exorbitante.
Há tempos todos estão nessa faixa. Pergunto-me se
não seria preciso responsabilizar quem levou os núme-
ros a esse montante, que é infinitesimal? Estou real-
mente preocupado. Vemos gastarem 2, 3, 4 bilhões,
mas quando vamos vender só dão 300 ou 200. É sur-
preendente e nada acontece! Mais cedo ou mais tarde
este Congresso não mais poderá furtar-se de aprofun-
dar o assunto. Quero parabenizar V. Exª por trazer o
tema. Realmente, isso me causa estupefação.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. Incorporo o
aparte de V. Exª ao meu discurso. Na verdade, temos
o maior interesse na questão da reforma tributária. É
importante e sempre foi uma proposta dos partidos de
Oposição. O Governo não tem demonstrado boa von-
tade e interesse de realizar essa reforma. Temos que
fazer um novo pacto federativo que dará mais autono-
mia aos Estados e os Municípios que reclamam da
pequena quota que recebem em relação aos recur-
sos arrecadados. Precisamos avançar mais. É nossa
preocupação a possibilidade de privatização dos ban-
cos estatais, como o Banco do Brasil, que é um banco
de fomento, assim como a Caixa Econômica Federal,
não podem ser privatizados. Pegar esse patrimônio e
entregar na mão de especuladores internacionais
será mais um crime contra a Nação brasileira e o nos-
so patrimônio público.

Como não poderia deixar de ser, os resultados
dessa política foram péssimos. A economia este ano
deverá decrescer, variando as projeções entre 1,5% e
4%. Os juros continuam muito altos, bem acima dos
níveis internacionais. As falências, concordatas, fe-
chamentos e desativamento de empresas se multipli-
cam, ao passo que os índices de inadimplência cres-
cem. Nem mesmo a balança comercial, que se espe-
rava melhorar acentuadamente com a desvalorização
cambial, reagiu à altura, e deveremos terminar o ano
com um déficit acentuado nesta conta. Não houve,
como alguns temiam por causa da desvalorização do
Real, um processo inflacionário descontrolado, mas
os preços cresceram significativamente.

Do ponto de vista social, o que se assistiu foi a
uma acentuação ainda maior do desemprego, que
atingiu níveis recordes da ordem de 20% a 25% da

população economicamente ativa, segundo o
DIEESE. Em conseqüência, aumentou significativa-
mente a parcela da população abaixo da linha da po-
breza absoluta, que chega hoje, segundo algumas
estimativas, a cerca de 30 milhões de brasileiros.
Esta é sem dúvida uma das causas principais do
enorme aumento da violência e do crescimento do cri-
me organizado, que se tornaram característicos de
grande parte de nossas cidades.

Além disso, agravou-se sobremaneira a crise
dos principais serviços públicos: a educação e a saú-
de. Na educação, o que se vê, em todos os níveis, são
escolas funcionando precariamente, em péssimo esta-
do de conservação, com falta de professores – e algu-
mas escolas estão simplesmente desativadas ou aban-
donadas. O mesmo quadro se repete com relação à sa-
úde e aos hospitais públicos. Não é, portanto, de es-
tranhar o reaparecimento de muitas doenças epidê-
micas que já tinham sido erradicadas há tempos.

A liqüidação do patrimônio público através das
privatizações não teve qualquer efeito positivo sobre
o endividamento público nem sobre a dívida externa.
Ao contrário, ambos cresceram absurdamente. So-
mente um único setor obteve resultados favoráveis:
os bancos, que apresentaram lucros excepcional-
mente altos, como o Itaú, que deverá fechar o ano
com um lucro da ordem de dois bilhões de reais, se-
gundo noticiou a revista Veja, de 10 de novembro.

Não foi por acaso – exatamente nos capítulos
das privatizações e do favorecimento aos bancos –
que estouraram grandes escândalos envolvendo al-
tas figuras do Governo Fernando Henrique, inclusive
o próprio Presidente. Os principais foram o da privati-
zação do Sistema Telebrás e o da operação de “salva-
mento” dos Bancos Marka e FonteCindam. Com rela-
ção ao primeiro, o Governo conseguiu evitar que fos-
se instaurada a CPI pedida pela Oposição, impedindo
assim que o assunto fosse cabalmente esclarecido.
Com relação ao segundo, a CPI do Sistema Financei-
ro inicialmente pedida pela Oposição e rejeitada, só foi
instalada, como CPI dos Bancos, porque o PMDB a exi-
giu na negociação para aprovar a CPI do Judiciário pro-
movida pelo Senador Antonio Carlos Magalhães.

Perante toda essa situação, e apesar dos esforços
dos meios de comunicação de massa, era inevitável o
desgaste do Governo FHC diante da opinião pública. O
índice de aprovação do Governo caiu para 12%, enquan-
to 60% o consideravam ruim ou péssimo.

Isso se refletiu politicamente no aumento das di-
ficuldades enfrentadas pelo Governo em conseguir a
aprovação de alguns dos seus projetos. Merece des-
taque o fracasso em fazer passar no Congresso a
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emenda constitucional que visava permitir a cobrança
de contribuição previdenciária dos inativos após a de-
claração de inconstitucionalidade da lei anteriormen-
te proposta pelo Executivo e aprovada pelo Congres-
so. Muito embora, é verdade, este revés tenha sido
depois contornado por meio do artifício da mudança
do cálculo dos benefícios com a introdução do tal “fa-
tor previdenciário”.

Porém, o mais importante é o crescimento, ain-
da lento mas regular, do movimento popular de Opo-
sição ao Governo Fernando Henrique. Refiro-me par-
ticularmente aos movimentos que exigem o fim imedi-
ato deste Governo, seja pela via da renúncia, seja
pela via do impeachment, mas refiro-me também
aos movimentos que lutam contra políticas determi-
nadas do Governo como, principalmente, o MST e
sua luta pela reforma agrária, mas incluindo também
a greve dos caminhoneiros, que forçou o Governo a
ceder às suas reivindicações.

Quero mencionar especialmente a Marcha a
Brasília, que se encerrou com grande manifestação
popular contra o Governo Fernando Henrique e entre-
gou na Câmara um abaixo-assinado com mais de um
milhão de assinaturas, reivindicando uma CPI para in-
vestigar a privatização das empresas de telecomuni-
cações e exigindo o fim do Governo FHC e da sub-
missão do País ao FMI.

Os setores governistas e a imprensa têm, repe-
tidamente, tentado caracterizar o movimento como
“golpista” e antidemocrático, para deslegitimá-lo. Per-
gunto então: foi um golpe o movimento que exigiu o
impeachment de Fernando Collor? Ou foi golpista o
movimento que exigiu o impeachment do Presidente
norte-americacano Richard Nixon? Não me lembro
de ter ouvido esse tipo de crítica a nenhum desses
movimentos, nem mesmo no caso da tentativa de im-
peachment do atual Presidente americano, Bill Clin-
ton, ainda que a acusação não tenha sido mais do
que ter mentido sobre seu relacionamento sexual
com uma estagiária.

Pergunto então: será que os males causados ao
seu país por Clinton, Nixon ou Collor foram maiores
do que os que estão sendo provocados por Fernando
Henrique? Afirmo que não, porque nenhum deles
submeteu o país a um organismo estrangeiro como o
fez Fernando Henrique com o Brasil.

E pergunto: não está escrito no art. 1º de nossa
Constituição que todo poder emana do povo? E não é
precisamente esse o sentido da palavra democracia?
Então, se o povo julga que o Presidente está traindo a
confiança que nele depositou quando o elegeu, por
que não pode exigir sua saída? Eu afirmo que pode

fazê-lo, e, ainda mais, prevejo que o fará com ainda
maior decisão no próximo ano.

Para concluir, quero me referir à matéria publi-
cada na Folha de S. Paulo, do dia 12 de dezembro,
que diz: “O leitor da Folha de S. Paulo escolheu os pi-
ores do século no Brasil”.

A Revista da Folha apurou os votos de 631 leito-
res sobre os piores do século no Brasil. Incluiu-se po-
lítica, arquitetura e literatura. A maioria votou em fatos
e personalidades que ocuparam o noticiário nos últi-
mos dez anos.

Segundo o jornalista João Batista Natali: “Fer-
nando Henrique Cardoso é um homem de muitíssi-
mos defeitos. É arrogante, estimulou o fisiologismo do
Congresso, frustrou o sonho da estabilidade perene
da moeda e foi desatento para os problemas sociais”.
Mas, com certeza, segundo o jornalista, ele não se
encaixa em nenhuma categoria repulsiva.

Continua o jornalista da Folha: “Se os votos dos
eleitores o fazem agora encabeçar a lista dos piores en-
tre os piores, é porque ele se tornou, como personagem,
a referência mais imediata da rejeição popular, com 56%
dos brasileiros, segundo o Data Folha de 19/8/1999, que
o consideram ruim ou péssimo.Deve-se frisar que o mais
impopular Presidente brasileiro foi certamente Campos
Salles, que terminou o mandato em 1902.

O Brasil viveu duas ditaduras: o Estado Novo
(1935-1945) e o regime militar (1964-1985). Mesmo
assim FHC liderou a votação de rejeição com 64 vo-
tos, ficando Fernando Collor de Mello em segundo lu-
gar com 39 votos (Collor ganhou no quesito “líder
mais picareta”).

Segundo João Batista Natali: “Não são os leito-
res que erram. O erro é de FHC. Ele não teve compe-
tência para manter estável uma imagem que há pou-
co mais de um ano permitiu sua tranqüila reeleição”.

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

Durante o discurso do Sr. Geraldo Cân-
dido, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra à nobre Senadora Marina Silva, como Líder,
para uma comunicação de interesse partidário, nos
termos do art. 14º, II, “b”, do Regimento Interno.

A SRA. MARINA SILVA (PT – AC. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar a visita feita ao meu
Estado pelo Presidente do meu Partido, o Lula, que foi
conhecer as realizações do Governador Jorge Viana.
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Insisto em fazer esta ressalva: o Lula conhece o
Acre desde 1980, quando, no processo de fundação
do Partido dos Trabalhadores, esteve naquele Estado
para articular os trabalhadores, a igreja progressista,
os sindicatos, as associações.

Participou dos momentos mais difíceis, quando
os trabalhadores eram reprimidos e expulsos das
suas colocações, episódios que levaram à morte do
sindicalista Wilson Pinheiro. Lula participou de um ato
público em solidariedade aos trabalhadores, quando
desse assassinato.Naquela oportunidade, por ter dito
uma frase que é corriqueira no Norte e no Nordeste,
foi enquadrado na lei de segurança nacional. Ele dis-
se que os trabalhadores acreanos sentiam a necessi-
dade de organizarem-se para enfrentar os latifundiários
que os expulsavam de suas colocações, torturavam,
queimavam suas casas e os assassinavam, sem ne-
nhum tipo de apoio por parte do poder público. Disse
que eles estavam se organizando e que estava na hora
de “a onça beber água”. Em função dessa frase, Lula
foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, sendo
julgado e absolvido seis meses depois – ele havia
sido condenado inicialmente a três anos de prisão.

Os trabalhadores processados na mesma épo-
ca estão sendo julgados esta semana. Ainda hoje
está ocorrendo um julgamento no Município de Brasi-
léia. Quando do assassinato de Wilson Pinheiro, foi
assassinado também o capataz da fazenda respon-
sável pela operação que acabou provocando a morte
de Wilson Pinheiro. Como não houve identificação do
criminoso, suspeitou-se dos trabalhadores. Vários
trabalhadores foram indiciados e processados. A mai-
oria já foi absolvida. Espero que também sejam absol-
vidos os que estão sendo julgados neste momento.

A presença do Lula, além de cumprir o papel im-
portante de conhecer as atividades realizadas pelo
Governo – e ele teve uma agenda bastante significati-
va, visitando várias ações – também cumpriu essa
função política e simbólica de retornar 20 anos depois
quando seus companheiros de processo estavam
sendo julgados. Vejam o quanto é morosa a Justiça
brasileira: só após 20 anos o julgamento é realizado.

O Lula, graças à função que ocupava e a tudo
que significava à época, foi julgado seis meses depo-
is. Quando o Lula foi ao Acre, teve oportunidade de
conhecer um dos projetos muito importantes do nos-
so Governo. O nosso Governo ganhou as eleições
prometendo gerar nesses quatro anos de Governo 40
mil empregos, 40 mil oportunidades de trabalho. Já
estamos fazendo isso. Só com os pólos agroflorestais,
pretendemos gerar 2000 oportunidades de emprego.

O Governo fará isso em quatro anos.

Neste primeiro ano estamos assentando 500 fa-
mílias em pequenas unidades nos mais diferentes
Municípios. Está-se desapropriando áreas ou utilizan-
do áreas pertencentes ao Governo. O sistema é muito
interessante. Cada produtor recebe de 3 a 5 hectares,
saúde e educação, assistência técnica e sementes. A
seleção é rigorosa: aqueles que ocupam essa área de
terra devem ser pessoas que realmente tenham voca-
ção para a agricultura. Fazem um programa de recru-
tamento de trabalhadores rurais que vivem desem-
pregados nas periferias e que têm, agora, oportunida-
de de retornar ao campo em uma outra condição, com
uma outra forma de apoio para a sua atividade produ-
tiva. Também tiveram a oportunidade de ver o crédito
especial concebido por mim desde o início do manda-
to, em 1995, com apoio do Prefeito da cidade, hoje
Governador, Jorge Viana, do Conselho Nacional de
Seringueiros, como o apoio do Secretário de Planeja-
mento do Governo Raupp e do Governador Capiberi-
be, do PSB do Estado do Amapá.

Levamos para o Basa o chamado Prodex, Pro-
grama de Crédito para os Trabalhadores Extrativistas,
que hoje conta com um aporte de recursos de quase
R$40 milhões para pequenos pescadores artesanais,
para quebradeiras de coco, para extrativistas da bor-
racha e da castanha, para seringueiros São essas
pessoas que durante mais de um século, fizeram a ri-
queza daquela região, representando 40% das nos-
sas exportações, sem nunca terem recebido nenhum
tipo de apoio dos Governos Estaduais e Federal.

Apresentamos a proposta à Drª Flora Valadares,
que muito se sensibilizou. Em reunião ocorrida das nove
horas da manhã às quatro e trinta da tarde, convence-
mos a Diretoria do Basa de que seringueiro, pescador,
quebradeira de coco e ribeirinhos também têm direito a
uma linha de crédito. E esse crédito hoje é um sucesso,
graças a Deus. Na época, inclusive, batalhei muito para
viabilizar e implementar esse crédito, para treinar as pes-
soas a dar assistência técnica ao extrativismo, para con-
vencer o banco de que o acesso deveria ser uma buro-
cracia simplificada e de que os juros teriam que ser redu-
zidos, a exemplo do que ocorre com o Procera – ainda
não chegamos a esse nível, mas é um caminho a ser se-
guido, porque trata-se de juros bem menores.

Muitas pessoas diziam: “Marina, desista desse
projeto, porque será um fracasso, o que será muito
ruim para o seu mandato”. Graças a Deus, não traba-
lho com um olho na política e outro no voto. Procedo,
primeiramente, pensando em minha ética, a serviço
das causas em que acredito.

Continuamos a batalhar pelo programa, e hoje,
apenas nos Municípios de Cruzeiro do Sul, de Mare-
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chal Taumaturgo e de Mâncio Lima, R$560 mil já fo-
ram internalizados para pequenos extrativistas. Des-
te crédito, serão destinados R$6 mil a R$7 mil a asso-
ciações ou R$1.200 a empregados autônomos, para
plantar guaraná, comprar uma tarrafa, fazer uma ca-
noa nova, enfim, adquirir os meios necessários de
que necessitam.

O Lula teve a oportunidade de participar da so-
lenidade em que alguns extrativistas receberam esse
crédito. Com ele, poderão comprar – como chama-
mos na linguagem do seringal – a tigela, a bacia, a
faca de seringa e o balde e ter condições de executar
todo o processo produtivo, que hoje já está moderni-
zado. Antes, utilizavam-se o cavaco, a fumaça e a for-
nalha. Tratava-se de um trabalho difícil, que prejudica-
va muito a nossa saúde. Hoje, esse processo é reali-
zado por meio do cernambi virgem prensado ou da fo-
lha fumada. Há instrumentos mais sofisticados. A
UnB, por exemplo, utiliza a defumação líqüida. Esse
crédito, pois, é muito importante.

Noutra oportunidade, o Lula conheceu experiênci-
as ligadas à pimenta longa, apresentadas pelos técni-
cos do Estado, que, juntamente com órgãos de colabo-
ração internacional, como a GTZ, fizeram o zoneamen-
to ecológico econômico do nosso Estado. A primeira
versão desse zoneamento foi um trabalho bastante me-
ticuloso. Todas as áreas foram estudadas para analisar
a vocação em termos de produção, de conservação e
de exploração de cada biodiversidade, com levanta-
mento de solo, dos recursos hídricos, da fauna e da flo-
ra. Enfim, foi um trabalho referência na Amazônia, por
incorporar o que há de mais moderno em termos de
técnica de zoneamento ecológico e econômico.

Baseados nesse projeto, estamos implemen-
tando nosso programa de desenvolvimento sustentá-
vel a ser aplicado em grandes centros como São Pau-
lo. O Lula, acostumado aos referenciais de uma gran-
de metrópole, pôde entrar em contato com a realida-
de do povo da Amazônia, que busca um novo cami-
nho, o caminho da sustentabilidade, da viabilização
econômica e social, sem perder a perspectiva de pre-
servação do meio ambiente, da biodiversidade e de
algo que para mim é sagrado: a nossa diversidade
cultural e social.

O Lula teve oportunidade de ver que os onze mil
índios do Acre ocupam hoje 10% do nosso território.
Graças a Deus, 80% das terras indígenas no Acre já
estão demarcadas. É um contraste com o que aconte-
ce no Estado do meu querido Governador Zeca do
PT, onde há sessenta mil índios em apenas 1% do ter-
ritório vivendo nas condições mais aviltantes de so-
brevivência, com suas áreas reduzidas, invadidas,

sem demarcação e sem apoio não por culpa do Zeca,
mas em função de uma política errônea que até hoje
vem perdurando.

Fico feliz em saber que temos à frente da Funai o
Dr. Marés, um conhecedor da causa, um homem sério
que poderá dar uma grande contribuição para a política
indigenista do nosso País. Mas, infelizmente, até o pre-
sente momento, estamos em uma situação de dificulda-
de. O Lula pôde observar que os índios do Acre contam
com um programa do Governo nas áreas de saúde, de
educação, de desenvolvimento econômico e que isso
poderá ser uma referência de uma relação de respeito
de um Governo para com as comunidades tradicionais
de seringueiros, de índios e de ribeirinhos.

Sr. Presidente, participei de todo esse processo
com o mesmo entusiasmo de sempre por entender
que o Brasil deve conhecer a sua outra metade, pois
51% do território brasileiro tem 21 milhões de habitan-
tes, a maior diversidade cultural, biológica e a maior
quantidade de recursos naturais.

Temos também um programa de exploração dos
nossos recursos florestais baseado em uma proposta
de manejo florestal para que possa ocorrer o benefici-
amento da nossa madeira no próprio Estado do Acre.
Com isso, colocaremos uma porteira na exploração ir-
regular de madeira, para que as nossas riquezas não
sejam roubadas como está acontecendo em vários
outros Estados que têm esse recurso tão importante
que se constitui numa grande riqueza. Fomos tam-
bém até Xapuri conhecer o pólo moveleiro.

Juntamente com o Deputado Ronald Polanco e
com o Padre Heitor, fui à cidade de Como, uma das
mais ricas e bonitas da Itália, que vive da fabricação
de móveis. Os empresários locais, considerados os
maiores e melhores fabricantes de móveis do mundo,
pediram-nos uma palestra sobre meio ambiente e de-
senvolvimento sustentável na Amazônia.

Foi um evento muito interessante, porque eles fi-
zeram uma linda espécie de estátua de madeira quei-
mada, num protesto contra a devastação da Amazô-
nia. Eu disse a eles que tudo o que acontece na Ama-
zônia é responsabilidade do Brasil em primeiro lugar,
dos amazônidas em segundo lugar e do mundo em
terceiro lugar, porque são eles que compram a madei-
ra roubada da terra dos índios, que compram a made-
ira que sai sem certificação de origem, que compram
a nossa madeira em tora. A tora de mogno, que chega
até oito metros cúbicos de madeira, sai da casa do se-
ringueiro por R$20, chega ao Porto de Paranaguá por
R$800 reais cada metro cúbico. Na Itália, cada metro
cúbico faz, no mínimo, oito camas. Cada cama de
mogno custa, no mínimo, US$3 mil.
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Se essa madeira fosse beneficiada na nossa
própria região, não precisaríamos derrubar tanto
mogno para que os seringueiros pudessem viver com
um mínimo de dignidade, e, com certeza, aquele mo-
numento em protesto contra a devastação da Amazô-
nia seria desnecessário.

Ao final da conferência com os empresários e tra-
balhadores, eles nos ofereceram uma ajuda no sentido
de montar uma fábrica de móveis no Acre, na terra do
Chico Mendes. Eu e o padre dissemos que estávamos
de acordo. Eles não queriam montar a fábrica com polí-
ticos, mas com alguém que fosse neutro. Concordei e
sugeri que o acordo fosse feito com a Igreja.

O pólo moveleiro está lá montado. Dois jovens
estão sendo treinados e fazendo cursos, há mais de
um ano, na Itália. Os aposentados italianos irão para
Xapuri para treinar os nossos outros jovens. Todo o
maquinário foi doado; a Suframa ajudou em uma par-
te para a construção do galpão e da escola. Hoje, or-
gulho-me muito de dizer que, graças à divulgação do
que acontece de forma errada na relação entre o
mundo desenvolvido e a Amazônia, pudemos inverter
esse padrão, e o pólo moveleiro, em pouco, será uma
realidade — madeira certificada, emprego gerado no
Acre, riqueza internalizada no Acre, e, em vez de ven-
dermos a nossa madeira por R$20,00 a tora, vamos
vender as nossas camas. E não precisa ser por US$3
mil; basta por R$2 mil ou R$1,7 mil. Para quem vende
a R$20,00 uma tora de mogno que dá oito metros cú-
bicos de madeira, isso já é muita coisa.

O Lula pôde conhecer essa realidade do Acre,
que é um pedacinho da Amazônia, mas, para mim, o
pedacinho mais importante, porque ali se juntam to-
das as forças que lutaram contra a devastação e os
grandes projetos, a fim de instituir um programa de
desenvolvimento que, daqui a 20 anos, quero compa-
rar com o caminho mais fácil: o da pecuária extensiva,
da exploração madeireira sem critério, da utilização
inadequada dos nossos recursos naturais.

O nosso próximo passo é a utilização correta
dos recursos da biodiversidade. O Acre foi o primeiro
Estado a aprovar uma lei que regulamenta o acesso
aos recursos da biodiversidade; possui a maior quan-
tidade de terras indígenas demarcadas e está com-
pletando seu zoneamento ecológico e econômico.
Não queremos andar um palmo sem a preocupação
com três pontos importantes: a defesa da cidadania,
portanto, o desenvolvimento social; o desenvolvimen-
to econômico do Estado; e a preservação do meio
ambiente, a fim de que possa haver uma referência no
mundo de que é possível compatibilizar desenvolvi-
mento e meio ambiente, de que é possível compatibi-

lizar a ação do homem, sem que este se coloque
como o mais importante dentro da relação que esta-
belece em seu ecossistema.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. Fa-
zendo soar a campainha.) – Nobre Senadora Marina
Silva, desculpe-me interromper V. Exª.

Comunico ao Plenário que o tempo da sessão
está esgotado. Vou prorrogá-lo por cinco minutos, a fim
de que a oradora possa concluir o seu pronunciamento.

Está prorrogada a sessão por cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Já

estou concluindo, Sr. Presidente. A minha referência
são as luzes que ficam piscando. Como elas não esta-
vam piscando, fui adiante.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a
palavra ao nobre Senador Moreira Mendes, pelo pra-
zo de cinco minutos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há uma obra de
extrema importância para o futuro do Estado de Ron-
dônia incluída no programa Avança Brasil, isto é, no
Plano Plurianual de investimentos que se desenvol-
verá ao longo do segundo mandato do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Trata-se do gasoduto
Urucu–Porto Velho, sobre o qual quero tecer, aqui, al-
gumas considerações.

Como todas as iniciativas incluídas no Avança
Brasil, o gasoduto Urucu–Porto Velho foi selecionado
e considerado prioridade pelo seu grande impacto e
benefício regional e nacional. Para Rondônia, trata-se
de obra redentora, pois solucionará a carência de
energia que tem sido, há muitos anos, um fator de blo-
queio para o seu desenvolvimento e o da região sob
sua influência.

O gasoduto Urucu–Porto Velho é, pois, obra já
oficializada, comprovadas que foram as suas vanta-
gens econômicas por estudos da Petrobrás e do Mi-
nistério de Minas e Energia.No entanto, apesar da so-
lidez e seriedade desses estudos e da decisão do Go-
verno Federal de tocar a obra, surgem, ultimamente,
intrigas e conspirações com a intenção de desviar o
traçado do gasoduto, para fazer com que ele chegue,
inicialmente, à localidade de Humaitá, no Estado do
Amazonas, a quase 200 quilômetros de Porto Velho,
e, dali, por um ramal secundário, até Rondônia.
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Sr. Presidente, querem tirar de Rondônia o ga-
soduto! Querem perpetrar esse desatino contra o
nosso povo, contra o nosso Estado. No entanto, Ron-
dônia há de resistir e já começou a se mobilizar para
isso. Nesse sentido, articulei, no final de novembro, a
visita de uma importante comitiva à província petrolí-
fera de Urucu, visita realizada com pleno êxito. Para
tanto, obtive o indispensável apoio do Ministro Ro-
dolpho Tourinho, titular do Ministério de Minas e Ener-
gia, bem como a cooperação da Petrobrás.

Juntou-se a essa iniciativa uma expressiva co-
mitiva de cerca de 40 pessoas. Fomos a Urucu com o
Vice-Governador de Rondônia e autoridades estadu-
ais diversas: representantes da classe política, do Po-
der Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério
Público e, ainda, empresários e prefeitos. Nosso obje-
tivo, com essa visita, foi conscientizar as lideranças
de Rondônia sobre a grande importância e a exata di-
mensão do projeto e sobre as vantagens que dele de-
correrão. Também tivemos por meta criar uma
co-responsabilidade entre as lideranças, as autorida-
des federais, a Petrobrás e a Gaspetro no sentido da
efetivação da construção do gasoduto e, conseqüen-
temente, da termoelétrica – inicialmente, movida a
óleo combustível e, posteriormente, conversível para
o gás –, gerando-se uma energia firme, confiável e
ecologicamente correta.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª, Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Gostaria de
cumprimentá-lo. V. Exª defende os interesses de Ron-
dônia, conscientizando a sociedade sobre a impor-
tância de um gasoduto, dessa fonte de energia
não-poluente. Bem compreendo essa atitude. Por
quê? A luta no meu Estado, Mato Grosso do Sul, tem
sido muito grande. Trata-se de uma luta árdua para
obter do Governo Federal a compreensão de que é
preciso promover o desenvolvimento para o interior. É
necessário dar algum incentivo para o gasoduto que
sai da Bolívia e passa por cerca de 722 km do territó-
rio sul-mato-grossense. Não é possível que pague-
mos o mesmo preço que se paga no restante do País.
Este é um assunto que interessa ao interior, a Ma-
to-Grosso do Sul, a Rondônia. V. Exª está lutando
para preparar o seu Estado para o progresso mais rá-
pido, assim como estamos lutando, em Mato Grosso
do Sul, para conscientizar o Governo Federal de que
deve conceder-nos uma tarifa diferenciada para o gás
da Bolívia. Muito obrigado e parabéns a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, sobretudo porque teve a gen-
tileza de, no final do dia, estar aqui para ouvir este mo-
desto pronunciamento e me apartear, dizendo das
vantagens que representa o gás natural na produção
de energia elétrica.

V. Exª se referiu ao seu Estado com grande co-
nhecimento. Verdadeiramente, o gás pode e deve mu-
dar a matriz energética de alguns Estados brasileiros.
É uma energia, como disse, não-poluente e barata, se
compararmos seu custo com os altos investimentos
que são feitos, por exemplo, em hidrelétricas.

Creio, Sr. Presidente, que, com essa iniciativa,
começamos com o pé direito o trabalho de esvaziar
eventuais tentativas de desviar o gasoduto Uru-
cu–Porto Velho de Rondônia. Em continuação a essa
luta, serão realizados seminários e ciclos de debates,
que o Vice-Governador Miguel de Souza já agendou
para o início do ano, na capital e no interior.

Com a visita a Urucu e com os seminários que
faremos, ficarão mais nítidos os contornos do que é o
Projeto Urucu e seu impacto regional e nacional. A
Petrobrás descobriu e desenvolveu na Amazônia Oci-
dental, em plena selva, na região da cidade de Tefé,
as províncias petrolíferas de Urucu e de Juruá, ambas
riquíssimas em gás natural, além do petróleo de seus
campos. Urucu tem reservas de gás de 67 bilhões de
metros cúbicos, e Juruá, 31 bilhões, em um total de
98 bilhões. No ritmo da exploração dos projetos, ora
em implantação nesses campos, o gás natural durará
várias décadas.

Esses grandiosos projetos, fundamentais para a
Amazônia Ocidental e para o Brasil, são, em linhas
gerais, os seguintes: futuramente, os campos de Ju-
ruá serão interligados aos de Urucu. A produção ime-
diatamente ativada será, entretanto, as do campo de
Urucu, cujo gás se destinará a Manaus e a Porto Ve-
lho. Um poliduto no trecho Urucu–Coari, em direção a
Manaus, já existe com 275 quilômetros e 20 polega-
das de diâmetro. Para Porto Velho se implantará um
gasoduto com 12 polegadas de diâmetro, a partir de
Urucu, em uma distância de 500 quilômetros.

Cabem aqui alguns esclarecimentos: primeiro, é
preciso enfatizar que Urucu está mais próximo de
Porto Velho do que de Manaus: são 500 quilômetros,
comparados com 700 para Manaus. Segundo, é bom
lembrar que o gás natural, muito adequado para uso
em muitas indústrias, e mesmo para uso residencial,
tem que ter os investimentos em exploração e trans-
porte sustentados, de imediato, por um grande consu-
mo inicial.O que atende a essa condição é o consumo
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para produzir energia elétrica em quantidade, em
centrais geradoras termelétricas.

Portanto, com as termelétricas e os gasodutos,
são solucionadas duas necessidades: a de dar desti-
no útil ao tesouro energético descoberto na Amazô-
nia Ocidental e a de suprir a carência de energia elé-
trica, em uma nova dimensão, nessa região, principal-
mente em seus dois maiores centros de consumo:
Manaus e Porto Velho. É a mudança, para melhor, da
matriz energética de Rondônia e da Amazônia.

Uma terceira observação é que o gasoduto des-
tinado a atender o sistema elétrico de Manaus está
sendo levado até Manaus, cidade onde será construí-
da uma usina termelétrica. Vejam bem, até Manaus, e
não apenas a alguma cidade situada a 100 ou 200
quilômetros de Manaus. A mesma lógica manda que
o gasoduto de Urucu para o sul, destinado a suprir de
energia o sistema elétrico integrado Rondônia-Acre,
chegue até Porto Velho, o principal centro consumidor
daquela área, e não apenas a alguma localidade nas
cercanias.

Centrais geradoras termelétricas a gás natural
apresentam várias vantagens tecnológicas, ambien-
tais e financeiras: o gás natural é de queima limpa,
muito menos poluente que outros combustíveis; as
usinas são de rápida construção, de mero custo e,
portanto, de retorno mais rápido sobre o investimento.
E termelétricas podem ser construídas junto aos
grandes centros de consumo de energia, sem neces-
sidade de extensas linhas de transmissão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, implantar
o gasoduto Urucu-Porto Velho na exata forma como
foi concebido pelos estudos econômicos da Petrobrás
é a reivindicação de Rondônia. Só de uma maneira
será obtido o seu efeito desenvolvimentista máximo:
estendendo-o até a cidade de Porto Velho, como pre-
visto no Avança Brasil. Lutarei por isso e, tenho certe-
za, as melhores forças de Rondônia se engajarão
nessa luta.

Finalizando, registro o agradecimento em meu
nome e em nome de toda a comitiva que se dirigiu a
Urucu, primeiro, a Sua Excelência o Ministro das Mi-
nas e Energia, que propiciou essa viagem, segundo,
ao Gerente-Geral daquela província da Petrobrás,
Engenheiro Rafael Frazão, e o Diretor da Gaspetro,
subsidiária da Petrobrás, Engenheiro Richard Olm.

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

Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Leo-
mar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Não há mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Eduardo Siqueira Campos e as
Srªs Senadoras Maria do Carmo Alves e Luzia Toledo
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, dentre os
tantos problemas que o Brasil enfrenta, um dos mais
graves, indubitavelmente, é o do narcotráfico.

A Comissão Parlamentar de Inquérito instaura-
da na Câmara dos Deputados para tratar da matéria
tem levantado dados estarrecedores, e estima-se que
o tráfico de entorpecentes, no Brasil, movimente cin-
qüenta bilhões de dólares por ano.

É essencial que o país efetivamente se mobilize
para combater esse crime hediondo, pois esta Nação já
se transformou em entreposto para os narcotraficantes,
tendo número avultado de dependentes de drogas.Cor-
remos o risco, concreto, de nos transformarmos numa
nova Colômbia, onde os narcotraficantes criaram uma
estrutura estatal dentro do Estado legal.

Pois bem, gostaríamos de registrar, nesta opor-
tunidade, que no nosso Estado do Tocantins foi insti-
tuído, por intermédio do Decreto n.º 877/99, o Siste-
ma Estadual Antidrogas.

Esse organismo substitui o Conselho Estadual
de Entorpecentes. Vinculado à Secretaria Geral do
Governo, tem o propósito de formular a política esta-
dual antidrogas, seguinte orientações normativas do
Conselho Nacional Antidrogas.

Conquanto o Tocantins registre baixa criminali-
dade, evidentemente não está imune ao narcotráfico.
Tanto isso é verdade que, nos idos de 1994, sete e
meia toneladas de cocaína foram apreendidas na Fa-
zenda Triaglo, no Município de Guaraí.

Temos convicção de que a Secretaria Estadual
Antidrogas contribuirá decisivamente para combater
o tráfico de entorpecentes no Tocantins, especial-
mente com a convocação, feita pela administração
estadual, para que toda a comunidade colabore numa
cruzada antidrogas.

Era o que tínhamos a dizer.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)

– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o rio São
Francisco, como o rio da integração nacional, sempre
teve grande participação no desenvolvimento da Re-
gião Nordestina. Com suas águas o rio tem promovi-
do condições básicas de vida. Por isso, o Velho Chico
– assim chamado carinhosamente por nós nordesti-
nos – nunca foi “problema”, pelo contrário, sempre
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proporcionou “soluções”. No passado foi assim, está
sendo assim e queira Deus será sempre assim.

Para garantir esse glorioso destino é absoluta-
mente necessário justas e profundas reflexões. Preci-
samos efetivamente compreender que, além de toda
as dádivas que várias gerações colheram ao longo de
tantos anos, e nos mais variados rincões da sua gran-
de bacia hidrográfica, novos grandes e importantes
planos estão mais uma vez contando, fundamental-
mente, com os recursos hídricos do Velho Chico.

São programas para resolverem, ainda que em
parte, os grandes problemas da região, que necessi-
tam de soluções tão breves quanto for possível.

Programas como: O Aproveitamento dos Solos
Irrigados; O aproveitamento dos Recursos Hidroelétri-
cos; A Manutenção de Vazões de Controle da Cunha
Salina no Baixo São Francisco; A Recuperação da Ictio-
fauna; O Aproveitamento dos Trechos Navegáveis da
Bacia; A Manutenção de Vazões Esporádicas para
Arraste de Sedimentos, na Foz; O Aumento da Vazão
Regularizada da Bacia e A Integração de Bacias, cla-
mam uma nova ordem que não pode mais esperar.

Todas essas questões passam por uma de cará-
ter singular. Falo de uma questão que se destaca pela
sua prioridade lógica: a preservação do rio. O rio é
essa fonte mágica de abastecimento que parece ines-
gotável, mas não é. A despeito das suas dificuldades,
precisa continuar, como sempre, sendo considerada
a “solução dos problemas”.

Há muito tempo o Baixo São Francisco, eviden-
cia sinais preocupantes devido ao reduzido volume
de suas águas. Não vem suportando o avanço do
mar. Não consegue alimentar adequadamente as la-
goas marginais, aumentando os sedimentos no seu
leito e consequentemente deixando de prover aque-
las condições básicas para garantir o desenvolvi-
mento da pesca, da navegação, da agricultura das
várzeas, enfim, das atividades que até já existiram
no passado.

São deficiências que denunciam de forma inso-
fismável a “debilidade do rio”. É o pedido de socorro. É
a reclamação da vida. É a necessidade imperiosa da
“Revitalização do Rio da Integração Nacional”. É a re-
vitalização que técnica, econômica e politicamente
deve ser realizada.

Esse é o grande desafio da bacia. É o desafio
mais sagrado. O mais justo. O mais lógico, porque
sem ele todos os demais programas implementados,
ou em vias de implementar, mais cedo ou mais tarde
estarão certamente sujeitos a debilidades mais pro-
fundas e talvez irreversíveis. Por isso, a proposta de
Revitalização do Rio São Francisco deve ser uma as-

piração nacional. Deve ser programa de consenso.
Programa de todos. Dos agentes regionais responsá-
veis pelo desenvolvimento e daqueles que funda-
mentalmente contam com os recursos hídricos do rio.

Como normalmente ocorre nas grandes bacias,
a medida que o desenvolvimento gradual vai aconte-
cendo, são encontradas soluções particulares para
resolver problemas específicos. No decorrer do tem-
po, a solução concebida no passado pode ser a causa
de um novo problema. A ocorrência de conflitos é um
fato quase natural, oriundo da falta de um planeja-
mento global.

No caso específico da bacia do rio São Francis-
co, é indispensável a elaboração de estudos que
acompanhem e orientem os programas de ações dos
diversos setores usuários da água, visando o seu
aproveitamento de forma otimizada em seus múlti-
plos usos.

Nesse conjunto de ações já não se tem dúvidas
que a água é um fator notavelmente carente na re-
gião. Por mais que sejam reforçadas as disponibilida-
des dos recursos hídricos na bacia, sempre haverá
um déficit potencial, pois a natureza da região por
onde o rio passa, proporciona condições excepciona-
is ao desenvolvimento, requerendo muito mais água
do que é possível dispor.

Essas avaliações, mesmo que preliminares, im-
põe naturalmente critérios conservadores para a utili-
zação da água.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores a revi-
talização do rio São Francisco começa com o co-
nhecimento das disponibilidades e necessidades hí-
dricas desse manancial. O “conhecimento” deve
configurar os mais distintos cenários para examinar
os conflitos e buscar soluções adequadas.

O “conhecimento” já existente permite estimar
que é possível incrementar gradualmente e signifi-
cativamente a disponibilidade de água da bacia. Em
decorrência, os horizontes de desenvolvimento da
região podem também projetar novos e importantes
cenários em benefício da população nordestina.

É indispensável que seja enfatizado que reali-
zar estudos não conflita com nenhum programa ou
projetos a serem implantados. Pelo contrário, são
esses estudos que deverão solucionar os eventuais
conflitos, alavancando soluções para não prejudicar
os programas de obras consideradas nos planos já
realizados.

Julgamos que todos os grandes programas, ci-
tados anteriormente, devem continuar. As necessida-
des identificadas atualmente não podem mais espe-
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rar, nem mesmo pelo término dos estudos de revitali-
zação, ainda mais que estes nunca deveriam acabar,
por que deveriam ser vistos como um processo contí-
nuo de planejamento de ações.

A revitalização do rio São Francisco é a grande
estratégia consensual para demover todas as forças
restritivas que, por melhor que sejam as intenções,
terminam por efetivamente impedir o desenvolvimen-
to tão reclamado na região, pois é justamente a falta
de conhecimento ou o “falso conhecimento” que ge-
ram “falsos conflitos” e as confusões.

Como ponto de partida, e prioridade, deve-se
enfocar o possível aumento das vazões regulariza-
das na bacia do rio São Francisco, para incremen-
tar a disponibilidade hídrica e consequentemente
melhorar o suprimento das demandas dos diversos
usos. Deverão ser consideradas as bacias dos cur-
sos médio e alto do São Francisco com objetivo de
regularização.

Os rios nos quais deverão ser realizados estu-
dos, visando a possibilidade de reservatórios de re-
gularização são os seguintes: rio Paracatu; rio Uru-
cuia; rio Carinhanha; rio Corrente; rio Grande e rio
Jequitaí.

Desses, o de maior potencial hídrico para atingir
o objetivo almejado é o rio Paracatu. O rio Paracatu
tem um importante papel na formação das vazões do
rio São Francisco, tanto no período de estiagem como
no período de cheia. Por isso, sua bacia foi motivo de
vários estudos para identificação de locais barráveis
com a finalidade de aumentar suas vazões mínimas
de estiagem, para atender a futuros projetos hidroa-
grícolas (CODEVASF, 1980), a geração de energia
(CEMIG, 1987), e ao amortecimento de cheias
(DNOS, 1983).

Foram identificados através desses estudos
15 pontos para realização de barramentos. Desses,
5 encontram-se no baixo Paracatu, tendo influência
direta sobre o rio São Francisco, aumentando as
descargas de estiagem e diminuindo os picos de
cheia. São os seguintes projetos: Barragem Garro-
te; Barragem Paracatu I; Barragem Paracatu II; Bar-
ragem Paracatu III e Barragem de Bezerra. Cito es-
ses projetos apenas para exemplificar a viabilidade
de uma solução que é o aumento da regularização
da bacia.

Existe um potencial de 180 m3/s a serem regu-
larizados na bacia através da construção de barra-
mentos distribuídos nas bacias dos seus principais
afluentes.

Não se pode pensar em concentrar grandes vo-
lumes de água em poucos lugares, pois seriam obras

que trariam grandes impactos negativos, como a
inundação de grandes áreas. Seria como “despir um
santo para cobrir outro”. A solução deve ser concebi-
da como um sistema de barragens de pequeno e mé-
dio porte, e bem distribuídas espacialmente.

Esgotado esse potencial, ainda existe a possi-
bilidade de se captar água excedente de bacias vizi-
nhas, como a do Paraná e a do Tocantins.

A barragem de Furnas no rio Grande (afluente
do Paraná), como já foi noticiado na mídia, está in-
terligada com a bacia do São Francisco. Estudos
preliminares dão conta que existe uma vazão de 40
m3/s que pode ser transferida, gerando mais benefí-
cios na bacia do São Francisco do que na bacia do
Paraná, do ponto de vista energético.

A construção das hidroelétricas no Submédio e
Baixo São Francisco, resultaram em um grande be-
nefício para todo o Nordeste, com o fornecimento de
energia elétrica, principalmente para o setor industri-
al e residencial das zonas costeiras. Porém, deixou
um impacto negativo na bacia. Essa solução modifi-
cou substancialmente a condição natural do rio an-
tes existente. A regularização das águas e o contro-
le das vazões com objetivo de geração de energia
elétrica inviabilizou a agricultura ribeirinha existente,
com a inundação das várzeas, quebrou o equilíbrio
ecológico das lagoas marginais (berçários dos pei-
xes) e reduziu a pesca. A solução encontrada para
a agricultura foi a implantação dos diques de prote-
ção para a agricultura irrigada e atualmente para o
desenvolvimento da piscicultura.

Devemos incentivar a população dos pescado-
res para modificar suas atividades na piscicultura,
pois a pesca no rio, futuramente, não trará mais sus-
tentabilidade a todas as famílias. Devemos lutar
pelo Pólo de Piscicultura do Baixo São Francisco.
Essa é uma atividade promissora.

Precisamos desenvolver um programa de
Cheias Artificiais, tanto para recuperar a ictiofauna
do rio, no Baixo e no Médio São Francisco, como
para movimentar os sedimentos acumulados na
sua calha, principalmente na sua foz no Oceano
Atlântico.

Sr. Presidente, poderíamos descrever tantos
outros programas viáveis que representam a solu-
ção para a recuperação do Rio São Francisco. Po-
rém, a mensagem que deve ficar é que sempre exis-
te solução. Basta sermos criativos para desenvol-
vê-las. Unidos para encontrarmos soluções. E com-
petentes para que possamos atender aos anseios da
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sociedade. Por isso, luto pela Revitalização do Velho
Chico.

Finalmente, encaminho à Mesa, para publica-
ção junto com esse pronunciamento, as informações
técnicas emitidas pela CODEVASF, para maiores es-
clarecimentos.

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS, FORNECIDAS
PELA CODEVASF, QUE ACOMPANHAM O
PRONUNCIAMENTO DA SENADORA MARIA DO
CARMO ALVES

A seguir é exposto o quadro com as característi-
cas pluviomorfológicas das bacias que compõe a ba-
cia do rio Paracatu.

Abaixo, apresenta-se um quadro com as princi-
pais características dos aproveitamentos em barra-
mentos no Rio Paracatu.

A Barragem Garrote

O projeto foi analisado primeiramente em 1966
pela Canambra, e constitui-se numa alternativa à bar-
ragem do Paracatu I, excluindo uma a outra. O lugar
previsto para o assentamento da barragem encon-
tra-se a montante da confluência do Paracatu com o
rio do Sono. Compreende uma bacia afluente de
35.700Km², um reservatório de 3.940hm³ de volume
útil que permitirá regularizar 266 m³/s e gerar até 130
MW com altura de queda de 27,5m, inundando uma
superfície de 534 Km² na cota 210m, o que corres-
ponde à uma curva de nível que atinge parte da cida-

de de Brasilândia e das áreas agrícolas do Projeto Pi-
loto, margem esquerda do Preto e margem direita do
ribeirão Entre Ribeiros. Não afetará as áreas irrigáve-
is, porém contribuirá para reduzir a altura de bombea-
mento.

Barragem Paracatu I
O local deste barramento encontra-se a cerca

de 4km à montante de Porto Alegre, drenando uma
área de 42.100 Km². A obra proposta nos estudos da
Codevasf (1980), seria constituída por uma barragem
de terra de 22m de altura (cota 468m a cota 490m) de
1500m de comprimento. A área de inundação teria
uma superfície de 130 Km� ao nível de água máximo
normal cota 488m). O volume de água a ser
armazenado pela represa é de 740hm³, com o qual
pode-se regularizar cerca de 130m³/s.

Barragem Paracatu II
O aproveitamento estudado pela Cemig (1987)

é formado por uma barragem de terra de 22m de
altura, 1.130m de comprimento e volume de maciço
de 1.700m³, um vertedouro de superfície em canal
lateral, com 4 comportas de 13x17m e crista na cota
496m; uma tomada de água em estrutura tipo
gravidade com 2 tomadas de 35m de altura com 6
comportas de 4X6m.

O reservatório formado pelo barramento deveria
oscilar entre NA mínimo operacional na cota 490m e o
NA máximo normal na cota 496m, com um volume útil
de 1.335 hm³ e um volume total de 2.046 hm³,
inundando uma área de 345,7 Km². O aproveitamento
tem como fim principal a geração de energia, tendo
sido projetada uma casa de força para 84MW com 2
turbinas kaplan de 43,3MW cada.

Barragem Paracatu III
O local escolhido pelo DNOS para a construção

da barragem de Paracatu III é o mesmo do homônimo
estudado pela Cemig (1987), ou seja, no rio Paracatu
a 93 quilômetros à montante de sua foz, drenando
uma área de 43.200 Km². O aproveitamento projetado
pelo DNOS é formado por uma barragem de terra de
52m de altura e 2.800m de extensão, com crista na
cota 520m e volume de maciço de 4.321.00m³.
Dispõe de um vertedouro convencional com 4
comportas de 12x15m e crista na cota 500m,
correspondente a um volume de 4.380hm³, o NA
máximo normal na cota 10m corresponde a um
volume de 12.600hm³ e uma área inundada de
1.107Km² e o NA máximo na cota 519,8m,
correspondente a um volume de 27.300hm³,
inundando uma área de 1.875Km². Para esse
aproveitamento foi projetado preliminarmente uma
casa de força para 180MW, com 4 turbinas kaplan de
46MW cada.
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Barragem de Bezerra
Este aproveitamento estudado pela Cemig

(1987), encontra-se localizado a 259Km da foz do Pa-
racatu, a montante de confluência do ribeirão Mutuca
e tem área de drenagem de 13.986Km². O seu projeto
consiste de uma barragem de terra de 18m de altura,
1.600m de comprimento e volume de maciço de
1.600.00m³ e de um vertedouro em canal lateral de
cerca de 20m de largura com duas comportas de
10x12m. O reservatório formado para este barramen-
to tem um volume total de 508hm³ com NA máximo
normal na cota 512m, inundando no nível d’água má-
ximo uma área de 85,9Km².

Este aproveitamento só é compatível com as al-
ternativas de Paracatu I e II, estudados pela Codevasf
e Cemig, sendo inundado pelas alternativas Paracatu
III, estudadas pelo DNOS.

Fonte: Codevasf

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr. Pre-
sidente, Srªs.e Srs.Senadores, por um estranho com-
plô histórico e de grave repercussão no processo de
afirmação e desenvolvimento da então capitania do
Espírito Santo, os capixabas vêm pagando o alto pre-
ço de um isolamento que transformou o seu território
em uma espécie de barreira contra as investidas que
começavam a nascer sobre o ouro das Minas Gerais.
Ao mesmo tempo, como terra proibida, já que oferecia
caminho de fuga para o mar, o Espírito Santo foi mais
uma vez impedido de poder se aventurar na conquista
de seu espaço, pois a sua invejável posição geográfi-
ca novamente era aliada do processo de desenvolvi-
mento, guardiã que a capitania transformava em feito-
ra das minas e zeladora emérita da opulência do oes-
te, nos estreitos limites de sua extensão.

A exploração do ouro e das pedras de Minas
Gerais, lá pela altura do século XVIII, também marca-
va o Espírito Santo por um processo de marginaliza-
ção, pois esta política o impediu de usufruir os pa-
drões de crescimento e riqueza que eram exuberan-
tes e faustos na história de nosso país.

Somente um século depois, com a completa re-
formulação imposta por uma administração metropoli-
tana portuguesa, foi possível estreitar e incentivar os
negócios com Minas Gerais e Goiás. A Corte Portugue-
sa estava em atividade, patrocinando grandes empre-
endimentos no Rio de Janeiro e, esta proximidade e a
relação de alguns capixabas com autoridades lusitanas,
acabaram por promover a visita do soberano ao Estado,
carreando alguns efetivos benefícios.

Expandiam-se então as grandes fazendas de
café do Estado. Tentava-se a navegação do Rio Doce.

As grandes levas de imigrantes italianos, germânicos,
austríacos, sírios, açorianos e portugueses faziam
crescer as perspectivas agrícolas, firmando-se o
Estado como um grande produtor de café, madeira,
cacau, cereais, açúcar, além de se firmar como esco-
adouro natural da produção do oeste, pequena ainda,
mas, constante. O café representava até bem pouco
80% da receita do estado.

Talvez – e este é um exercício de interpretação
sobre aquele tempo – pelo isolamento, pelo fato se ter
os seus mais importantes segmentos políticos e em-
presariais dentro de uma ilha – na capital Vitória – te-
nham os capixabas herdado uma timidez que asfixi-
ou, em inúmeras oportunidades, os seus anseios de
progresso e desenvolvimento. Do mesmo modo, com
pequena representação política, não conseguia estar
no centro das grandes decisões nacionais. Colégio
eleitoral pequeno, sua expansão histórica não era re-
conhecida e, modernamente, o Espírito Santo ainda
continuou pagando o elevado preço do isolamento e
do abandono que já sofrera no tempo das capitanias.

Para fugir de uma caminhada histórica e a esta
altura até de pouca relevância, seja-me permitido,
porque é uma conquista das atuais gerações, da mi-
nha geração, falar no Espírito Santo consciente, forte,
aberto ao diálogo e a parceria, senhor de suas reais
potencialidades, capitão de uma administração cora-
josa e valente, que resgata pagando o preço da refor-
mulação, a dívida secular do país com o nosso povo.
Do país e dos maus dirigentes que também tivemos.

Volto, apenas, por uma questão cronológica, ao
idos de 60, quando foram criados alguns incentivos
fiscais na estrutura do Estado, que seguiu até agora
uma caminhada mais firme e segura, fortalecendo e
subsidiando investimentos de capitais externos e in-
ternos, criando um parque industrial, com alguns se-
tores com liderança nacional, entre elas, o siderúrgi-
co, o de celulose, o de pellests, aço, minerais, teleco-
municações e, sobretudo, um complexo portuário que
hoje é uma de suas maiores conquistas empresariais
e públicas, já que avaliza a sua velha tradição expor-
tadora e importadoras, gerando na esteira deste novo
tempo mais empregos, mais riqueza, e um Estado
sob controle, na fixação de objetivos diretos, em cujo
curso não mais se integra o paternalismo estatal. E
Espírito Santo de hoje caminha como indutor de uma
novo processo de desenvolvimento, assumindo suas
responsabilidades sociais e humanas, seu poder de
arregimentação e credibilidade, sua postura ética,
moderna e pronta para novos desafios. No círculo de
um conjunto de ações tecnicamente perfeitas, sob a
liderança do Governador José Ignácio Ferreira, nas-
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ceu o Masterplan, que reúne algumas das mais privi-
legiadas cabeças pensantes de nosso Estado, numa
espécie de Conselho Tutelar de Desenvolvimento que,
pela força de sua autoridade e com o apoio permanente
do Governo, tem despertado altos investimentos, viabi-
lizando e flexibilizando a economia capixaba.

Dizia o saudoso ex-Governador Jones dos San-
tos Neves, há algum tempo, quando ainda não havia
explodido a crise cafeeira que tantos prejuízos trouxe
aos capixabas, que “os galhos de nossos cafezais
são muito frágeis para suportar os anseios de desen-
volvimento de nosso povo”. O ex-governador, cunha-
va com aquela previsão uma advertência histórica e
que viria abalar pouco depois, velhos conceitos e su-
perados comportamentos quase tribais.São lembran-
ças, mas, que cicatrizam em nós, na geração de hoje,
as feridas de um passado de muita injustiça e muita
incompreensão. Somos, por uma força positivista –
cravada no lema da nossa “trabalha e confia” – um
povo que merece os padrões de desenvolvimento
que nos espera.

Neste dia, de grande significação para todos
os capixabas e de orgulho pessoal para o Governa-
dor José Ignácio Ferreira, já podemos afirmar que
superamos a fase do sacrifício e nos preparamos,
com grupos capixabas, nacionais e internacionais,
para a colheita farta do futuro.

As finanças do Estado, as elevadas cifras de
compromissos com salários e fornecedores, o dese-
quilíbrio entre receita e despesa, felizmente estão
equacionados e os olhares da administração podem
se voltar com um brilho novo e confiante para os ho-
rizontes das conquistas do desenvolvimento, proje-
tando escolas, hospitais, rodovias, saneamento, fer-
rovias, gasodutos, terminais portuários, abasteci-
mento, eletrificação, saúde e, com muita garra, um
padrão de segurança que irá muito breve nos colo-
car entre os Estados mais seguros do país.

Apesar de todos os nichos de estrangulamento
que foram impostos ao Espírito santo, nós quere-
mos hoje, num relance, afirmar perante o Senado
da República, que a economia capixaba é hoje a 11ª
do país e a oitava em termos de renda per capta, no
conjunto das 27 unidades da federação. O nosso
desempenho econômico no período que atinge
1998, equivalente à faixa dos 12 últimos anos, supe-
rou o do próprio país.

Com todo o entusiasmo de quem se debruça
com empenho sobre as medidas e atitudes de uma
administração credora da confiança de tantos, nós
diríamos que o Espírito Santo – também o sexto

mercado potencial de consumo do país – será den-
tro de mais quatro anos, o primeiro produtor de pe-
tróleo do Brasil, ativando por certo, ainda, a maior
jazida de salgema do hemisfério sul.

Cerca de dez grandes empresas, parceiras da
Petrobrás ou por livre associação empresarial com
reconhecidos e prestigiados grupos petrolíferos in-
ternacionais, fazem previsões otimistas e fixam in-
vestimentos até o ano de 2002, da ordem de
US$1,2 bilhão na perfuração de 49 poços de pe-
tróleo na costa capixaba. Somente a Petrobrás,
segundo suas mais recentes informações, deverá
investir US$45 milhões em três novos poços na
costa de Vitória. No entanto o Escritório Regional
já está solicitando um reforço de mais US$42 mi-
lhões a Diretoria da Petrobrás para acelerar a pes-
quisa e perfuração no Estado. Não será, portanto,
uma afirmação de otimismo regional, dizer que o
Espírito Santo, nos próximos quatro anos será a
maior e mais importante província petrolífera do
Brasil. Teremos, em dúvida, usinas que produzi-
rão combustível econômico para todas as indústri-
as automobilísticas que já estão aqui e outras que
ainda pretendam se instalar no país, sem esquecer
a FORD que recentemente quase foi para o meu
Estado.

Por outro ângulo, de real importância em ter-
mos internos e internacionais, a Companhia Siderúr-
gica de Tubarão acaba de oficializar, apresentando
ao Governador José Ignácio Ferreira, o projeto e
maquete do seu laminador de tiras a quente (LTQ),
que além de gerar 3 mil empregos diretos, represen-
tará um investimento de US$450 milhões e estará
produzindo dentro de 26 meses.

Em termos portuários o nosso complexo, inclu-
sive com os seus terminais alfandegados, apresen-
ta-se com um padrão de nível internacional, ofere-
cendo as mais econômicas tarifas nacionais e, alta-
mente competitivas se comparadas aos níveis inter-
nacionais. Com o processo de privatização, alguns
dos principais portos de nosso Estado já recebem
volumosos investimentos e ampliam sua área de in-
fluência transformando o nosso Corredor Cen-
tro-Leste no mais importante e viável corredor de
exportação e importação do país.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa or-
dinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 1999

(Em regime de urgência
art. 64, § 1º da Constituição Federal,

combinado com o art. 353,
parágrafo, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 56, de 1999 (nº 1.699/99, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a transferência de atribuições da
IRB-BRASIL Resseguros S.A. – IRB-BRASIL Re para
a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e
dá outras providências, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.089, de 1999, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Edison Lobão, com votos contrários dos Senadores
José Alencar, Roberto Saturnino, Carlos Bezerra e
Eduardo Suplicy.

– 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 464

DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência

art. 29 da Resolução nº 78, de 1998
do Senado Federal

combinado com os arts. 336, II, e 338, II
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 760, de 1999)
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 464, de 1999-Complementar, de autoria
do Senador Osmar Dias, que dá nova redação aos §§
1º e 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos
coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios, tendo

Parecer sob nº 1.090, de 1999, da Comissão de
Assuntos Econômicos, com adendo, Relator: Sena-
dor Luiz Otávio, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2
– CAE, que apresenta.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 3 –
PARECER Nº 1.094, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 781, de 1999)

(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 1.094,
de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-

dadania, Relator: Senador Iris Rezende, sobre a
Mensagem nº 223, de 1999 (nº 1.754/99, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à deli-
beração do Senado a escolha do Doutor Flávio Flores
da Cunha Bierrenbach, para exercer o cargo de Mi-
nistro do Superior Tribunal Militar.

– 4 –
MENSAGEM Nº 233, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 782, de 1999)

(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma, sobre a Mensagem
nº 233, de 1999 (nº 1.794/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor José Israel Vargas, para
exercer o cargo de Chefe da Delegação Permanente
do Brasil junto à Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura.

– 5 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 6, DE 1999
(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Lú-
cio Alcântara, que assegura aos remanescentes dos
quilombos o direito de propriedade sobre as terras
que ocupam e garante a preservação de suas comu-
nidades, tendo

Parecer favorável, sob nº 817, de 1999, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenção do Senador
Lúcio Alcântara.

– 6 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 765, de 1999)
(Tramitando em conjunto com os

Projetos de Lei do Senado nºs 154 e 208, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 50, de 1999 (nº 4.694/98, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
altera e acrescenta artigos à Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, dispondo sobre as Co-
missões de Conciliação Prévia e permitindo a execu-
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ção de título executivo extrajudicial na Justiça do Tra-
balho, tendo

Parecer favorável da Comissão de Assuntos So-
ciais, Relator: Senador Moreira Mendes.

(Dependendo de Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 7 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 765, de 1999)
(Tramitando em conjunto com o

PLC nº 50, de 1999, e PLS nº 208, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 154, de 1999, de autoria do Senador Arlin-
do Porto, que dispõe sobre a criação de Câmaras
Intersindicais de Conciliação (Cics) e dá outras provi-
dências.

– 8 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II
do Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 765, de 1999)
(Tramitando em conjunto com o

PLC nº 50, de 1999, e PLS nº 154, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 208, de 1999, de autoria do Senador Jef-
ferson Peres, que institui a Comissão Paritária de Con-
ciliação, com a atribuição de harmonizar os interesses
envolvidos nos dissídios individuais do trabalho.

– 9 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 131, DE 1999

(Em regime de urgência
art. 29 da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal, combinado com os

arts. 336, II, e  338, II, do Regimento Interno, nos
termos do Requerimento nº 777)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 131, de 1999 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pa-
recer nº 1.109, de 1999, Relator: Senador Pedro Piva,
com voto contrário do Senador Agnelo Alves), que au-
toriza o Estado de Santa Catarina a contratar opera-
ção de crédito, consubstanciada no Contrato de Aber-
tura de Crédito e de Compra e Venda de Ações cele-
brado com a União, com a interveniência do Banco do
Estado de Santa Catarina S. A, sua coligada e contro-
ladas, da Caixa Econômica Federal e do Banco Cen-

tral do Brasil, em 30 de setembro de 1999, no valor de
R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e
nove milhões, setecentos e oito mil reais).

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 10 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 130, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 787, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 130, de 1999 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pa-
recer nº 1.091, de 1999, Relator: Senador Francelino
Pereira), que autoriza a União a conceder garantia à
operação de crédito externo, no valor equivalente a
até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos), de principal, entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES e o Kreditanstalf für Wiederaufbau –
KFW, destinada à composição de linha de crédito e
ao refinanciamento do BNDES.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

– 11 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 133, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 788, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu-
ção nº 133, de 1999 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
nº 1.142, de 1999, Relator:Senador Luiz Otávio), que au-
toriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento – BIRD, no valor de US$136.000.000,00
(cento e trinta e seis milhões de dólares nor-
te-americanos), equivalentes a R$261.487.200,00 (du-
zentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e
sete mil e duzentos reais), à taxa de câmbio de 30.11.99,
cujos recursos serão destinados à implementação do
Programa de Gerenciamento de Integração dos Recur-
sos Hídricos do Ceará – Progerirh.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46
minutos.)
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ATA DA 180ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
Em 14 de dezembro de 1999

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Nabor Júnior.

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto Silva
– Alvaro Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros
– Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello
Parga – Bernardo Cabral – Carlos Patrocinio –
Casildo Maldaner – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Ernandes Amorim – Francelino Pereira – Freitas Neto
– Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges
– Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende –
Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José
Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra – José
Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz
Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo –
Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva
– Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna
– Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Roberto Freire
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ronaldo Cunha
Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Teotonio Vilela Filho – Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Casildo Maldaner, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 1.264, de 1999-CN (nº 1.823/99, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 2 de dezembro

de 1999, que abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de R$2.186.364,00 (dois
milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e
sessenta e quatro reais), em favor do Ministério da
Educação, para reforço de dotações consignadas no
vigente orçamento.

Nº 1.265, de 1999-CN (nº 1.824/99, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 2 de dezembro de
1999, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da
União crédito suplementar no valor de R$8.000.000,00
(oito milhões de reais), em favor do Ministério da
Previdência e Assistência Social, para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

Nº 1.266, de 1999-CN (nº 1.825/99, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 2 de dezembro de
1999, que abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor da Presidência
da República e dos Ministérios da Previdência e
Assistência Social, da Saúde, do Trabalho e Emprego
e da Cultura, crédito suplementar no valor global de
R$17.770.319,00 (dezessete milhões, setecentos e
setenta mil, trezentos e dezenove reais), para reforço
de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.

Nº 1.267, de 1999-CN (nº 1.826/99, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 2 de dezembro de
1999, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$65.298.202,00
(sessenta e cinco milhões, duzentos e noventa e oito
mil, duzentos e dois reais), para reforço de dotações
consignadas nos vigentes orçamentos.

Nº 1.268, de 1999-CN (nº 1.866/99, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 2 de dezembro de
1999, que abre ao Orçamento Fiscal da União crédito
suplementar no valor global de R$4.350.489.000,00
(quatro bilhões, trezentos e cinqüenta milhões,
quatrocentos e oitenta e nove mil reais), em favor do
Ministério da Integração Nacional e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento.

Nº 1.269, de 1999-CN (nº 1.867/99, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 8 de dezembro de
1999, que abre ao Orçamento Fiscal da União cré-



dito suplementar no valor de R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais), em favor da Presidência da Repú-
blica, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento.

As mensagens que acabam de ser li-
das vão à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Nº 248, de 1999 (nº 1.873/99, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 36, de 1999-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial
no valor de trezentos e quarenta e sete mil reais, para
os fins que especifica, sancionado e transformado na
Lei nº 9.889, de 10 de dezembro de 1999.

Nº 249, de 1999 (nº 1.877/99, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 68, de 1999-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suple-
mentar no valor de cento e vinte e quatro milhões, no-
vecentos e vinte e quatro mil, quarenta e um reais,
para os fins que especifica, sancionado e transforma-
do na Lei nº 9.893, de 10 de dezembro de 1999.

Nº 250, de 1999 (nº 1.876/99, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 67, de 1999-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, em favor do Senado
Federal, do Ministério das Relações Exteriores e do
Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor
global de cento e quinze milhões, setecentos e seten-
ta e um mil e novecentos reais, para reforço de dota-
ções constantes dos orçamentos vigentes, sanciona-
do e transformado na Lei nº 9.892, de 10 de dezembro
de 1999.

Nº 251, de 1999 (nº 1.875/99, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº
46, de 1999-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral e do Ministério Pú-
blico da União, crédito suplementar no valor global de
um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos
e sessenta reais, para reforço de dotações consigna-
das no vigente orçamento, sancionado e transformado
na Lei nº 9.891, de 10 de dezembro de 1999.

Nº 252, de 1999 (nº 1.874/99, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 38, de 1999-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito suple-
mentar no valor três milhões, seiscentos e quarenta e
sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento, san-
cionado e transformado na Lei nº 9.890 de 10 de de-
zembro de 1999.

PARECER Nº 1.143, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao
Diversos nº 28, de 1998, em que o Sindicato
Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos
– SINIC – propõe a instituição, por via legis-
lativa, de um Código Deontológico de
Instrumentadores Cirúrgicos e do Dia do
Instrumentador Cirúrgico, a ser comemora-
do nacionalmente no dia 6 de maio.

Relator: Senador Sebastião Rocha

I – Relatório

O Diversos nº 28, de 1998, constitui-se de duas
cópias de um dossiê, enviado pelo Sindicato Nacional
de Instrumentadores Cirúrgicos – SINIC.

O Sinic é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
de direito privado, com sede em Curitiba – PR, que –
conforme reza seu estatuto social – foi constituída em
30 de agosto de 1989 “para fins de ampla defesa e re-
presentação legal da categoria profissional dos Instru-
mentadores Cirúrgicos” em todo o território nacional.

O objetivo do Sinic, com esse expediente, é ob-
ter, do Congresso Nacional, duas coisas: “a edição do
diploma legal pertinente” para a aprovação de um Có-
digo Deontológico de Instrumentadores Cirúrgicos –
cujo anteprojeto encaminha – e a instituição do Dia do
Instrumentador Cirúrgico, a ser comemorado nacio-
nalmente no dia 6 de maio de cada ano.

Para tanto, o dossiê inclui: ofício do Presidente do
Sindicato, que apresenta e embasa o pleito; curriculum
vitae do Presidente do Sinic, com cópias dos corres-
pondentes diplomas e certificados; cópia do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Sinic, na Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda; cópia dos
Estatutos Sociais do Sinic; cópia de documento irreco-
nhecível em razão da má qualidade da reprodução; có-
pia de certidão do registro dos Estatutos Sociais do Si-
nic no Cartório do 3º Ofício de Registro de Títulos e Do-
cumentos, de Curitiba – PR; cópia da Ficha de Inscrição
do Estabelecimento-Sede no Cadastro Geral de Contri-
buintes do Ministério da Fazenda; cópia de sete diplo-
mas legais (leis estaduais e municipais) instituindo o Dia
do Instrumentador Cirúrgico; anteprojeto de Código de
Deontologia de Instrumentadores Cirúrgicos; cópia de
parecer do Sinic sobre a criação de cursos de instru-
mentação cirúrgica; e um “Resumo da História do Dia
do Instrumentador Cirúrgico”.

II – Análise

Em relação ao pleito de obter, do Congresso
Nacional, “a edição do diploma legal pertinente” para
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aprovação de um Código Deontológico de Instrumen-
tadores Cirúrgicos – quer dizer, a proposição de um
projeto de lei ordinária, cremos ser desnecessária e
não cabível tal providência: a adoção de um código
deontológico é uma decisão interna à corporação, e
prescinde de uma lei federal para instituí-lo.

Caso haja interesse dos Instrumentadores Ci-
rúrgicos e se reconheça a necessidade de que a práti-
ca profissional seja balizada por um código de ética
próprio, a corporação, por meio de suas associações
civis – e o Sinic tem todas as condições para isso –,
pode tomar a iniciativa de propor e aprovar o tal códi-
go, por via de resolução.

Ademais, o anteprojeto que o Sinic anexa ao
dossiê em análise inclui matérias que vão além da de-
ontologia e da ética, adentrando no exercício profissi-
onal propriamente dito e estabelecendo relações de
direito com o Conselho Federal de Medicina – ques-
tões essas que precisam ser esclarecidas e resolvi-
das. De qualquer forma, são questões afetas a duas
organizações civis cujas relações não têm, necessa-
riamente, de passar pelo Congresso Nacional ou ser
reguladas por lei.

Em relação à solicitação da instituição do Dia do
Instrumentador Cirúrgico, nada há a opor, uma vez
que se trata de reconhecer a importância e o caráter
imprescindível do trabalho dessa categoria de profis-
sionais, o que – por sinal – já é feito por um conjunto
de duas leis estaduais (Lei nº 11.576, de 7 de novem-
bro de 1996, do Estado do Paraná, e Lei nº 12.790, de
19 de junho de 1998, do Estado de Minas Gerais) e
quatro leis municipais (Salvador – BA, Curitiba – PR,
Ponta Grossa – PR e Caicó – RN). Nesse sentido,
faz-se necessária a apresentação de proposição le-
gislativa a uma das Casas do Congresso Nacional.

III – Voto

Em vista do exposto, nosso parecer é o se-
guinte:

1º) quanto à instituição, por lei ordinária, de um
Código Deontológico de Instrumentadores Cirúrgi-
cos, concluímos por não ser cabível nem necessário
tal procedimento, sugerindo oficiar ao Presidente do
Sinic com as recomendações constantes na ‘Análise’,
supra;

2º) quanto à instituição do Dia do Instrumenta-
dor Cirúrgico, a ser comemorado nacionalmente, no
dia 6 de maio de cada ano, sugerimos a proposição
do seguinte projeto de lei do Senado, por iniciativa
desta Comissão de Assuntos Sociais:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 677, DE 1999

Institui o Dia do Instrumentador Ci-
rúrgico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Dia do Instrumentador Ci-

rúrgico, a ser comemorado em todo o território nacio-
nal no dia seis de maio de cada ano.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A profissão de Instrumentador Cirúrgico é, hoje,
imprescindível ao nosso País. Daquele que se entre-
ga a tal ofício exige-se não apenas uma formação
adequada e rigorosa, como também uma prática se-
gura, ágil e hábil, em apoio à equipe cirúrgica, de tal
forma que a prática da cirurgia não prescinde de sua
participação.

O reconhecimento da importância desse profis-
sional, em nosso meio, já se fez pela promulgação,
desde 1996, de duas leis estaduais e quatro leis mu-
nicipais, instituindo, nos respectivos âmbitos territori-
ais, a comemoração do Dia do Instrumentador Cirúr-
gico no dia 6 de maio de cada ano.

A escolha desse dia não é aleatória: é a data de
nascimento de Jean Henri Dunant (1828), considera-
do o pai histórico da Instrumentação Cirúrgica em ra-
zão de sua atuação como auxiliar instrumentador dos
cirurgiões militares durante a Batalha de Solferino
(1859), ainda que não se reconhecesse, então, tal ati-
vidade como uma profissão.

A instituição da comemoração, em todo o territó-
rio nacional, do dia 6 de maio é uma demonstração do
reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da importân-
cia do Instrumentador Cirúrgico para o desenvolvi-
mento da cirurgia e a melhoria da saúde do nosso
povo.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Sebastião Rocha, Relator
– Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha –
Geraldo Cândido – Emilia Fernandes – Marluce
Pinto – Djalma Bessa – Tião Viana – Antero Paes
de Barros – Geraldo Althoff – Heloisa Helena –
Carlos Bezerra – Moreira Mendes – Maguito Vilela.

PARECER Nº 1.144, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Aviso nº 30, de 1999, (nº
807-SGS-TCU, na origem) que encami-
nhou ao Senado Fedral as Decisões nºs
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612/99 – TCU a 617/99 – TCU, relativas a
auditorias operacionais realizadas no
Denai.

Relator: Senador Luiz Estevão

I – Relatório

I. 1 – Histórico
O Tribunal de Contas da União encaminhou ao

Senado Federal, em 20 de agosto de 1999, mediante
o Aviso nº 807/99 – TCU, cópia das Decisões nºs
612/99 – TCU, 613/99 – TCU, 614/99 – TCU, 615/99 –
TCU, 616/99 – TCU e 617/99 – TCU, bem como dos
relatórios e votos que as fundamentaram.

Protocolado no Senado Federal sob a denomi-
nação de Aviso nº 30/99 – SF, o Aviso do Tribunal foi
remetido à Comissão de Assuntos Sociais, onde, em
30-9-99, fomos designados relatores da matéria.

Versam as Decisões nºs 612/99 – TCU e 617/99
– TCU sobre auditorias operacionais realizadas no
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI, mais propriamente no Departamento Nacio-
nal e nos Departamentos Regionais de Alagoas, Ba-
hia, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima.

A realização das auditorias foi determinada pela
Decisão nº 334/96 – TCU (sigilosa) ante a denúncias
de parlamentares e da Imprensa Nacional acerca de
irregularidades que estariam ocorrendo nos Serviços
Sociais Autônomos. Nesse sentido, essas auditorias
visaram avaliar o cumprimento dos objetivos das enti-
dades e examinar o desempenho quanto a estrutura
organizacional, recursos humanos, materiais e finan-
ceiros.

Tendo sido realizadas as auditorias, o Tribunal
de Contas proferiu as decisões em exame, cujos prin-
cipais elementos podem ser resumidos nos seguintes
tópicos:

1) recomendar ao Departamento Nacional do
Senai a adoção de providências no sentido de:

1.1) orientar os Departamentos Regionais, a
proceder estudos com o objetivo de definir a distribui-
ção ideal de pessoal entre as áreas-meio e fim, princi-
palmente, nos departamentos em que foi detectada
maior concentração de servidores na área-meio
(Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima);

1.2) orientar o Departamento Regional do Esta-
do de São Paulo no sentido de priorizar as despesas
na área-fim, reduzindo o nível de despesas na
área-meio, com vistas a evitar situações tais como
aquelas ocorridas em 1997 e 1998, quando as despe-
sas realizadas superaram, em muito, as receitas;

1.3) evitar transferir outros recursos, mesmo
que indiretamente, à Confederação Nacional da
Indústria e às Federações das Indústrias, além do re-
passe legal, para ações que não resultem em benefí-
cio direito para o Senai, orientando, inclusive, os De-
partamentos Regionais no mesmo sentido;

1.4) aperfeiçoar o Sistema de Indicadores de
Desempenho Institucional, a fim de utilizá-lo na aferi-
ção da eficiência/efetividade e o Sistema Senai;

2) recomendar ao Departamento Regional do
Senai, em Alagoas, a adoção de providências no sen-
tido de implantar um plano de cargos e salários para
seus funcionários, com o objetivo de corrigir as distor-
ções salariais existentes;

3) recomendar ao Departamento Regional do Se-
nai, na Bahia, a adoção de providências no sentido de:

3.1) estabelecer indicadores que mostrem com
clareza o grau de eficiência e eficácia dos processos
adotados pela Instituição; e

3.2) dotar a entidade de instrumentos eficientes
para o trânsito das informações entre os diversos ní-
veis da estrutura da organização, a fim de proporcio-
nar a participação efetiva de todos os colaboradores
nos processos existentes;

4) recomendar ao Departamento Regional do
Senai, na Paraíba, a adoção de providências no senti-
do de:

4.1) empreender gestões junto à Federação das
Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, com vistas ao
retorno, aos seus quadros funcionais, dos servidores
a ela cedidos;

4.2) conferir prioridade à implementação do
Projeto de Modernização Administrativa; e

4.3) implantar mecanismos de avaliação e de-
sempenho de pessoal, de forma a estimular a eficiên-
cia e obter subsídio para o desenvolvimento do mate-
rial humano;

5) recomendar ao Departamento Regional do
Senai, no Rio de Janeiro, a adoção de providências
no sentido de:

5.1) elaborar estudo para redefinir a hierarquia e
atribuições das Diretorias, Gerências, Centros de Re-
ferência e Unidades Operacionais, uma vez que a es-
trutura formal da organização não corresponde à área
de atuação e competência das Gerências e das Uni-
dades de Ensino;

5.2) estabelecer critérios padronizados para to-
das as Unidades Operacionais no que tange à contra-
tação de Instrutores e cobrança de trabalhos relativos
à Assistência Técnica e Tecnológica, Pesquisa Apli-
cada e Informação Tecnológica; e
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5.3) otimizar o emprego dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais, uma vez que, comparativa-
mente, os gastos com a atividade-meio são superio-
res aos da atividade-fim;

6) recomendar ao Departamento Regional do
Senai, em Roraima, a adoção de providências no
sentido de:

6.1) empreender gestões junto à Federação das
Indústrias do Estado de Roraima e ao Instituto Euval-
do Lodi, com vistas ao retorno, aos seus quadros fun-
cionais, dos empregados a eles cedidos;

6.2) elaborar e implantar um sistema de controle
efetivo dos custos dos treinamentos e respectivos re-
tornos financeiros;

6.3) incrementar a divulgação, junto aos empre-
sários do setor industrial de Roraima, dos treinamen-
tos oferecidos pelo Senai/RR, visando facilitar o aces-
so dos mesmos e de seus empregados aos cursos
oferecidos pelo Departamento Regional.

7) estabelecer prazo de 90 (noventa) dias para
que as entidades auditadas prestem informações ao
Tribunal de Contas acerca do tratamento dispensado
às recomendações propostas.

1.2 – Análise
O Tribunal de Contas da União vem encam-

nhando ao Senado Federal diversas Decisões sobre
auditorias operacionais realizadas no Sistema de
Serviços Autônomos. O Aviso nº 30/99 – SF (807/99 –
TCU na origem) refere-se a Decisões sobre auditori-
as operacionais realizadas no Senai nos Departa-
mentos Nacional e Regionais de Alagoas, Bahia, Pa-
raíba, Rio de Janeiro e Roraima.

A análise da matéria, por esta Casa, fundamen-
ta-se na competência constitucional, atribuída ao
Congresso, de exercer, com o auxílio do Tribunal de
Contas, o poder de fiscalização. Dessa Forma, o art.
70 da Magna Carta determina que a “(...) fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renún-
cia de receitas (...)” será exercida, mediante controle
externo, pelo Congresso Nacional.

As auditorias operacionais que fundamentam as
decisões em exame são de grande relevância para o
aprimoramento dos serviços oferecidos à população
pelo Senai. Esse tipo de auditoria alimenta o sistema
de planejamento administrativo com informações vi-
tais para a correção de distorções diagnosticadas nas
atividades mantidas pela entidade. Assim, as ques-
tões levantadas pela equipe da Corte de Contas con-
tribuirão para a melhoria da ação finalística do Senai

e servirão de suporte para a adoção de medidas oti-
mizadoras das atividades-meio.

Nesse sentido, tendo em vista os resultados que
podem ser alcançados com a realização de auditorias
operacionais, torna-se fundamental que esta Comis-
são incentive a aplicação dessa forma de controle,
com o objetivo de disseminá-la na cultura administra-
tiva brasileira. Ao assumir tal postura, a Comissão de
Assuntos Sociais estará dando um grande passo para
consolidar uma administração pública que retribua
com bons serviços o esforço do contribuinte.

II – Voto

De acordo com a análise, sugere-se a esta Co-
missão que tome conhecimento das Decisões nºs
612/99-TCU, 613/99-TCU, 614/99-TCU 615/99-TCU,
616/99-TCU e 617/99-TCU, acerca das auditorias
operacionais no Senai nos Departamentos Nacional
e Regionais de Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio de Jane-
iro e Roraima e delibere pelo:

1) arquivamento da matéria;
2) encaminhamento de ofício ao Tribunal de

Contas da União, comunicando que a Comissão de
Assuntos Sociais:

2.1) tomou conhecimento da realização das au-
ditorias;

2.2) considera de grande relevância este tipo de
sistemática de controle externo e espera que seja in-
tensificada no futuro; e

2.3) recomenda que o Tribunal de Contas dili-
gencie no sentido de que sejam implementadas as re-
comendações e determinações feitas.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Luiz Estevão, Relator –
Geraldo Cândido – Marluce Pinto – Juvêncio da
Fonseca – Djalma Bessa – Emilia Fernandes – Ge-
raldo Althoff – Antero Paes de Barros – Sebastião
Rocha – Heloisa Helena – Moreira Mendes – Car-
los Bezerra – Maguito Vilela – Luiz Pontes – Leo-
mar Quintanilha.

O parecer lido será publicado e enca-
minhado, em cópia, ao Tribunal de Contas
da União.

PARECER Nº 1.145, DE 1999

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 72,
de 1995 (nº 3.129/92, na Casa de origem),
que disciplina os anúncios de oferta de
empregos.

Relator: Senador Geraldo Cândido
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I – Relatório

O projeto em discussão encaminhada uma pro-
posta referente às exigências que devem conter em
lei sobre o formato e conteúdo de anúncios de jornais,
quando se referir à oferta de empregos. Define 5 (cin-
co) critérios, quais sejam: o nome da empresa ou pes-
soa física ofertante; o ramo de atividade; as funções a
serem desempenhadas; a remuneração oferecida; e
o número de vagas a serem preenchidas. São itens
que, em grande parte, asseguram a divulgação de
uma idéia clara e não enganosa sobre a possibilidade
de um novo emprego, tanto para os desempregados,
os excluídos, ou mesmo para aqueles que buscam
uma mudança, uma melhoria.

O projeto define, ainda, penalidades para os in-
fratores: 1.200 Ufir para a primeira infração; suspen-
são do direito de anunciar, sendo 60 (sessenta) dias
na reincidência e por 1 (um) ano para a segunda rein-
cidência. Na terceira reincidência será cassado o al-
vará de funcionamento, no caso de empresa. No caso
da multa cobrada em decorrência da primeira infra-
ção, o valor será recolhido “... aos cofres do sindicato
da categoria profissional prejudicada pelo anúncio
fraudulento”.

Importante salientar que também está definida
uma instância competente, o Poder Executivo local,
para realizar o processo de fiscalização e a imposição
das sanções previstas.

II – Voto

A matéria encaminhada pelo projeto é da maior
importância e alcance social, tanto para a classe tra-
balhadora, como para toda a sociedade, no sentido
de garantir o respeito devido àquela pessoa que está
à busca de emprego.

Especialmente, hoje, com o aprofundamento do
desemprego e da exclusão, testemunhamos uma for-
te tensão e elevado nível de expectativa dentre os in-
divíduos aptos ao trabalho e ansiosos por um empre-
go, que facilmente poderão ser ludibriados e explora-
dos por empregadores inescrupulosos com relação à
dignidade da pessoa humana.

A decantada globalização e a reestruturação
produtiva dela decorrente, mudaram, em grande par-
te, o processo de organização da produção, exigindo
uma nova organização do processo de trabalho em
diversos setores da economia, o que resultou tam-
bém na diminuição do número de ocupações, supera-
ção e algumas tarefas, substituição e destruição de
outras.

No Brasil, a exemplo de outros países do tercei-
ro mundo, esse processo, vem também, mais uma
vez na nossa história, “reativar” o antigo “exército de
reserva”, composto por aqueles menos qualificados
em termos de profissionalização e de nível de escola-
ridade. Com certeza, ao lado dos excluídos, esse gru-
po populacional está mais frágil diante de sua ansie-
dade por um emprego, e das dificuldades de sobrevi-
vência que enfrenta sem uma renda garantida.

O projeto é pertinente não somente por essa si-
tuação de hoje, mas também diante de velhas ques-
tões que têm espaço em nossa sociedade, como a
questão da etnia, de gênero e de faixa etária.

Especialmente os movimentos de negros e de
mulheres, há muito lutam contra os anúncios fraudu-
lentos que exigem “boa aparência”, “sexo masculino”,
“ser jovem”, e tantos outras qualificações que, sem
dúvida, excluem muitos(as) trabalhadores(as) que,
sem dúvida, excluem muitos(as) trabalhadores(as) da
população brasileira.

Entendemos, assim, que a matéria deverá go-
zar de integral apoio da Comissão de Assuntos Socia-
is diante da necessidade urgente de sua prática, nes-
se momento, quando a crise do mercado de trabalho
é pauta de todos os debates e agenda de qualquer
ação institucional pública ou privada, mais presente,
ainda, nas propostas e reivindicações da classe tra-
balhadora.

Procurando contribuir com o aperfeiçoamento
do projeto, oferecemos duas emendas: a nº 1 modifi-
cando o inciso III, art. 2º, que diz respeito ao mérito; e
a nº 2 de ordem formal, suprimindo o art. 6º, atenden-
do ao que determina a Lei Complementar nº 95, de 26
de fevereiro de 1998.

Diante do exposto, manifestamo-nos favoravel-
mente pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº
72, de 1995, com as duas emendas que apresenta-
mos.

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se ao inciso III, art. 2º, do Projeto de Lei da
Câmara nº 72, de 1995, a seguinte redação:

“Art. 2º ..................................................
I – .........................................................

II – ........................................................

a) ..........................................................

b) ..........................................................
III – quando houver a terceira reinci-

dência, será cassado o alvará de funciona-
mento no caso de empresa, e aplicada mul-
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ta de 1.500 UFIR, no caso de pessoa física
ofertante."

EMENDA Nº 2 – CAS

Suprima-se o art. 6º do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 72, de 1995.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999 –
Osmar Dias, Presidente – Geraldo Cândido, Relator
– Sebastião Rocha – Juvêncio da Fonseca – Mar-
luce Pinto – Djalma Bessa – José Fogaça – Emilia
Fernandes – Heloísa Helena – Jonas Pinheiro –
Antero Paes de Barros – Tião Viana – Leomar Qu-
intanilha – Geraldo Althoff – Maguito Vilela.

PARECER Nº 1.146, DE 1999

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1999 (nº 4.418/98, na
Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República que autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que especifica
à Sociedade de Assistência aos Cegos
de Fortaleza.

Relator: Senador Lúcio Alcântara

I – Relatório

Sob exame desta Comissão o projeto de lei em
epígrafe, que objetiva autorizar o Poder Executivo a
“doar o imóvel que especifica à Sociedade de Assis-
tência aos Cegos de Fortaleza”.

Vazado, essencialmente, em apenas três dispo-
sitivos, o projeto, após detalhar, no art. 1º, as caracte-
rísticas do imóvel a ser doado e os dados essenciais
sobre o seu registro em cartório, ressalva que o refe-
renciado imóvel, “que ficará gravado com cláusula de
inalienabilidade”, destina-se “a contribuir para o de-
senvolvimento dos objetivos estatutários da Socieda-
de donatária” (art. 2º), encerrando com a prescrição
do art. 3º, no sentido de que “no caso de extinção da
Sociedade donatária, ou desvirtuado o fim para que é
feita a doação, o terreno, com os benfeitores que nele
existirem, reverterá ao patrimônio da União”.

Justificando a medida, é encaminhada a EM
Interministerial nº 147, de 13 de março de 1998, na
qual consignam os Srs. Ministro da Fazenda e da Pre-
vidência e Assistência Social, inicialmente, que, no
imóvel em questão “funciona a sede da referida enti-
dade”, que detém o seu usufruto “desde 27 de outu-
bro de 1943, de acordo com a escritura lavrada no ...
Cartório do 2º Ofício daquela cidade, entre a extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência – LBA e a
Sociedade de Assistência aos Cegos”.

Em seguida, ressaltam que “a citada entidade
promoveu várias benfeitorias no local, em busca de
um melhor atendimento aos seus beneficiários, e que
sua atuação se norteia no mesmo sentido e metas as-
sistenciais anteriormente desenvolvidas pela extinta
LBA”.

Linhas à frente, enfatizam que, “hoje, a Socieda-
de de Assistência aos Cegos de Fortaleza – CE, de-
senvolve relevantes trabalhos assistenciais em sua
área de atuação, junto à comunidade local, auxiliando
as atividades do Poder Público nas áreas de saúde e
de assistência social”.

E, concluindo, assinalam que pelo serviço meri-
tório que tem realizado por mais de meio século, pa-
rece-lhes “de justiça que o bem seja transferido, com
as devidas cautelas legais, à entidade, para que lhe
seja conferida segurança na continuidade de seus ob-
jetivos sociais”.

Na Câmara dos Deputados, antes da chancela
do Plenário, a iniciativa foi aprovada, sem reparos, pe-
las Comissões do Trabalho, de Administração e do
Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Re-
dação.

É o relatório.

II – Voto

Nos termos regimentais, cabe a esta Comissão,
ao analisar iniciativas da espécie, a par de verificar se
atendem aos requisitos de constitucionalidade, juridi-
cidade e regimentabilidade, pronunciar-se também
quanto ao mérito (art. 101, I e II).

O projeto é de iniciativa do próprio Poder Execu-
tivo e, indiscutivelmente, versa matéria inserida na
competência legislativa da União.

Ademais, sobre obedecer aos trâmites regimen-
tais pertinentes, objetiva medida de incensurável juri-
dicidade, haja vista que, na conformidade do art. 31
da recente Lei nº 9.636, de 1998, somente é dispen-
sável prévia autorização legislativa para doações de
bens imóveis a Estados, Municípios e a fundações e
autarquias federais, estaduais e municipais.

Não vemos, assim, o que objetar-lhe sob qual-
quer dos aspectos preliminares acima mencionados.

No mérito, parecem-nos patentes a sua conve-
niência e oportunidade.

Com efeito, como bem assinalam os ilustres
subscritores da EM que acompanha a iniciativa, a So-
ciedade de Assistência aos Cegos de Fortaleza, além
de deter, de forma lícita, há mais de 50 anos, o usufru-
to do imóvel a ser doado, tem nele edificada a sua
sede e presta relevantes serviços nas áreas de saúde
e de assistência social na capital do Estado do Ceará.
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De outra parte, segundo ainda reconhecem os
Srs. Ministros da Fazenda e da Previdência e Assis-
tência Social, a projetada doação constitui medida de
inteira justiça, que, com as necessárias cautelas lega-
is, tem por escopo sobretudo assegurar a continuida-
de dos objetivos sociais da entidade beneficiária.

Diante do exposto, o nosso voto é pela aprova-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1999 (nº
4.418, de 1998, na Casa de origem).

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 1999. –
José Agripino, Presidente – Lúcio Alcântara, Rela-
tor – Francelino Pereira – José Fogaça – Carlos
Wilson – Djalma Bessa (sem voto) – Luzia Toledo –
Bello Parga (sem voto) – Romeu Tuma – José Edu-
ardo Dutra – Edison Lobão – Jefferson Péres – Ro-
berto Freire – Iris Rezende – Maria do Carmo
Alves – Bernardo Cabral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dispõe sobre a regularização, admi-
nistração, aforamento e alienação de
bens imóveis de domínio da União, altera
dispositivos dos Decretos-Leis nºs
9.760 ���, de 5 de setembro de 1946 e
2.398 ���, de 21 de dezembro de 1987, re-
gulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitóri-
as, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

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

Art. 31. Mediante ato do Poder Executivo e a seu
critério, poderá ser autorizada a doação de bens imó-
veis de domínio da União a Estados, Municípios e a
fundações e autarquias públicas federais, estaduais e
municipais, observado o disposto no art. 23.

§ 1º No ato autorizativo e no respectivo termo
constarão a finalidade da doação e o prazo para seu
cumprimento.

§ 2º O encargo de que trata o parágrafo anterior
será permanente e resolutivo, revertendo automatica-
mente o imóvel à propriedade da União, independen-
temente de qualquer indenização por benfeitorias re-
alizadas, se:

I – não for cumprida, dentro do prazo, a finalida-
de da doação;

II – cessarem as razões que justificaram a doa-
ção; ou

III – ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser
dada aplicação diversa da prevista.

§ 3º É vedada ao beneficiário a possibilidade de
alienar o imóvel recebido em doação, exceto quando
a finalidade for a execução, por parte do donatário, de
projeto de assentamento de famílias carentes, na for-
ma do art. 26, e desde que o produto da venda seja
destinado à instalação de infra-estrutura, equipamen-
tos básicos ou de outras melhorias necessárias ao
desenvolvimento do projeto.

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

PARECER Nº 1.147, DE 1999

Da Comissão de Serviço de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
239, de 1999, (nº 1.816/99, na origem),
que “Submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Senhor Eloi Fernán-
dez Y Fernández, para ser reconduzido
ao cargo de Diretor da Agência Nacional
de Petróleo”.

A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 14 de dezembro de
1999, apreciando o relatório apresentado pelo Se-
nhor Senador Gerson Camata sobre a Mensagem nº
239, de 1999, opina pela aprovação da indicação do
Senhor Eloi Fernández Y Fernández, para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Petróleo, por
13 votos favoráveis, 0 contrário e 1 Abstenção.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999.
– Emilia Fernandes, Presidente – Gerson Camata,
Relator.

RELATÓRIO Nº        , DE 1999

Relator: Senador Gerson Camata
Apoiado no art. 52 da Constituição Federal,

combinado com o art. 11, da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, o Senhor Presidente da República
submete à consideração dos Senhores Membros do
Senado Federal a escolha, que deseja fazer, do nome
do Senhor Eloi Fernández Y Fernández, para ser re-
conduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional
de Petróleo ANP.

2 – Efetivamente, dispõe o art. 52, inciso III, da
Carta Magna, ser de competência privativa do Sena-
do Federal, dentre outras prerrogativas, “aprovar pre-
viamente, por voto secreto, após argüição pública, a
escolha de titulares de outros cargos que a lei deter-
minar”;
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3 – Por outro lado, esclarece o art. 11, da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997:

“A ANP será dirigida em regime colegi-
ado, por uma Diretoria composta de um Di-
retor Geral e quatro diretores.”

4 – Do curriculumvitae fornecido pelo indicado
presidencial (fls. 2 a 16), consta o seu nascimento na
cidade do Rio de Janeiro, sendo filho de Joaquim Noé
Fernández Enriquez e Soledad Fernández Rodri-
guez.

5 – Quanto à sua formação profissional, possui
graduação pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro em Engenharia Mecânica, sendo, pela
mesma instituição, pós-graduado como Mestre e
Doutor em ciências na citada especialidade, com
igual título pela University of California, em Berkeley –
USA. Exerceu também o magistério em várias institui-
ções do Brasil (fl. 4), além de participação em estági-
os técnicos, ensino e pesquisa em nível de graduação
e pós-graduação. Ademais, foi orientador de teses
técnicas e autor de projetos e pesquisas nos vários
campos de sua especialidade (fl. 5), além de haver
exercido, também, atividades administrativas e aca-
dêmicas (fls. 6 a 7).

Exerceu, igualmente, cargos importantes e vari-
ados em várias instituições técnico-científicas nacio-
nais (fls. 8 a 10) e prestou consultoria especial à ONU
e ao Equador.

6 – O Senhor Eloy Fernández y Fernández é au-
tor de livros técnicos e teses profissionais na sua es-
pecialidade, relatórios de projetos de pesquisas e inú-
meros outros trabalhos publicados nas imprensas na-
cional e estrangeiras (fls. 12 a 15). Ofereceu, também,
palestras, na sua especialidade, para inúmeros ór-
gãos públicos (fls. 15 e 16) e foi homenageado por vá-
rias entidades públicas e particulares (fl. 16). Por ou-
tro lado, é membro de várias associações classistas
brasileiras e estrangeiras (fl. 16).

7 – Diante do acima exposto, entendemos que
os Senhores Senadores membros da Comissão de
Serviço de Infra-Estrutura do Senado Federal já pos-
suem os elementos suficientes e necessários à apre-
ciação do nome do Senhor Eloi Fernández y Fernán-
dez, indicado pelo Senhor Presidente da República
para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Petróleo – ANP.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999 –
Roberto Saturnino – Teotonio Vilela Filho – Luiz
Pontes – Lúdio Coelho – Romero Juca – Juvêncio
da Fonseca – Jonas Ribeiro – Paulo Souto – Geral-

do Cândido – Emília Fernandes – Mauro Miranda –
Gerson Camata – Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expedi-
ente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, proposta de Emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ca-
sildo Maldaner.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 91, DE 1999

Altera o § 2º do art. 60 da Constitui-
ção Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex-
to constitucional:

Artigo único. O § 2º do art. 60 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 2º A proposta será discutida e vota-
da em sessão conjunta do Congresso Naci-
onal, em dois turnos, considerando-se apro-
vada se obtiver, em ambos, três quintos dos
votos dos membros de cada Casa.

Justificação

Por ser o documento jurídico-político em que se
organiza a sociedade política, em que se estabelece
o pacto de convivência pacífica, a Constituição deve
ser duradoura e, para isso, criam-se mecanismos que
dificultam a alteração da Carta, mecanismos esses
que variam em cada Carta e em cada país.

No Direito brasileiro atual tais mecanismos con-
sistem:

a) em primeiro lugar, em vedar a emenda em de-
terminadas circunstâncias – vigência de intervenção
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio (§
1º do art. 60);

b) em segundo lugar, no estabelecimento das
chamadas “cláusulas pétreas”, isto é, matérias que
não podem sequer, ser objeto de deliberação (§ 4º do
art. 60);

c) em terceiro lugar, na fixação de certas regras
procedimentais:

1) exigência de que a proposta de emenda não
seja subscrita por uma única pessoa, salvo, é eviden-
te, se a ela partir do Presidente da República (inciso I
a III do art. 60);

2) que seja apreciada em dois turnos de discus-
são e votação (§ 2º do art. 60);
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3) que seja aprovada, em ambos os turnos, por
três quintos do total dos deputados e por três quintos
do total de senadores (§ 2º do art. 60).

Entretanto, a Constituição estabelece, ainda,
que a apreciação da emenda se dê isoladamente em
cada Casa do Congresso Nacional (§ 2º do art. 60), o
que, sem dúvida alguma, impede a contribuição con-
comitante de deputados e senadores no exame da
matéria. Pensamos que o debate será mais produtivo
se as duas Casas, num mesmo momento, discutirem,
em conjunto, a proposta de emenda, deixando-se em
separado, apenas, a votação para salvaguarda do
princípio federativo, cláusula pétrea inscrita no inciso I
do § 4º do art. 60 da Constituição.

É oportuno acrescentar que não desconhece-
mos o posicionamento de alguns doutrinadores que
entendem ser “cláusula pétrea implícita” o procedi-
mento legislativo para a apreciação da proposta de
emenda. Dentre eles, Pinto Ferreira (“Comentários à
Constituição Brasileira”, 3º vol. p. 193/194) e Nélson
de Souza Sampaio (“O Poder de Reforma Constituci-
onal”, p. 93).

De outro lado, porém, outros autores, como Ma-
noel Gonçalves Ferreira Filho (“Comentários à Cons-
tituição Brasileira de 1988", vol. 2, p. 91), consideram
que as limitações são, apenas, as expressas.

É importante ressaltar que a atividade precípua
do Poder Legislativo é legislar e somente pode ser im-
pedido de exercê-la quando tal lhe for, expressamen-
te, vedado. O Poder Legislativo – e o Parlamentar, em
conseqüência – tem o exercício da soberania legisla-
tiva e não pode ter sua competência reduzida por de-
duções ou por construções doutrinárias. Há limita-
ções ao Poder Legislativo na sua atividade precípua –
legislar –, mas elas são, apenas, as expressas na
Constituição: há limitações quanto à iniciativa de leis
sobre determinadas matérias (arts. 61, § 1º, 93, 96, I,
d, II) e há limitações para deliberar sobre proposta de
emenda á Constituição tendente a abolir princípios ou
institutos que constituem as “cláusulas pétreas” (§ 4º
do art. 60). A enumeração do § 4º do art. 60 é taxativa,
é exaustiva e nela não se inclui a regra do § 2º do
mesmo art. 60. É princípio elementar de Direito, em
regra de interpretação, que se o diploma legal, seja
ele qual for, faz enumeração taxativa, tal enumeração
é exaustiva e outros itens não podem ser acrescenta-
dos pela via interpretativa da doutrina. A alteração do
§ 2º do art. 60 é, portanto, possível por não estar in-
cluída nas cláusulas pétreas.

A reunião conjunta de senadores e deputados
propicia, sem dúvida alguma, um debate mais enri-
quecedor, mais produtivo. A votação, esta, sim, para

preservar o princípio federativo, deve ser feita sepa-
radamente.

Na certeza de contar com o apoio da grande
maioria do Congresso Nacional, submetemos à con-
sideração dos ilustres Pares a presente proposta.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Sérgio Machado – Antero de Barros – Luzia Tole-
do – Teotônio Vilela – Luiz Pontes – Romero Jucá
– Geraldo Melo – Ludio Coelho – Álvaro Dias –
Bello Parga – Paulo Souto – Amir Lando – Jorge
Bornhausen – Gilvam Borges – Carlos Patrocínio
– Gilberto Mestrinho – Hugo Napoleão – Freitas
Neto – Eduardo Siqueira Campos – Casildo Mal-
daner – José Jorge – Pedro Simon – Edison Lobão
– Alberto Silva – Carlos Wilson – Jader Barbalho –
Francelino Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legis-

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem-
bros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe-
sa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje-
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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SUBSEÇÃO III
Das Leis

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

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

II – disponham sobre:

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

Art. 93. (*) Lei Complementar, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto
da Magistratura, observados os seguintes princípios:

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

Art. 96. (*) Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus

regimentos internos, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dis-
pondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxilia-
res e os dos juízos que lhes forem vinculados, velan-
do pelo exercício da atividade correcional respectiva;

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 de

provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, pará-
grafo único, os cargos necessários à administração da
justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamen-
tos a seus membros e aos juízes e servidores que
lhes forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art.169:

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Propos-
ta de Emenda à Constituição que acaba de ser lida
está sujeita às disposições específicas constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Mal-
daner.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 789, DE 1999

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a realização de
sessão especial com a finalidade de prestar homena-
gem a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, como for-
ma de marcar o início da nova sessão legislativa.

Justificação

O objetivo precípuo do presente requerimento é
marcar o início da próxima legislatura com a justa ho-
menagem do Senado Federal ao mais importante
atleta brasileiro de todos os tempos, Pelé. A iniciativa
propiciará a esta Casa a oportunidade de se juntar a
coro unânime e universal de aplauso ao grande fute-
bolista que acaba de receber, em 19 de novembro de
1999, mais um espetacular título na sua brilhante car-
reira, o de “Personalidade Esportiva do Século”.

Tendo sido distinguido em passado recente com
o igualmente notável título de “Atleta do Século”, em
disputada eleição promovida pela revista francesa
L’Equipe, Pelé acaba de conquistar mais esse ga-
lhardão de reconhecimento mundial pelo talento ja-
mais igualado no mundo esportivo.

Desta feita, a homenagem foi prestada por inici-
ativa da agência de notícias britânica Reuters, em Vi-
ena, quando seu nome foi escolhido entre 91 atletas
de 7 categorias do esporte, selecionados por 54 edi-
tores e jornalistas de 35 países. Na lista apresentada
pelos promotores figuravam nomes como o do pugi-
lista Muhammad Ali, o velocista Carl Lewis, o jogador
de basquete Michael Jordan e outro importante velo-
cista americano Jesse Owens, que ocuparam do se-
gundo ao quinto lugar, respectivamente. Ressalte-se
que, entre os nomes constantes da relação, figura-
vam ainda atletas da importância do nadador Mark
Spitz, da tenista Steffi Graf e do automobilista Ayrton
Senna, que ficou com o décimo quarto posto.

A inédita façanha de conquistar dois títulos mun-
diais de “Atleta do Século”, faz com que a já inigualá-
vel carreira do futebolista brasileiro seja distinguida
de maneira única entre tantas estrelas do esporte
mundial.
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O cidadão Edson Arantes do Nascimento, nas-
cido em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outu-
bro de 1940, iniciou sua fulgurante carreira futebolísti-
ca como Pelé, em 7 de setembro de 1956, no Santos
Futebol Clube, time paulista que teve o privilégio de
tê-lo em seus quadros durante 10 anos e de onde deu
início à sua biografia de atleta mundialmente famoso.

Com apenas 17 anos, em 7 de julho de 1957,
Pelé jogou pela primeira vez pela seleção brasileira
para marcar ali o seu primeiro gol no selecionado na-
cional. Daí em diante, foram os igualmente inéditos
três títulos de Copas Mundiais, na Suécia, em 1958,
no Chile, em 1962, e no México, em 1970, e ainda os
dois títulos mundiais interclubes, em 1962 e 1963,
sem mencionar os campeonatos paulistas.

Em 19 de novembro de 1969, comoveu o mundo
esportivo e o País, marcando, no Maracanã lotado, seu
milésimo gol. Mais tarde, voltou a ser novamente cam-
peão, desta vez pelo Cosmos, de Nova York.

Ao longo de todos esses anos, 1.279 gols, mar-
cados em 1.363 jogos, consolidaram a sua imagem
de futebolista sem paralelo.

Empresário bem sucedido em várias áreas de
atuação, deu sua contribuição à vida política brasilei-
ra exercendo o cargo de Ministro dos Esportes, no pri-
meiro governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Nesse sentido, diante do exposto, julgamos mui-
to oportuno, nos termos do presente requerimento,
que o Senado Federal venha prestar sua particular
homenagem a esse cidadão e a esse atleta incompa-
rável, que tanto tem contribuído para a promoção do
Brasil em todo o mundo.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Álvaro Dias – Paulo Hartung – Osmar Dias – Geral-
do Cândido – Carlos Wilson – José Eduardo Dutra
– Maria do Carmo Alves – Antonio Carlos Valada-
res – Pedro Simon – Geraldo Althoff.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-
rimento que acaba de ser lido será votado oportuna-
mente.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Mal-
daner.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 790, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I,do Regimento

Interno do Senado Federal, requeiro que seja retira-
do, em caráter definitivo, o Projeto de Lei nº 332, de

1999, de minha autoria, que dispõe sobre comerciali-
zação e resgate de títulos de capitalização e dá ou-
tras providências.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-
rimento lido será incluído em Ordem do Dia oportuna-
mente, nos termos do art. 256, § 2º, II, “b”, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei do
Senado nº 677, de 1999, que institui o Dia do Instru-
mentador Cirúrgico, resultante de parecer lido anteri-
ormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, f, do Regimento Interno, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 72, de 1995 (nº 3.129/92, na Casa de ori-
gem), que disciplina os anúncios de oferta de empre-
go; e o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1999 (nº
4.418/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que autoriza o Poder Executivo a
doar o imóvel que especifica à sociedade de Assis-
tência aos Cegos de Fortaleza, cujos pareceres foram
lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receberem emendas, nos
termos do art. 235, II, d , do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Esgo-
tou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Re-
gimento Interno, sem que tenha sido interposto recur-
so, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das se-
guintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 457, de 1999, de
autoria do Senador Geraldo Cândido, que inclui o en-
sino da “Introdução à Comunicação de Massa” no
currículo escolar; e

– Projeto de Lei do Senado nº 532, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que inclui os sím-
bolos nacionais como tema transversal nos currículos
de ensino fundamental.

Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Educação, os projetos vão à Câmara
dos Deputados.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Tem a pa-
lavra o Senador Maguito Vilela, pela ordem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
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queiro a minha inscrição para uma comunicação ina-
diável.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
será atendido.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Paulo Souto.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também gos-
taria de me inscrever para uma comunicação inadiá-
vel.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – V. Exª
será atendido na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se
à lista de oradores.

Tem a palavra o Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao cabo de mais
um ano Legislativo, quero registrar, de um lado, meu
agradecimento pela acolhida e pela atenção que
sempre me dispensaram os meus ilustres Pares des-
de que aqui assumi, assim como os funcionários des-
ta Casa, e desejar a todos que tenham um feliz Natal,
com muita paz, e um Ano Novo mais fraterno e justo;
e, de outro lado, prestar contas do meu trabalho à po-
pulação do meu Estado.

Quis o destino elevar este advogado e modesto
empresário ao mais alto patamar do Legislativo brasi-
leiro, trazendo na bagagem a experiência da luta dos
bastidores da política em favor dos menos assistidos,
e a vontade política, concretizada com o mandato re-
cebido, de tornar realidade as aspirações do povo da
minha terra.

Aqui aprendi o que a teoria ensina: é na prática
que o fardo da responsabilidade pode ser medido. A
passagem do imaginário para a realidade da situação.
Enquanto povo, ecoamos o clamor das ruas em bus-
ca de ou cobrando respostas dos detentores do po-
der. Deste lado, o clamor é o mesmo, só que em tom
diferente.

É esse aprendizado da realidade que o homem
do povo que ontem jogava pedra, hoje joga peças de
xadrez da retórica e do convencimento político. O te-
lhado, porém, é o mesmo: a busca de soluções aos
empecilhos à melhoria de vida de quantos esperam
das instituições o seu atendimento.

É com esse espírito que gostaria de lembrar al-
guns pontos que registrei no âmbito deste Parlamen-
to em meu primeiro ano de atividade. Para a avaliação
dos meus Pares e, principalmente, do povo do meu
Estado.

Ao término de um ano de sacrifícios para todos,
desde a acomodação social diante do novo figurino
econômico à expectativa histórica que se abre com o
ingresso do novo milênio, o Brasil urge por mais ação.
Estamos cansados de repetir as mesmas fórmulas,
quando ainda não resolvermos nem mesmo arrumar
a própria Casa.

Por certo, Srªs e Srs. Senadores, cada Estado
tem uma história a contar, problemas a resolver. Jun-
tadas essas realidades, temos o perfil do Brasil que
se despede deste milênio, onde tem uma passagem
de 500 anos de muita luta, mas também de muitas
conquistas.

É nesse contexto que gostaria de situar o meu
Estado. Mas, infelizmente, Rondônia está longe de
respirar aliviada, uma vez que enfrenta um dos mais
sérios desafios da sua jovem existência, após sair da
assistida situação de Território Federal. A autonomia
adquirida há 18 anos ressente-se ainda do desastre
administrativo deixado pelo ex-Governador Valdir Ra-
upp. Chamado pelo grito das urnas, o mesmo que o
trouxe ao Senado, o Governador José Bianco tem
como missão prioritária exatamente arrumar a casa.
Neste apelo, aqui estamos respondendo, num soma-
tório de esforços para recuperar o caos financeiro e
um endividamento que chega às raias do desespero.

Para uma Unidade da Federação que chega a
esse ponto, apenas o crédito de um político com a co-
ragem e a marca dos que buscam o bem-estar social
pode devolver a dignidade e a esperança ao seu sofri-
do povo.

Diante dessa expectativa, venho pautando a mi-
nha atividade parlamentar no sentido de atrair recur-
sos para o Estado, somando com a nossa Bancada –
notadamente os Parlamentares do meu Partido, o
Partido da Frente Liberal, o mesmo do Governador
José Bianco – uma corrente de trabalho unida e coe-
sa, visando unicamente atender aos interesses do
povo de Rondônia.

Encerramos o ano, garantindo a liberação de re-
cursos aos Municípios de Porto Velho, Candeias do
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Jamari, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Vale
do Paraíso, Monte Negro, Vale do Anari, Cacoal, Pi-
menta Bueno, Nova Mamoré, entre outros. São recur-
sos obtidos junto ao Instituto Nacional do Desenvolvi-
mento dos Esportes – Indesp, junto à Fundação Naci-
onal de Saúde – Funasa, junto ao Fundo Nacional de
Saúde – FNS, junto à Superintendência da Zona
Franca de Manaus – Suframa, que tanto tem feito
pela Região Norte, junto ao Ministério da Agricultura,
entre outros órgãos.

São recursos necessários à melhoria da quali-
dade de vida e de apoio à força de trabalho das popu-
lações desses municípios, onde estão assentados os
produtores rurais, os principais gestores da nossa
economia. São recursos que vêm suprir, Sr. Presiden-
te, uma falta do Governo do Estado, que não pode
promover investimentos no Estado, em decorrência
do estado desastroso em que recebeu suas finanças
do Governo anterior. Esse registro parece pequeno
em termos de números, mas são conquistas que tra-
zem a esperança de tirar do ponto morto o que o Go-
verno anterior criminosamente deixou travado.

Trabalhei, também, pela criação e instalação da
Superintendência da Conab para os Estados de Ron-
dônia e Acre, com sede em Porto Velho, já em pleno
funcionamento e distribuindo milhares de cestas de
alimentos pelos dois Estados.

Desempenhei um forte trabalho junto ao DNER
e ao Ministério dos Transportes no sentido da instala-
ção do 22º Distrito Rodoviário, com competência tam-
bém para os Estados de Rondônia e Acre, instalado
no último dia 10, em uma singela solenidade na sede
do DNER em Brasília.

Tenho trabalhado intensamente com o objetivo
de conseguir uma solução definitiva para o problema
energético do Estado. Nessa busca, consegui junto
ao Ministério das Minas e Energia proporcionar visi-
tas de pessoas ligadas a importantes segmentos da
sociedade rondoniense à Província Petrolífera de
Urucu, visando a assegurar a construção do Gasodu-
to Urucu-Porto Velho e, assim, a construção da ter-
moelétrica de grande porte, movida a gás natural, em
Porto Velho.

Para mim, essas conquistas têm ainda o sabor
de vencer resistências burocráticas, esquecer o can-
saço das peregrinações por salas e gabinetes, em re-
uniões exaustivas nesta capital federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permi-
tam-me assinalar também agradecimentos pela aco-
lhida e atenção recebidos aos diversos projetos de lei
por mim apresentados nesta Casa, entre os quais
destaco: o que proíbe o consumo de bebida alcóolica

nas aeronaves nacionais; o que estimula a troca da
frota nacional particular de veículos de carga (cami-
nhões) com a isenção do IPI; o que dispõe sobre a cri-
ação do selo comemorativo da Semana Nacional da
Criança Excepcional, destinando às instituições que
cuidam de deficientes mentais os recursos obtidos
com a venda desses selos; o que dispõe sobre a isen-
ção do IPI para a aquisição de tratores e máquinas
agrícolas a pequenos produtores rurais; o que esta-
belece mudança de isenções tributárias para o turista
que visita ao exterior; o que amplia para as Socieda-
des Pestalozzi de todo o Brasil os benefícios já con-
cedidos e assegurados às APAEs com o resultado de
um teste anual das loterias da Caixa Econômica Fe-
deral; o que inclui também no Sistema Rodoviário Na-
cional a rodovia RO-133, que liga a BR-364 à cidade
de Tabajara no norte do Estado de Rondônia; o que
cria instrumento de redistribuição do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios para Unidades da Federação
que apresentem características específicas de meio
ambiente e cultura, entre outros.

Ampliando a minha visão de rondoniense aos
demais irmãos brasileiros, tentei ainda buscar solu-
ções que viessem ao encontro dos pensamentos afi-
nados com a busca de novas opções de trabalho.

Refiro-me ao turismo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, essa “indústria sem chaminés”, que faz
do setor uma das principais molas do desenvolvimen-
to, até mesmo nos países mais industrializados. A
bem da verdade, o nosso Governo até que se esforça
para sair da deriva desse rico mas quase inexplorado
setor. Com um potencial que chama a atenção do
mundo, a Amazônia, no entanto, é a região mais es-
quecida na exploração do turismo. Rondônia nos ofe-
rece uma gama de atrações, desde o chamado turis-
mo ecológico a pontos históricos como a lendária es-
trada de ferro Madeira-Mamoré e o real Forte Príncipe
da Beira, construído pelos portugueses nos idos de
1776. Visto como indústria, o turismo proporciona ge-
ração rápida de emprego e agregação de renda, sem
grandes investimentos do setor público.

Ao balizarem o meu Estado como “quintal do
País”, não se atribui apenas ao Governo Federal esse
esquecimento. Quando da realização do Seminário
“Oportunidades de Investimentos na Amazônia”, rea-
lizado em São Paulo, no dia 3 de outubro, realizado-
res do evento não convidaram nenhum representante
de Rondônia. A lamentar do episódio é que ficamos à
margem do que foi discutido em favor do desenvolvi-
mento da Região Norte.

Denunciei, também, a lentidão com que os Go-
vernos Federal e Estaduais vêm tratando a questão
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das invasões de propriedades rurais pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Graças
à morosidade com que executam as decisões judicia-
is de resguardo à ordem e à tranqüilidade do campo,
fica evidenciado o desrespeito à lei pela violência ao
patrimônio privado e ao desenvolvimento de uma es-
tratégia que busca o confronto permanente com insti-
tuições democráticas.

Em defesa do fortalecimento das universida-
des da Amazônia, chamei a atenção, desta tribuna,
para a deficiência na oferta de cursos superiores na
região, notadamente os que se referem à medicina,
medicina veterinária, biologia e outros, o que obriga
os estudantes daquela região a procurarem forma-
ção universitária em países latino-americanos, so-
bretudo na Bolívia. O pior ainda é quando esses jo-
vens voltam ao País, ou encontram barreiras e difi-
culdades para exercerem a profissão, especialmente
os médicos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em sín-
tese, aí está a prestação de contas do modesto tra-
balho que apresentei no meu primeiro ano de man-
dato. Muito ainda há por se fazer, mas tenho certeza
e espero, com a ajuda de Deus, continuar essa luta,
sempre tendo como objetivo a melhoria da qualidade
de vida do povo do meu Estado e o seu desenvolvi-
mento, assim como o engrandecimento desta Nação
brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, por 20 minu-
tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, talvez seja
a prática mais justa daqueles que, em conhecendo
a Amazônia – não só os que lá nasceram, mas os
que para ali foram e fizeram daquela região a sua
segunda terra natal –, de vez em quando, vir abor-
dar da tribuna matéria a ela relativa.

Tenho em mãos uma conferência produzida
pelo Professor Samuel Benchimol. Ainda há pouco fa-
lávamos – o Senador Amir Lando, também represen-
tante da região, e eu – sobre a cultura, no sentido de
erudição, daqueles que produziram obras hoje cita-
das. O referido Professor, como num grito desespera-
do, diz que chegará o tempo em que deveremos ter
uma declaração universal dos direitos do homem, das
plantas e dos animais. Esse estudo, a meu juízo, é
digno de figurar nos Anais desta Casa. Além disso, Sr.
Presidente, vou reportar aos Srs. Senadores o que

aqui se encontra, ou seja, um trabalho denso de pes-
quisa de alguém que sente que, cada vez mais, ainda
que não esteja eqüidistante, o brasileiro de outras re-
giões está indiferente.

Noticia-se vez por outra que há uma possibili-
dade de internacionalização. Várias vezes, com ou-
tros colegas Senadores, ocupamos a tribuna para fa-
zer a denúncia do esvaziamento do Calha Norte.
Esse programa que antes era um simples projeto
que daria, como dará, o suporte necessário para que
não sejamos vítimas de pessoas indesejáveis na-
quela área. E o Professor Samuel Benchimol, Sr.
Presidente, denomina projeto dessa natureza de:
Um Projeto Econômico, Social, Político e Ambiental
para o Gênero Humano, dentro da Conferência Inter-
nacional Amazônia no Terceiro Milênio – Atitudes
Desejáveis.

Vou ler alguns tópicos, Sr. Presidente, para po-
der comentar, porque tenho a alegria de ver que pre-
side os trabalhos um homem da Região Norte, que é
V. Exª, Senador Nabor Júnior. E como não bastasse, é
de logo substituído por um outro da Região Nordeste,
o que demonstra que estamos irmanados na defesa
de um trunfo que é nosso.

Ao final vou requerer que V. Exª determine, Sr.
Presidente Geraldo Melo, que conste dos Anais da
Casa, na íntegra, este trabalho. O que diz o Professor
Samuel Benchimol logo no começo:

“Antigamente aprendia-se nas escolas
primárias, nas aulas de Lições de Coisas e
História Natural que o mundo era constituí-
do por três reinos: o vegetal, o animal e o
mineral.

O homem estava, assim, no passado
inserido no ecossistema animal como parte
do bioma e da biosfera terrestre. Nesse
tempo, face à modéstia e ao pequeno poder
de destruição do gênero humano foi possí-
vel conviver com a natureza, de forma sus-
tentável, e continuar ao longo dos milênios
uma coexistência mais ou menos pacífica.

O homem, no entanto, distanciou-se
dos demais seres do reino animal e dos ou-
tros reinos, à medida que sua inteligência e
maturidade foi ganhando e obtendo novas
forças e elementos de domínio, poder e
destruição. Nesse ponto, ele deixou de per-
tencer ao gênero animal, passando a consti-
tuir, na face da biosfera, uma nova espécie
do reino humano. Nesse novo reino, o ho-
mem passou a dominar e comandar as ou-
tras forças e seres vegetais, animais e ele-
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mentos abióticos através de ações e tecno-
logias de alto impacto e poder destruidor.”

Faço aqui, Sr. Presidente, um parêntese para
chamar à colação o que exatamente me dizia o Sena-
dor Amir Lando há alguns minutos. Criou-se, no País,
uma mentalidade que já não respeita essa convivên-
cia e editam-se medidas provisórias, por aqueles
que são interessados – talvez nem o próprio Presi-
dente da República saiba a sua dimensão – ,criando
uma problemática que envolve, destrói e, sem dúvi-
da nenhuma, corrompe aquela região no sentido da
destruição.

Conversávamos sobre as medidas que são to-
madas.Se no passado nós preservamos o que herda-
mos, hoje estamos sentindo que no futuro querem
acabar com o que a Amazônia tem de melhor.

Nem a propósito, e é por isso que o professor
Samuel Benchimol fala na tecnologia, nesse alto im-
pacto e poder destruidor. E aqui, Sr. Presidente, não
apenas o destruidor daquilo que encontrou pronto, fe-
ito e acabado, mas também daquele que já no futuro
começa a destruir por antecipação .

Veja, Sr.Presidente, este dado que é irrefutável:

“Na Amazônia, em 1872, a população
era de 332.847 – 1.462.000 em 1940, quase
dobrando para 2.561.000 em 1960, para
chegar aos 18.000.000 em 1996”.

E já no dealbar do terceiro milênio, chega-se à
conclusão de que teremos 20 milhões. O que isso dá
idéia? De um crescimento médio de quatro a cinco
milhões de habitantes por década. E, segundo o Pro-
fessor Samuel Benchimol:

“devido à migração e à abertura das
novas fronteiras econômicas, decorrentes
das ligações rodoviárias e do processo de
colonização e expansão das fronteiras hu-
manas que desceram do Centro-Sul e Nor-
deste para ocupar o arco do escudo sul, do
cerrado e da floresta amazônica.

Essa grande vaga de população [veja
que coisa muito bem estruturada, Sr. Presi-
dente] veio agravar a extrema desigualdade
entre a pobreza e a riqueza, bem como criar
problemas do uso e abuso dos recursos na-
turais. O pobre polui pela extrema indigên-
cia e miséria para sobreviver, destruindo o
meio ambiente, a qualquer custo, e causan-
do sérios problemas de saneamento e mar-
ginalidade social nas grandes cidades. Os
países emergentes poluem pela penúria,
enquanto que os desenvolvidos poluem pelo

uso de tecnologias altamente produtivas, de
custo barato, porém extremamente dano-
sas, agressivas, perigosas e incontroláveis.

Deste modo, os países desenvolvidos
se tornaram os principais causadores da po-
luição do ar atmosférico, efeito estufa, chu-
va ácida, buraco de ozônio, contaminação
das águas pelos agrotóxicos e herbicidas,
erosão e desertificação dos solos e outras
técnicas que fazem aumentar o ritmo da
produção à custa da externalização barata
dos custos de produção, gerando crises am-
bientais e perspectivas sombrias para o fu-
turo da vida. O problema se agrava porque
o mundo desenvolvido não quer pagar os
custos da internacionalização de caras tec-
nologias de manejo florestal, sustentabilida-
de ambiental e técnicas de baixa densidade
de ruptura do meio ambiente e desequilíbrio
dos ecossistemas interdependentes.”

Ele faz, aqui, Sr. Presidente, uma análise, com
profundidade, da problemática dos países industriali-
zados, dos chamados ônus da preservação e equilí-
brio da biosfera. Vai adiante com aquele programa
que todos conhecemos, porque é da Região, denomi-
nado PPG7.

E diz o seguinte, palavras textuais do Professor
Samuel Benchimol:

“Nesse programa, cuja adesão é ne-
cessária para obtenção de avais, fianças e
empréstimos internacionais, ficou implicita-
mente estabelecido que, na Amazônia, que
detém ainda cerca de 80% de sua floresta
tropical de 500 milhões de hectares, e no
Amazonas com cerca de 97% de sua cober-
tura vegetal intacta de 150 milhões de hec-
tares, somente poderiam ser praticadas téc-
nicas primitivas de baixa densidade e im-
pacto ambiental, que perpetuasse a nature-
za e a pobreza.”

E, aí, vem o seu receituário, Sr. Presidente. So-
bre esse ponto faço, questão de que V. Exª medite,
porque é um expert no assunto. Diz ele:

“Assim, nesse receituário político, ca-
beria à Amazônia apenas atividades primári-
as de extrativismo de apanha e coleta, ativi-
dades florestais não madeireiras, turismo
ambiental para venda de paisagem e cantos
de pássaros, reservas indígenas, artesana-
tos, atividades folclóricas, produtos nativos,
pesca artesanal, garimpagem, urina de jaca-
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ré (para extração de almíscar, para perfu-
maria segundo a descoberta do biólogo Ro-
nis da Silveira, do INPA), a estranha ‘voca-
ção cerâmica’ (sic), recomendada pelo Mi-
nistro Tápias, do Desenvolvimento, áreas de
sobrevivência para os povos da floresta,
agricultura familiar de sítios e roças comuni-
tárias, prestação de serviços gratuitos da
floresta, com a sua função de seqüestro de
carbono, manejos florestais de custo inviá-
vel, reservas ecológicas, em troca da pro-
messa de uma indústria de biologia molecu-
lar, com base em nossa biodiversidade, cuja
constituição e montagem depende de um
fortíssimo suporte e retaguarda de uma
avançada vanguarda de ciência e tecnologia
fortemente entrincheiradas nos redutos uni-
versitários e nos laboratórios do primeiro
mundo.

A manutenção da Amazônia nesse
quadro de status quo ex ante implica, natu-
ralmente, a aceitação e subordinação passi-
va do receituário acima, que nos é imposto
pelo PPG7 e outros organismos financeiros
internacionais sob condição de que o com-
portamento do amazônida continue esparta-
no e primevo, segundo os padrões sacerdo-
tais dos três juramentos: pobreza, castidade
e obediência aos paradigmas e padrões im-
postos de abstenção e uso dos recursos na-
turais e de submissão aos ditames do poder
de gestão e decisão dos nossos destinos,
gerados no além e no aquém fronteiras”.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me
permite um aparte?

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM ) –
Eu já vou ouvir V. Exª, mas permita-me que, pela or-
dem de inscrição para enriquecer o meu discurso,
eu ouça o Senador Amir Lando, que é também da-
quela região.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Bernardo Cabral, V. Exª, com brilho, arte e
beleza, nos brinda com um tema encantador e fasci-
nante, que é a Amazônia que nós conhecemos. E
destaca esse trabalho de um pesquisador amazôni-
co, o Professor Benchimol. Não tive a honra e a
oportunidade do convívio com Benchimol, a não ser
com sua obra sobre a Amazônia, onde numa estere-
ografia mostra todo esse processo de ocupação, so-

bretudo destacando o seringal. Ninguém abordou
com tanta propriedade uma entidade desconhecida,
que era o seringal amazônico. Lembro-me que inclu-
sive trazia ele à colação em sua obra alguns regula-
mentos do convívio, das relações de trabalho e eco-
nômicas que sustentavam o seringal, numa base
até feudal, num regime fechado e auto-sustentável.
Embora tivéssemos alguns pontos diferentes com
relação ao Professor Benchimol, quero aqui desta-
car neste momento, como V. Exª faz, a autoridade
moral de um amazônida que reflete a sua realidade
a partir dos desafios históricos e científicos que o
pensador pode colocar diante da humanidade. Não
há dúvidas de que a reflexão do Professor Benchi-
mol é legítima, porque brota de quem conhece a re-
alidade. Não é um receituário construído a partir dos
jardins suspensos e das culturas que se faz nas sa-
cadas de Amsterdam, Paris, Bonn ou de outra capi-
tal européia. Não! É um homem que conhece os
meandros dos igarapés, das águas cristalinas brota-
das em terras altas que vagarosamente se espraiam
na planície, a planície amazônica, que, sobretudo, é
aberta como a liberdade. Exige de nós o respeito e
principalmente a compreensão da sua essência, das
suas especificidades. Nada melhor do que o Profes-
sor Benchimol, na palavra leve e sobretudo estilista
de V. Exª. Brinda esta Casa com uma reflexão im-
portante para nós, da Amazônia, e tenho certeza
para o Brasil. Obrigado pela oportunidade do aparte
e parabéns a V. Exª pelo discurso.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) –
Senador Amir Lando, V. Exª é um político, eu diria,
até por conseqüência da vida de advogado. V. Exª
é sobretudo um advogado, e o advogado é sem
dúvida alguma o cirurgião plástico do fato. Não há
quem, Sr. Presidente, como o advogado, pegue o
fato, faça uma cirurgia e dele coloque, ainda que
não seja uma beleza, algo apresentável. E o Se-
nador Amir Lando exercita a profissão de advoga-
do para enriquecer, com o seu aparte, o fato que
aqui poderia ser obscuro, o meu discurso, e trans-
formá-lo numa peça que pelo menos valerá pelo
aparte.

E quando digo isso, Sr. Presidente, faço-o por-
que, ao ouvir o advogado, não me dispenso de ouvir
o Professor, que é o nosso Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, que, sempre atento aos
nossos trabalhos, consegue duplamente ouvir o ora-
dor, ouvir o aparteante e, sem dúvida, largar o apare-
lho celular para dar seqüência.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª
me concedeu o aparte. Peço desculpas, mas ligava
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alguém do meu Estado fazendo, mais uma vez, re-
clamação sobre a seca.

O SR. BERNADO CABRAL (PFL – AM) – E V.
Exª sabe que, quando alguém fala do seu Estado, re-
pete-se Camões: “Cessa tudo que a musa antiga
canta”.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Bernardo Cabral, um aspecto do discurso proferido
por V. Exª há pouco minutos deixou-me com a vonta-
de de fazer este aparte. Quando relatamos patente,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
uma das nossas preocupações era a biodiversidade
da Amazônia. É a maior biodiversidade do Planeta.
Queríamos fazer uma reserva de tempo, por um tem-
po, de forma a que primeiro conhecêssemos os prin-
cípios ativos de toda aquela flora. E, lamentavelmen-
te, não conseguimos. Foi pequeno o tempo dado e,
para nossa surpresa, sucedem-se os registros de
princípios ativos da biodiversidade amazônica, que é
um patrimônio brasileiro e que passa a ser de proprie-
dade estrangeira. Eu ouvia o discurso de V. Exª e pen-
sava: “A Amazônia tem que ser protegida. É um patri-
mônio da humanidade sim, mas esse patrimônio está
entregue em mãos brasileiras. Temos que ser os pri-
meiros a zelar e os primeiros a usufruir do que for pos-
sível de toda aquela riqueza”. Preocupa-me que essa
biodiversidade não esteja sendo defendida por nós
como devia. Concordo em gênero, número e grau
com o discurso de V. Exª, mas queria destacar o pro-
blema da biodiversidade, algo que merece cada vez
mais proteção.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, ao concluir, quero agradecer o aparte do
eminente Senador Ney Suassuna, que ressalta a
nossa biodiversidade. À observação de S. Exª acres-
cento: na Amazônia temos o maior banco genético do
mundo.

Sr. Presidente, é de extrema importância o tra-
balho do eminente Professor Samuel Benchimol e
merece que todos nós nos debrucemos sobre ele.
Vou ler o seu tópico final:

“Para finalizar, é preciso dar ênfase
na qualidade de vida e dignidade do traba-
lho, na criatividade e solidariedade humana
(...) Com o olhar para esses paradigmas e
mandamento, a biosfera aguarda e espera,
com intranqüilidade e desesperança, a che-
gada desse tempo messiânico, com o
anúncio da nova Declaração Universal dos
Direitos do Homem, das Plantas e dos Ani-
mais”.

Por isso tudo, Sr. Presidente, requeiro a V. Exª
que determine a publicação, na íntegra, no Diário do
Senado, dessas sete laudas que compõem o trabalho
do Professor Samuel Benchimol.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
BERNARDO CABRAL EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

UM PROJETO ECONÔMICO, SOCIAL, POLÍTICO E
AMBIENTAL PARA O GÊNERO HUMANO

Samuel Benchimol

Professor Emérito da Universidade do Amazo-
nas Conferência Internacional “Amazônia no Terceiro
Milênio – Atitudes Desejáveis”. BSGI, Soka Gakkaim,
FUA, INPA, Governo do Estado do Amazonas

Manaus, 21 a 23 de outubro de 1999

Antigamente aprendia-se nas escolas primárias, nas aulas
de Lições de Coisas e História Natural que o mundo era constituí-
do por três reinos: o vegetal, o animal e o mineral.

O homem estava, assim, no passado inserido no ecossis-
tema animal como parte do bioma e da biosfera terrestre. Nesse
tempo, em face da modéstia e ao pequeno poder de destruição
do gênero humano foi possível conviver com a natureza, de for-
ma sustentável, e continuar, ao longo dos milênios, uma coexis-
tência mais ou menos pacífica.

O homem, no entanto, distanciou-se dos demais seres do
reino animal e dos outros reinos, na medida em que a sua inteli-
gência e maturidade foram se desenvolvendo ele foi ganhando e
obtendo novas forças e elementos de domínio, poder e destrui-
ção. Nesse ponto, ele deixou de pertencer ao gênero animal,
passando a constituir, na face da biosfera, uma nova espécie do
reino humano. Neste novo reino, o homem passou a dominar e
comandar as outras forças e seres vegetais, animais e elementos
abióticos por meio de ações e tecnologias de alto impacto e po-
der destruidor.

Assim se processou a clivagem do reino humano, que se
separou do reino animal, vegetal, mineral, pedológico, hídrico, bi-
osférico, gerando com isso ações de domínio e extermínio, propi-
ciadas por tecnologia de alto impacto, poder de destruição e in-
sustentáveis no médio e longo prazo. A cadeia do mutualismo e
convivência na face da terra foi rompida com a substituição das
formas primitivas de produção, com a descoberta do fogo, inven-
ção do machado de pedra, coleta e apanha dos produtos natura-
is, invenção da agricultura, domesticação dos animais e outras
artes e ergologias menos sustentáveis, que foram se multiplican-
do a partir da Revolução Industrial até os dias atuais, dominados
por todos os artefatos de destruição e bens de alto poder de de-
sordem entrópica.

O problema de cissiparidade e clivagem entre o homem e
a natureza agravou-se com a introdução de tecnologias agressi-
vas destruidoras do meio ambiente e com a explosão demográfi-
ca, que fez a população mundial multiplicar-se por 4 vezes neste
século. No princípio do século éramos: 1,5 bilhão, em 1900; 2,0
bilhões, em 1927; 3,0 bilhões, em 1960, e em 39 anos passamos
de 3 para 6,0 bilhões, em outubro deste ano. No Brasil éramos
17,4 milhões, em 1900, e mais de 160 milhões, em 1999. Em
1970 éramos 90 milhões em ação, conforme dizia a música do
campeonato de futebol e hoje somos 160 milhões, em menos de
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30 anos. O pior é que, em termos mundiais, 3 bilhões dessa po-
pulação vivem com cerca de US$2,00 por dia e 1,3 bilhão com
cerca de US$1,00 por dia, o que gera extrema pobreza e indigên-
cia, cuja sobrevivência os força a aderir ao processo de degrada-
ção do meio ambiente. Na Amazônia, em 1872, a população era
de 332.847 – 1.462.000, em 1940, quase dobrando para
2.561.000, em 1960, para chegar aos 18.000.000, em 1996, e,
provavelmente, 20 milhões no final deste século, com um cresci-
mento médio de 4 a 5 milhões de habitantes por década, devido
à migração e à abertura das novas fronteiras econômicas, decor-
rentes das ligações rodoviárias e os processos de colonização e
expansão das fronteiras humanas, que desceram do Centro-Sul e
Nordeste para ocupar o arco do escudo sul, do cerrado e da flo-
resta amazônica.

Essa grande vaga de população veio agravar a extrema
desigualdade entre a pobreza e a riqueza, bem como criar pro-
blemas do uso e abuso dos recursos naturais. O pobre polui pela
extrema indigência e miséria para sobreviver, destruindo o meio
ambiente, a qualquer custo, e causando sérios problemas de sa-
neamento e marginalidade social nas grandes cidades. Os países
emergentes poluem pela penúria, enquanto que os desenvolvidos
poluem pelo uso de tecnologias altamente produtivas, de custo
barato, porém, extremamente danosas, agressivas, perigosas e
incontroláveis.

Deste modo, os países desenvolvidos se tornaram os prin-
cipais causadores da poluição do ar atmosférico, efeito estufa,
chuva ácida, buraco de ozônio, contaminação das águas pelos
agrotóxicos e herbicidas, erosão e desertificação dos solos e ou-
tras técnicas que fazem aumentar o ritmo da produção à custa da
externalização barata dos custos de produção, gerando crises
ambientais e perspectivas sombrias para o futuro da vida. O pro-
blema se agrava porque o mundo desenvolvido não quer pagar
os custos da internalização de caras tecnologias de manejo flo-
restal, sustentabilidade ambiental e técnicas de baixa densidade
de ruptura do meio ambiente e desequilíbrio dos ecossistemas in-
terdependentes.

Para mascarar esses desígnios de dominação, os países
industrializados criaram planos e políticas para salvação planetá-
ria, mantendo as suas tecnologias poluidoras para preservar os
empregos, a renda de suas populações e transferindo para o ter-
ceiro mundo, com destaque a Amazônia, os ônus da preservação
e equlíbrio da biosfera, através do programa denominado PPG7.
Nesse plano piloto de proteção das florestas tropicais remanes-
centes, ficou estabelecido que, em troca de seus minguados au-
xílios e ajudas de alguns milhões de dólares, emprestados ou do-
ados a governos e instituições tropicais, seria fixada uma política
rígida de preservação ambiental, sob o império de um extremado
direito penal ecológico, com multas milionárias e criação de um
forte aparato policial e apenação criminal, sob o pretexto de sal-
vação planetária ou de ameaças de ocorrências escatológicas de
alteração do clima global e da própria sobrevivência do homem
atual e das gerações futuras.

Esse programa, cuja adesão é necessária, para obtenção
de avais, fianças e empréstimos internacionais, ficou implicita-
mente estabelecido que, na Amazônia, que detém ainda cerca de
80% de sua floresta tropical de 500 milhões de hectares, e no
Amazonas com cerca de 97% de sua cobertura vegetal intacta de
150 milhões de hectares, somente poderiam ser praticadas técni-
cas primitivas de baixa densidade e impacto ambiental, que per-
petuasse a natureza e a pobreza.

Assim, nesse receituário político caberia à Amazônia ape-
nas atividades primárias de extrativismo de apanha e coleta, ativi-

dades florestais não madeireiras, turismo ambiental para venda
de paisagem e cantos de pássaros, reservas indígenas, artesa-
natos, atividades folclóricas, produtos nativos, pesca artesanal,
garimpagem, urina de jacaré (para extração de almíscar para per-
fumaria, segundo a descoberta do biólogo Ronis da Silveira, do
INPA), a estranha “vocação cerâmica” (sic ), recomendada pelo
Ministro Tapias, do Desenvolvimento, áreas de sobrevivência
para os povos da floresta, agricultura familiar de sítios e roças co-
munitárias, prestação de serviços gratuitos da floresta com a sua
função de seqüestro de carbono, manejos florestais de custo in-
viável, reservas ecológicas, em troca da promessa de uma indús-
tria de biologia molecular com base em nossa biodiversidade,
cuja constituição e montagem depende de um fortíssimo suporte
e retaguarda de uma avançada vanguarda de ciência e tecnolo-
gia fortemente entrincheiradas nos redutos universitários e nos
laboratórios do primeiro mundo.

A manutenção na Amazônia nesse quadro de status quo
ex-ante implica naturalmente na aceitação e subordinação passi-
va do receituário acima que nos é imposto pelo PPG7 e outros
organismos financeiros internacionais sob condição de que o
comportamento do amazônida continue espartano e primevo, se-
gundo os padrões sacerdotais dos três juramentos: pobreza, cas-
tidade e obediência aos paradigmas e padrões impostos de abs-
tenção e uso dos recursos naturais e de submissão aos ditames
do poder de gestão e decisão dos nossos destinos, gerados no
além e no aquém fronteiras.

Chegamos, assim, a um impasse entre produtivistas e na-
turalistas. Os produtivistas querem produzir a custo menores,
desprezando técnicas moderadas e de baixo impacto ambiental,
geralmente caras, ou pouco produtivas, dispendiosas e de longo
prazo. Os naturalistas querem preservar a natureza a qualquer
custo, evitando a ação predatória da tecnologia moderna, criando
santuários e severas leis de prática ambiental. Além disso, a per-
versa relação de trocas existente entre o mundo industrializado e
o subdesenvolvido gerou, com a crise asiática, a redução dos
preços das matérias primas, commodities, inclusive a madeira,
que teve o seu preço reduzido de US$400 por m� para US$200
por m� no mercado internacional. Como se pode manter e promo-
ver a sustentabilidade ambiental, quando os preços das matérias
primas e commodities desabam no comércio internacional, en-
quanto que os produtos e bens industriais de alto valor agregado,
useiros e veseiros no uso de tecnologias sujas e baratas, aumen-
tam seus preços graças à cartelização das grandes corporações
mundiais que as controlam e as ampliam com o atual modelo de
globalização corporativa de mercados sem-fronteiras?

Cria-se, assim, uma dualidade compatível e desigual. Pro-
duzir em larga escala e a custo menores é sinônimo de poluir o
meio ambiente. Conservar ou preservar é impedir a ação dessas
técnicas produtivas e, deste modo, regredir para o primitivismo in-
dígena, baseado na coleta e extrativismo de produtos de baixíssi-
mo impacto ecológico, ou para vender paisagens para o ecoturis-
mo. A sinalização de uma economia voltada para a biodiversida-
de ainda é uma utopia e no estágio atual nos tornaremos apenas
fornecedores primários de plantas, raízes e animais que irão ge-
rar, nos laboratórios transnacionais fármacos, produtos médicos
de alto valor agregado. Se não houver mudança de consciência e
muita ciência a serviço de todos os sócios desta nova empreita-
da, essa parceria gerará um intercâmbio desigual, ingrato e hipó-
crita.

Por isso, Schumacker no seu Small is Beautiful _ O negó-
cio é ser pequeno, e outros cientistas do Clube de Roma, favorá-
veis ao crescimento zero, propuseram que a solução seria a volta
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ao artesanato e às técnicas brandas, artesanais e familiares. Isto
é impossível em um mundo que passou de 1,5 bilhão no ano
1900 para 6,0 bilhões de habitantes em 1999.

O grande problema que enfrentamos, assim, reside no alto
nível da produção agressiva e da capacidade dos ecossistemas
de absorverem e reciclarem os resíduos, os lixos e as sucatas
dos bens produzidos, que leva o mundo a um impasse de difícil
solução. Nós não podemos continuar produzindo desperdícios e
bens poluentes cada vez mais e reproduzindo a população na
média de 70 milhões de habitantes por ano – a maioria desse
crescimento é da classe pobre e indigente – que agrava o proble-
ma em um mundo já saturado de meios agressivos de produção,
incompatíveis com a qualidade de vida e a capacidade de supor-
te da terra e do meio ambiente.

Essa economia produtiva de alta tecnologia e agressivida-
de torna-se, cada vez mais, mais generalizada, enquanto que a
natureza perde espaço, tamanho e grandeza, criando assim uma
situação de insustentabilidade e descompasso ao desenvolvi-
mento entre os reinos vegetal, animal e humano. Por isso, é pre-
ciso fazer a distinção entre crescimento e desenvolvimento, por-
que crescer é ficar maior, ao passo que desenvolver é ficar me-
lhor. O desenvolvimento já engloba e inclui o conceito de susten-
tabilidade ecológica, viabilidade econômica, correção política e
justiça social e ética – os quatro paradígmas ideiais para a cons-
trução de uma nova ordem mundial.

Este é o mais importante problema e desafio que teremos
que nos defrontar no próximo milênio: como conciliar a produtivi-
dade econômica, que exige cada vez mais insumos baratos e
técnicas perigosas e poluidoras, com a conservação da natureza
que exige mais espaço para os animais e plantas poderem sobre-
viver. Precisamos de menos agressão, produtividade e tempo
mais longo de reciclagem e de absorção dos efeitos produzidos
causados, na sua maior parte, pelos países mais ricos, cujas eco-
nomias transferem para o setor público os efeitos deletérios de
externalização barata: doenças, poluição, agressão, lixo, dívida
social, dumping, e se recusam a pagar as despesas crescentes,
cada vez maiores, de internalização dos custos de manejo, so-
brevivência da espécie, manejo florestal, manutenção do ecossis-
tema, equilíbrio entre as forças produtivas e as necesidades dos
ecossistemas, cuja destruição pode levar não somente à extinção
das espécies, mas também impossibilitar o desfrute qualitativo da
vida humana em nossa biosfera.

Para evitar ou pelo menos minimizar os impactos antrópi-
cos do reino humano sobre o universo da biosfera é necessário
construir uma agenda positiva, de longo prazo e onerosa imple-
mentação. Nessa agenda deverá constar, pelo menos, as seguin-
tes providências e fatores:

1 – Investir na educação econômica, ambiental, social e
política para construir uma sociedade mais justa e menos impac-
tante e desigual.

2 – Desenvolver ciência nova e criativa para descobrir no-
vos meios e rotas de produção menos impactantes e novas tec-
nologias de ponta de baixa densidade e alto rendimento de valor
agregado em toda a cadeia produtiva.

3 – Eliminação de todos os desperdícios, perdas, dejetos,
lixos e materiais descartáveis não biodegradáveis, que possam
contribuir para a formação de uma política de reciclagem, recons-
trução e reaproveitamento dos subprodutos, disprodutos, despe-
jos e rejeitos.

4 – Aumento do tempo de vida dos bens e objetos da pro-
dução econômica, evitando a obsolência planejada da produção.

5 – Melhoria na qualidade dos produtos e nas técnicas
produtivas, de forma a evitar riscos e danos materiais, econômi-
cos, ambientais e sociais.

6 – Desenvolvimento de formas de energia limpa, baseada
no hidrogênio, e outras formas simples e não convencionais
como a energia solar, eólica, dos mares, correntesa dos rios, em
substituição as atuais e complexas formas energéticas, baseadas
no carbono, enxofre, cloro, ácido nítrico e outros compostos quí-
micos responsáveis pelo efeito estufa, chuva ácida, buraco de
ozônio e mudanças climáticas.

7 – Mudanças nos hábitos alimentares com ênfase no de-
senvolvimento de novos produtos de consumo de origem vegetal,
hortigranjeiro, frutífero e criação de pequenos animais e peixes,
de fácil reprodução e baixo custo em termos de produção de ca-
lorias, proteínas, vitaminas, carbohidratos e que possam ser re-
produzidos em cativeiro, em pequenos espaços ou usando técni-
cas hidropônicas, plasticultura e outras formas modernas de pro-
dução.

8 – Esforços científicos e tecnológicos para desenvolver
tecnologias baratas para dessalizar a água do mar, para compen-
sar a atual escassez de água potável superficial dos rios e lagos
e dos mananciais subterrâneos, que representam apenas 0,63%
do estoque mundial de água doce e 2,07% de água potável con-
gelada nos pólos ártico e antártico, comparados com 97,30% da
massa de água salgada dos mares e oceanos.

9 – Ciência e tecnologia para implantar manejos florestais
de baixo custo e alto rendimento, mediante novos métodos de
clonagem, enraizamento por estacas, clonagem e métodos gêni-
cos e transgênicos, que tornem sustentável o uso dos recursos
madeireiros e não madereiros das florestas tropicais e boreais.

10 – Controle do clima e dos fatores meterológicos, sobre-
tudo da chuva, seca, furacões, tornados, maremotos, erosões e
alagações, responsáveis pelos fatores extremamente negativos
em termos de proteção ambiental e de ajuda ao desenvolvimento
de uma agricultura, pecuária e pisicultura de alto nível e rendi-
mento, isentos dos azares e dos fatos estocásticos da sorte,
azar, desastres e outros elementos destrutivos.

11 – Combate às doenças, pragas, fungos, vírus, bactérias
e outros formas de elementos destrutivos da saúde do homem,
dos animais, das plantas, dos peixes, do solo e das águas.

12 – Desenvolvimento de novos tipos de fertilizantes quí-
micos e orgânicos inofensivos, que propiciem o enriquecimento
do solo, atendam as necessidades de alimentação dos vegetais e
dos seres humanos sem riscos de contaminação e degradação e
poluição.

13 – Adoção de uma política de ar limpo e saudável com a
exclusão de todo e qualquer energético ou combustível contami-
nante, asfixiante e degradante.

14 – Desenvolvimento de novos materiais e produtos isen-
tos de contaminação, irradiação, poluição e esgotamento de re-
cursos naturais renováveis ou não.

15 – Eliminação total de veículos automotores do ciclo die-
sel, gasolina, e outros hidrocarbonatos asfixiantes, poluentes,
corrosivos, oxidante, envenenantes e destruintes da atmosfera e
troposfera terrestre.

16 – Eliminação total dos combustíveis nucleares proveni-
entes da fissão nuclear, baseado no urânio, estrôncio e outros
materiais radioativos, suscetíveis de rápida contaminação em ca-
deia e permanência na superfície, solo, subsolo e atmosfera du-
rante milhares de anos, em casos de vazamento, explosão ou
quebra dos reatores.
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17 – Proibição total da fabricação de usinas nucleares e
não nucleares, armas brancas e de fogo, para eliminar de vez os
excepcionais desperdícios orçamentários, responsáveis pela cria-
ção de um cartel de países detentores de alto poder de destrui-
ção da humanidade, bem como o banimento de quaisquer outras
armas químicas e bacteriológicas.

18 – Eliminação da pobreza e da indigência da face da ter-
ra, mediante políticas de educação, saúde, habitação, emprego e
renda, diminuindo a atual amplitude do coeficiente de Gini da de-
sigualdade econômica para níveis aceitáveis de subsistência
compatíveis com a dignidade humana.

19 – Controle de natalidade em todos os níveis sociais, de
modo que a atual população mundial se estabelize em torno dos
atuais seis bilhões de habitantes, mediante adoção de técnicas e
prevenção e limitação de filhos, a fim de propiciar, a todos, ali-
mentação, educação, saúde, habitação e cidadania com inclusão
de todos os excluídos.

20 – Instituição do Imposto Internacional Ambiental a ser
controlado e cobrado pela Tesouraria da ONU, a incidir sobre os
países poluidores, mediante o princípio do pagamento pelo polui-
dor para desestimular práticas e operações danosas ao meio am-
biente. Estes recursos seriam destinados a um Fundo Internacio-
nal com o objetivo de desenvolver ciências e tecnologias limpas,
novos produtos sustentáveis e remunerar aqueles países e re-
giões que fizeram renúncias econômicas em favor da conserva-
ção e preservação ambiental dos recursos naturais florestais, pe-
dológicos, hídricos e ecossitemáticos.

21 – A Amazônia Brasileira Ocidental seria a grande bene-
ficiária desses recursos porque, segundo o cientista Philip M. Fe-
arnside, do INPA (1997 – in Serviços ambientais como estratégia
para o desenvolvimento sustentável na AmazÔnia Rural), a esti-
mativa média do valor desses serviços prestados pela floresta
amazônica ao resto do mundo, em termos de sumidores de car-
bono, ciclagem de água e biodiversidade seria da ordem de
US$236 bilhões/ano pelo seu valor máximo, US$38 bilhões/ano
pelo valor médio e US$12 bilhões/ano pelo valor mínimo.

Uma outra estimativa feita pela revista científica britânica
Nature, estima que os serviços prestados pela floresta amazôni-
ca para o resto do mundo montam a US$2.000 por hectare, que
multiplicados pela área da floresta densa, várzea, igapós, matas
de transição de 360 milhões de hectares, segundo cálculos e
Murça Pires e William Rodrigues, daria um valor de US$720 bi-
lhões/ano. Segundo informação do Prof. Marcelino da Costa (in
Desenvolvimento Sustentado, Globalização e Desenvolvimento
Econômico, 1997, Belém) transcrevendo dados de W.D. Nordha-
us e endossado pelo Informe BID/PNUD (1994), o susto estimado
de evitar que uma tonelada de CO� seja lançado para a atmosfe-
ra é de US$4,00 por tonelada, para uma redução das emissões
de veículos e indústrias dos Estados Unidos, US$30,00 por tone-
lada para o reflorestamento da Amazônia e US$130,00 para uma
redução de uma tonelada de emissão de bióxido de carbono nos
Estados Unidos.

O Dr. Fearnside, do Inpa, estima que o valor por tonelada
de carbono permanentemente seqüestrado pela floresta amazôni-
ca, utilizando os valores baixo, médio e alto é de US$1,80,
US$7,00 e US$66,00 por tonelada. O Prof. L.C. Molion, do Instituto
de Pesquisas Espaciais – IPE, estimou que os 350 milhões de
hectares da floresta de terra firme amazônica seriam suficientes
para seqüestrar da atmosfera 25% do total de carbono, que é anu-
almente lançado pelo mundo pela queima dos combustíveis fósse-
is, estimado em cinco bilhões de ton./ano. Portanto a floresta ama-
zônica seqüestraria, cerca de 1,5 bilhão de ton./ano de CO� (vide

L.C. Molion – The Amazonia and the Global Climate). Daí, ser
mais barato preservar a floresta amazônica, mesmo pagando altos
e justos valores pelos serviços gratuitos que ela presta hoje como
sumidouro de carbono para toda a humanidade.

22 – Os valores acima estimados que representam servi-
ços prestados pelo nosso bioma amazônico ao resto do mundo,
de forma gratuita e sem remuneração, precisam ser avaliados e
contabilizados no rateio dos recursos arrecadados pelo Imposto
Internacional Ambiental da ONU, a ser criado, para remunerar, in-
clusive, a renúncia econômica que os habitantes de regiões como
a Amazônia, que se abstêm de usar os seus recursos naturais
para fins econômicos, preferindo manter, conservar e preservar
os seus valiosos recursos florestais naturais. A despeito das difi-
culdades e objeções políticas internacionais, esse imposto um dia
deverá ser criado e utilizado para balancear o atual desequilíbrio
entre os países que enriqueceram à custa do sacrifício de seus
recursos naturais e aqueles que optaram por não utilizá-los, en-
frentando, com essa atitude, a dificuldade, a desigualdade e a po-
breza resultante dessa renúncia.

23 – Para finalizar, é preciso dar ênfase na qualidade de
vida e desigualdade do trabalho, na criatividade e solidariedade
humana, de modo a desenvolver plenamente as forças culturais
da inteligência e da sabedoria no campo da produção, das ciênci-
as, das tecnologias e das artes. Para enriquecer o papel do ho-
mem na construção de uma sociedade mais próspera e feliz para
todos, que se renove e se solidarize com as próximas gerações
e, que seja duradoura e sustentável do ponto de vista econômico,
ambiental, político, social e ético, com o olhar para estes paradig-
mas e mandamentos, a biosfera aguarda e espera, com intran-
qüilidade e desesperança, a chegada desse tempo messiânico,
com o anúncio da nova Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem, das Plantas e dos Animais.

Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A solici-
tação de V. Exª será atendida, na forma do Regimen-
to, Senador Bernardo Cabral.

Tem a palavra o Senador Álvaro Dias por vinte
minutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, seríamos certa-
mente mais felizes se pudéssemos, neste final de
ano, comemorar conquistas, avanços feitos, con-
substanciados na melhoria da qualidade de vida da
nossa população. Seguramente, teríamos convicção
mais acreditada do dever cumprido.

Lamentavelmente, a realidade é outra, devemos
a ela nos curvar. O jornal Folha de S.Paulo publicou
importante reportagem a esse respeito:

“O Brasil vai entrar no ano 2000 com 21,1 mi-
lhões de menores de 18 anos vivendo em famílias
com rendimento per capita mensal de até meio salá-
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rio mínimo – 35% do total nessa faixa etária. Mais da
metade (53%) deles vive na região Nordeste.

O país conta ainda com 2,9 milhões de crianças
de 5 a 14 anos que trabalham para complementar a
renda familiar, o que o Unicef considera “uma violên-
cia”.

O grande número de crianças vivendo abaixo da
linha de pobreza e a alta concentração de renda no
país foram as principais críticas feitas ao Brasil pelo
Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
em seu relatório anual “Situação Mundial da Infância”,
divulgado ontem em Brasília.

A organização destacou, porém, quatro con-
quistas feitas pelo Brasil desde 1990: a queda de seis
pontos percentuais no número de crianças de 7 a 14
anos fora da escola, a queda dos índices de mortali-
dade infantil, a erradicação da poliomielite (em 89) e a
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(em 90).

No relatório de 99, o Brasil subiu uma posição
no ranking dos países com menor índice de mortali-
dade em menores de 5 anos, ocupando a 105ª posi-
ção.

“Quem mais sofre com a pobreza são as crian-
ças. É a pobreza que as faz morrerem na primeira se-
mana de vida, que as empurra para o trabalho preco-
ce, que faz fracassarem nos estudos”, afirma a japo-
nesa Reiko Niimi, representante do Unicef no Brasil.

O país foi criticado por não oferecer educação
infantil a todos: só 8% das crianças de 0 a 4 anos fre-
qüentam creche e só 51% de 4 a 6 anos vão à
pré-escola.

“A falta de acesso à educação infantil compro-
mete a capacidade de aprender da criança. Por isso,
é urgente que o país aumente essa cobertura”, alerta
Niimi.

Apesar de elogiar os esforços do país, Niimi
pondera que o Brasil poderia estar melhor posiciona-
do no ranking (105º entre 191 países), uma vez que
apresenta índices semelhantes a países muito mais
pobres, como Filipinas, Vietnã e Cazaquistão.

O Vietnã, por exemplo, tem índice de mortalida-
de idêntico ao do Brasil: 42 crianças morrem antes de
completar 5 anos para cada 1.000 nascidas vivas. Em
98, morriam 44 para cada 1.000 no Brasil.

(...)
Apesar de destacar as quatro conquistas alcan-

çadas pelo país em algumas áreas, Niimi fez ressal-
vas. “Ainda há muito o que fazer para transformarmos
a nossa visão do século 21 em realidade. Todos os
dias, as crianças brasileiras ainda têm seus direitos

violados. São vítimas de violências das mais diversas
formas”, disse.

Sr. Presidente, em editorial intitulado “Retrato
da Desigualdade”, o Correio Braziliense assim se
posiciona:

“(...) O relatório denominado “Situação Mundial
da Infância” desenha o retrato, em cores fortes, da si-
tuação da criança e do adolescente em todos os can-
tos do planeta. E trata, na versão divulgada, de pro-
blemas específicos do Brasil.

O Brasil melhorou sim, mas melhorou menos do
que era esperado. Caminhou com vagar. E está ainda
longe de solucionar seus problemas. O relatório do
Unicef, contudo, junta as peças do mosaico da desi-
gualdade nacional. E as coloca sobre a mesa.

(...)
A questão básica, porém, surge quando apare-

ce o quesito distribuição de renda. A do Brasil é igual
à da Guatemala – os 40% mais pobres ficam com 8%
da riqueza, enquanto que os 20% mais ricos desfru-
tam de 64% da renda do país. Os números apontam
para as diferenças abissais dentro de um país que fre-
qüenta ao mesmo tempo o primeiro e o quarto mundo.
Discute informática e lida com problemas em áreas
indígenas. Possui uma das maiores economias do
mundo, mas suas grandes cidades são cercadas por
invasões e favelas.

No estudo da realidade das crianças, o proble-
ma da renda aparece por inteiro. Meninos e meninas
sofrem do mesmo mal que os adultos nesse particu-
lar. As diferenças de renda, aliadas à histórica dificul-
dade dos governos em investir bem, na direção e com
a constância devida, resultam em ainda mais desi-
gualdade.

(...)
O documento elaborado pelos técnicos do Uni-

cef demonstra que há perspectivas, há possibilida-
des, há, enfim, como vencer a inércia e atingir um pa-
tamar superior. Basta ter vontade política.”

Autocrítica, Sr. Presidente. É hora de refletirmos
sobre essa realidade dramática e perversa que asso-
la este País. As causas são históricas, evidentemen-
te, não há como ignorá-las. São séculos de incompe-
tência administrativa e de corrupção. Obviamente,
não devemos generalizar. Tivemos governantes ho-
nestos e competentes, eficientes governos. Mas o ba-
lanço final, lamentavelmente, não é positivo. Sobretu-
do sob a ótica da população, o balanço é tragicamen-
te de incompetência e de ineficácia governamental.
As causas são, portanto, históricas, estruturais, cir-
cunstanciais. No entanto, não há como deixar de as-
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sumir responsabilidade agora. As autoridades do
Executivo, assim como nós do Legislativo devemos
assumir a nossa parcela de responsabilidade diante
desse quadro dramático de pobreza que infelicita o
nosso País.

A gestão pública não tem sido eficiente. Afinal,
as políticas públicas levam em conta, com competên-
cia, as prioridades? A aplicação dos recursos públi-
cos se dá com correção, honestidade e eficiência? E
como tem sido combatida a improbidade administrati-
va neste País? Não tem sido ela a causa de se trans-
formar em pó milhões de reais dos recursos públicos,
em função da omissão e da conivência das autorida-
des maiores do País?

Atualmente, por exemplo, quando há denúncias
de corrupção, quando ministros são denunciados,
qual tem sido o comportamento do Governo? Tem
sido o da providência rigorosa e o da punição exem-
plar ou tem sido o da postura frágil, o da omissão, da
conivência e da irresponsabilidade? É preciso refletir
sobre isso, porque nada melhor do que esta época do
ano para a reflexão e a autocrítica.

E as reformas, Sr. Presidente? Depois da vitória
sobre a inflação, esperavam-se profundas reformas
que assegurassem a continuidade de um projeto de
estabilização da nossa economia, fadada a oferecer
melhores condições de vida à nossa população.
Essas reformas estão envelhecendo e não aconte-
cem. Por quê? O Congresso Nacional não tem res-
ponsabilidade? Obviamente, devemos assumir a nos-
sa responsabilidade. Para não citarmos todas elas, já
que falamos neste trágico cenário de pobreza no Bra-
sil, mencionemos a reforma tributária. Um modelo
competente que envolvesse a progressividade tribu-
tária não seria o instrumento adequado para levar a
uma melhor distribuição de renda no País e, evidente-
mente, à geração dos empregos que faltam a milha-
res de trabalhadores brasileiros? Afinal, hoje somos o
quarto país no mundo em número de desemprega-
dos, com mais de sete milhões de brasileiros desafor-
tunados, marginalizados, sem trabalho, sem salário,
sem poder exercitar, na sua plenitude, a cidadania. A
reforma tributária não caminha, empaca. A reforma
tributária continua na Câmara dos Deputados. E não
vigorará, certamente, no ano 2000.

E a dívida pública brasileira? O endividamento
do nosso País é assombroso. Quais políticas públi-
cas de competência foram adotadas pelo Governo
nesse período para conter o processo de endivida-
mento público em nosso País? A legislação vigente
tem sido utilizada para punir governantes gastado-
res que cometem crimes de improbidade administra-

tiva impunemente? Estamos discutindo a aprovação
de uma lei de responsabilidade fiscal com esse obje-
tivo, sem antes cuidarmos do cumprimento da legis-
lação que vigora, a fim de que ela coloque um freio
na irresponsabilidade galopante de governantes in-
sensíveis diante do drama vivido pela opinião públi-
ca brasileira.

E o nosso modelo de privatização, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, é o dos nossos sonhos ou o
dos sonhos do nosso País? Não se trata de um mode-
lo predador da economia, que vem dilapidando de for-
ma voraz o patrimônio público brasileiro? Não tem
sido esse modelo generoso em excesso com empre-
sas multinacionais que se valem de recursos oriun-
dos inclusive do esforço do trabalhador, por meio do
BNDES, para se tornarem proprietárias de empresas
estatais, constituídas ao longo de décadas, pelo es-
forço e pelo trabalho do povo deste País? Esse é o
modelo de privatização que almejamos para a Nação
Brasileira?

E o fomento do desenvolvimento econômico e
social, especialmente por intermédio do instrumento
maior que é o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social? Tem essa instituição destinado
os recursos para os setores que verdadeiramente
geram empregos ou concentra-os para atender aos
grandes projetos, localizados especialmente em
regiões metropolitanas, ignorando o interior? Assim,
muitas cidades transformam-se num cenário de
casas fantasmas abandonadas pelos seus habitantes
desesperançados, por falta de apoio de políticas
pública do Governo que possam promover o
desenvolvimento e gerar emprego para todos, com
justiça social.

Basta citar que 40% dos investimentos em pri-
vatização no Brasil têm origem nos recursos do
BNDES, que são, por sinal, recursos pertencentes ao
trabalhador, provenientes do FAT, do PIS e do PASEP.

O Governo tem que reconhecer que o seu
modelo de desenvolvimento econômico e social não
atende à realidade do nosso País. Os números
dramáticos revelam que não há eficiência, que não
há compatibilidade com as aspirações da nossa
sociedade. É preciso reconhecer que não se admite
mais esmagar as aspirações de vida digna da
população a pretexto de assegurarmos a estabilização
da nossa economia. Não se estabiliza a economia de
um País às custas dos sonhos e das esperanças do seu
povo. É preciso mudar o rumo, mudar a história, mudar
as políticas públicas incompatíveis com a realidade social
do País, mudar a postura, principalmente a postura
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ética, que desacredita, hoje, os governos,
especialmente porque é preciso admitir que sem
credibilidade popular nenhum projeto econômico ou
social terá êxito, por mais eficiente que possa ser o
governante e a sua equipe.

Para concluir, Sr. Presidente, devemos fazer au-
tocrítica sim, porque é preciso reconhecer também as
mazelas do Poder Legislativo, as suas deficiências, a
sua incapacidade, a sua impotência, o desvirtuamen-
to das suas funções, o seu descrédito perante a opi-
nião pública brasileira. A descrença se generalizou e
nos atingiu de forma brutal. É preciso reformar este
Poder também, com a ousadia de quem aceita cortar
a própria carne para eliminar excessos, economizan-
do, sim, mas sobretudo transformando um instrumen-
to debilitado num instrumento de eficiência e compe-
tência para atender às demandas sociais com maior
agilidade.

Sr. Presidente, autocrítica sim, porque, por mais
que possamos ter feito e que possamos ainda fazer,
será sempre muito pouco diante da grandeza dos pro-
blemas sociais deste País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorro-
go, pelo prazo regimental, a Hora do Expediente, e
concedo a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, por cinco minutos, ao Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos encerrando os traba-
lhos legislativos de 99 com um balanço extrema-
mente positivo. O Congresso Nacional este ano, de
fato, deu contribuições fortes ao País. A começar
pelas CPIs, que cumpriram o papel a que se propu-
seram, passando pelo grande número de projetos
importantes aprovados e pelo avanço em várias re-
formas.

Mas a cada dia me convenço mais de que o mai-
or mérito do Congresso Nacional neste ano reside,
sem dúvida nenhuma, nos trabalhos de discussão e
de elaboração de um projeto de combate à fome e à
pobreza no Brasil.

O jornal Folha de S.Paulo – aliás, a isso refe-
riu-se muito bem o ilustre Senador Álvaro Dias – traz
hoje em manchete a publicação do relatório de estu-
dos feitos pelo Unicef sobre a infância no mundo. E os
resultados são assustadores para o Brasil.

O nosso País, que detém a oitava economia mais
forte do mundo, irá adentrar o ano 2000 com mais de
21 milhões de menores de 18 anos, de jovens que es-

tão iniciando a vida vivendo em famílias com renda
mensal abaixo de meio salário mínimo. Isso mesmo:
21 milhões de adolescentes cujas famílias não ga-
nham nem mesmo meio salário mínimo por mês, ou
seja, vivendo em situação de miséria absoluta.

O que vai acontecer com esses jovens? Não
poderão estudar, porque terão que trabalhar para
ajudar no orçamento doméstico, para não passar
fome. Isso se não descambarem para a marginalida-
de. A equação do próprio Unicef é bem clara: jovens
em situação de pobreza, sem condições de estudo,
vão se transformar em reprodutores de mais pobre-
za, de mais fome e, conseqüentemente, de mais cri-
minalidade.

Outro dado alarmante. O Brasil tem hoje quase
3 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalhando
para complementar a renda familiar, o que o Unicef,
generosamente, tachou de “violência”. Na verdade, é
mais do que violência; é um crime imperdoável contra
o futuro deste País.

Os indicadores são numerosos, todos estarre-
cedores. Ocupamos, por exemplo, a posição número
105 no ranking da mortalidade infantil. De cada mil
crianças que nascem sadias, 42 morrem antes de
completar os cinco anos de idade.

São números sérios demais para figurarem
apenas como estatística. Essa é uma realidade cruel
e verdadeira neste País de tantas desigualdades e
injustiças. É um quadro que serve para reforçar em
nós a motivação para implantarmos verdadeiramen-
te programas de segurança que acudam essas famí-
lias e, especialmente, essas crianças e jovens que,
nessas condições, não terão perspectiva alguma de
futuro.

Temos que entrar no próximo ano com vontade
e interesse redobrado nesse assunto. É missão nos-
sa, é nossa obrigação como homens públicos fazer
com que o Brasil adentre no novo milênio com pers-
pectivas claras de redução desse quadro caótico de
fome e miséria absoluta.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes de
dar a palavra ao próximo orador, a Presidência solici-
ta aos Srs. Senadores que se encontram em outras
dependências da Casa que se dirijam ao plenário,
pois teremos várias votações nominais incluídas na
Ordem do Dia de hoje.

Para uma comunicação inadiável, por cinco mi-
nutos, tem a palavra o Senador Paulo Souto.
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O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das atribui-
ções da CPI do Judiciário, além da investigação dos
fatos arrolados no requerimento de sua criação, era,
como é atribuição de qualquer CPI, retirar colabora-
ções para o aperfeiçoamento da legislação. Essa é
uma tarefa importante do Poder Legislativo nas co-
missões parlamentares de inquérito.

Informo ao Plenário do Senado que estou apre-
sentando dois projetos de lei que considero foram ins-
pirados nos trabalhos realizados pela Comissão Par-
lamentar de Inquérito da qual fui relator.

O primeiro deles estabelece os crimes de res-
ponsabilidade dos magistrados. Já existe na Constitu-
ição Federal, em diversos artigos – como o 52, o 96, o
102, o 105 e o 108 –, a figura do crime de responsabi-
lidade dos magistrados. Entretanto, nenhuma lei a re-
gulamentou. A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
trata dos crimes de responsabilidade do Presidente
da República, dos Ministros de Estado e dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal – que são, dentre os
componentes do Poder Judiciário, os únicos sujeitos
aos crimes de responsabilidade. Não há, portanto, lei
que regulamente – embora esteja previsto na Consti-
tuição – o crime de responsabilidade no caso dos ma-
gistrados. Assim, não tem sido possível promover a
responsabilidade política desses agentes do Poder
Judiciário.

Esse projeto de lei, portanto, tipifica todas as
condutas que significam crime de responsabilidade
praticado por magistrados, promove alterações no
Código Penal e na Lei da Improbidade Administrati-
va; enfim, proporciona uma forma mais rápida e mais
eficiente de apurar as responsabilidades quando os
magistrados, no exercício de suas funções, come-
tem faltas que podem ser consideradas de natureza
política.

A responsabilidade jurídica dos magistrados
pode ser penal, civil, administrativa, mas também po-
lítica, e aí estão os crimes de responsabilidade, que,
eu diria, serão regulamentados por esse projeto de lei
que acabo de apresentar à apreciação do Senado Fe-
deral. Creio que é uma importante contribuição que
se vai oferecer. Muitos membros do próprio Poder Ju-
diciário já há algum tempo têm falado sobre essa pos-
sibilidade e, naturalmente, isso será objeto de discus-
sões no Parlamento.

Além desse projeto, estou apresentando tam-
bém um projeto de lei para corrigir uma lacuna exis-
tente na legislação reguladora do Sistema Financeiro

Nacional, em que não se encontram referências a
prazos para guarda e conservação de documentos
bancários e contábeis. Uma das grandes dificuldades
da CPI foi que, muitas vezes, os bancos nos comuni-
cavam simplesmente que não dispunham daqueles
documentos. Deixamos, por isso, muitas vezes, de
aprofundar investigações porque não pudemos dis-
por desses documentos. Este projeto de lei estabele-
ce prazos e sanções para aqueles bancos que não
cumprirem os objetivos que estão propostos nesse
projeto.

Além dos dois projetos, estou iniciando hoje a co-
leta de assinaturas para obter apoio para dois projetos
de emenda constitucional que também pretendo apre-
sentar ao Senado Federal. O primeiro deles atribui às
comissões parlamentares de inquérito os chamados
poderes acautelatórios; ou seja, além dos poderes de
investigação, alguns poderes acautelatórios.

Outra proposta de emenda constitucional que
também devo submeter à apreciação do Senado Fe-
deral faz do Supremo Tribunal Federal o órgão do Po-
der Judiciário que será responsável pelo julgamento
dos crimes de responsabilidade de todos os agentes
do Poder Judiciário.

São esses dois projetos e essas duas propostas
de emenda à Constituição conseqüência até mesmo
das dificuldades que tivemos durante a CPI do Judi-
ciário, e também de outras comissões parlamentares
de inquérito, para que pudéssemos obter os resulta-
dos que realmente esperávamos.

Sr. Presidente, como tenho certeza de que
amanhã não vou ter oportunidade de ocupar esta tri-
buna, quero antecipar-me e dizer que amanhã a Su-
dene completa quarenta anos. Trata-se de um orga-
nismo que tem sido importante para o desenvolvi-
mento do Nordeste e que, muitas vezes, tem sido cri-
ticado, mas que conseguiu, com o trabalho dos Go-
vernadores, do Conselho Deliberativo, dos seus fun-
cionários, do próprio Governo Federal, em seus qua-
renta anos de existência, mudar muito a face da re-
gião nordestina.

Neste momento em que a Sudene completa os
seus quarenta anos, tenho certeza de que o Senado
Federal, ao comemorar essa data, estará, como sem-
pre esteve, aberto para discutir e aprimorar os planos
que essa autarquia vier a apresentar para o desenvol-
vimento de nossa região.

Muito obrigado.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, como Líder, para uma co-
municação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
derei a palavra a V. Exª em seguida.

Por cinco minutos, tem a palavra o Senador
Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo,
Srªs e Srs. Senadores, os Senadores Álvaro Dias e
Maguito Vilela já se referiram ao extraordinário nú-
mero de 21 milhões de menores de 18 anos que
hoje vivem no Brasil em famílias com remuneração
menor do que meio salário mínimo per capita.

Sr. Presidente, nós já teríamos condições de ter
avançado muito mais, não fosse a lentidão com que o
Governo Fernando Henrique Cardoso tem implemen-
tado medidas para efetivamente erradicar a pobreza.

Ainda hoje, aqui, iremos apreciar projeto de lei
que vai autorizar o Banco Central a destinar R$2,2 bi-
lhões ao Governo do Estado de Santa Catarina para
que possa equilibrar as finanças de um banco que
teve muitos problemas.

E poderíamos estar citando mais e mais proje-
tos extremamente valiosos. E o que acontece com
projetos que, efetivamente, poderiam contribuir para
que não houvesse mais tantas crianças vivendo com
menos de meio salário mínimo per capita?

Quero assinalar, Sr. Presidente, que, conforme
balanço que o Ministério da Educação, na pessoa do
Ministro Paulo Renato e da Srª Sônia Moreira, acaba
de fazer do andamento do Programa de Garantia de
Renda Mínima, da aplicação da Lei nº 9.533, já há
1.005 municípios inscritos, que terão que realizar con-
vênios com o Ministério da Educação em todo o Bra-
sil, onde há mais de 5.500 municípios, e ainda trami-
tam para análise, ou estão sob pendência, mais 146,
totalizando 1.151. Este é quase o número de municí-
pios selecionados em 1998 e 1999, que era de 1.355,
correspondendo a um percentual de 85%.

E quanto foi repassado pela União para esses
programas, para o Programa de Garantia de Renda
Mínima? Uma quantia muito pequena, R$39,601 mi-
lhões. E, efetivamente, segundo dados do SIAFI, o
que foi liquidado até hoje recebeu em torno de R$19
milhões.

Senador Edison Lobão, parece que é um pingo
d’água o que o Governo destina a projetos que discu-
timos aqui e para os quais esperávamos que, real-
mente, houvesse um interesse muito maior.

A Srª Sônia Moreira informou-me que, em al-
guns Estados, o número de municípios chegou a ser
maior do que o que estava previsto em 1998 e 1999,
porque houve Estados em que alguns municípios não
se interessaram tanto. O benefício médio, por família,
pago pela Lei nº 9.533 foi de R$37,47.Foram benefici-
adas, ou serão potencialmente beneficiadas,
1.088.000 pessoas em 504.280 famílias no Brasil in-
teiro.

Quero assinalar, Sr. Presidente, que os recursos
efetivamente destinados a essa finalidade estão che-
gando em pequenas doses, a conta-gotas. O Gover-
no Federal não conseguiu sequer destinar para esse
programa os R$54 milhões que estavam previstos no
orçamento, em que pese os esforços da coordena-
ção. E o benefício definido pela Lei nº 9.533 é de tal
ordem diminuto que faz que os próprios prefeitos de-
morem a se interessar pelo programa.

Eis por que eu gostaria de assinalar a importân-
cia de a Câmara dos Deputados apreciar e logo votar
o Projeto de Lei da Câmara nº 2.077, de 1999, que foi
aprovado pelo Senado com o nº 585/99, que altera o
dispositivo da Lei nº 9.533, de 10 de dezembro 1997.
O referido projeto autoriza o Poder Executivo a conce-
der apoio financeiro aos municípios que instituírem
programas de garantia de renda mínima associados a
ações socioeducativas.

Por esse projeto, sem prejuízo da diversidade
dos programas passíveis de serem implementados
pelos municípios, o apoio financeiro da União terá por
referência o benefício por família dado pela seguinte
equação: 0,4 ou 40% da diferença entre meio salário
mínimo vezes o número de pessoas da família menos
a renda da família. Em função da disponibilidade de
recursos, a União poderá alterar a alíquota bem como
alterar o valor de meio salário mínimo, R$68, toda vez
que se modificar o salário mínimo.

Somente quando dermos real prioridade a esse
objetivo, o de se acabar com a pobreza entre as crian-
ças, entre os adolescentes e em todas as famílias do
Brasil, apenas quando efetivamente resolvermos dar
um basta a essa situação é que votaremos essas ma-
térias rapidamente no Congresso Nacional, em vez
de salvar instituições financeiras privadas – como é o
caso de matéria que ainda hoje deveremos votar –,
instituições privadas ou empresas privadas dos mais
diversos setores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo
Suplicy, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação de
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem a palavra para uma
comunicação.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Como
Líder. Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
refiro-me ao relatório “Situação Mundial da Infância
2000”, divulgado ontem, segunda-feira, pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância, Unicef.

Segundo esse relatório, em nosso País há 2,9
milhões de crianças de 5 a 14 anos ajudando, com o
seu trabalho, a manutenção de suas famílias.

Na faixa etária de 10 a 16 anos, são 5,7 milhões
de crianças. Cerca de 21 milhões de crianças – 35%
da população infantil – vivem em família com renda
per capita mensal igual ou inferior a meio salário
mínimo, como acaba de informar o Senador Eduardo
Suplicy. No Nordeste, essa situação atinge 60% das
crianças. Um milhão e trezentas mil crianças, ainda
segundo o relatório, está fora das salas de aulas.

Não podemos, Sr. Presidente, e nem queremos
esconder que, entre nós, realmente faltam creches,
falta saneamento básico, faltam habitações, faltam
salas de aula, falta qualificação dos professores;
mas nenhum desses problemas pode ser atribuído à
negligência ou à incúria do povo brasileiro,
sabidamente um povo criativo e trabalhador. A
responsabilidade das nossas falhas reside
principalmente nas dificuldades que os chamados
países desenvolvidos antepõem à livre circulação do
que produzimos.

Veja-se que, pelas informações do Unicef, os
países industrializados mantêm 99% das crianças
com 5 anos na escola primária, contra o percentual de
76% na América Latina e no Caribe; nos países
industrializados, é de zero – contra 18% da América
Latina e Caribe – a taxa de menores de 5 anos
desnutridos; e de 6, contra 39, a taxa de mortalidade
infantil para cada mil nascimentos.

Ora, parece ter chegado a hora de os países
desenvolvidos acordarem para essa realidade. Não
pensem eles que se encontram ilhados num pedaço
deste planeta. As suas “ilhas do paraíso” já sofrem – e
sofrerão cada vez mais velozmente – as
repercussões da pobreza que as cerca. Eles não
poderão mantê-las ilesas e isoladas, cercadas pelos
bolsões mundiais de pobreza e de miséria.

Está em suas mãos a renovação para um
mundo mais igualitário e feliz. Basta que abram
suas fronteiras para os produtos do nosso trabalho
e abandonem a estratégia de vencerem os seus
problemas de desemprego com o nosso
desemprego ou de comporem suas poupanças com
as nossas poupanças.

Ainda no relatório do Unicef, ressalte-se que o
próprio organismo internacional reconhece, com
elogios, o muito já realizado pelo Brasil. Nos últimos
10 anos, o Brasil erradicou a poliomielite, aprovou o
Estatuto da Criança e do Adolescente e reduziu a
mortalidade infantil de 47,8 para 26,1 mortes em cada
mil nascimentos.

E os nossos esforços em benefício da criança
brasileira, especialmente os da administração do
atual Governo, têm sido permanentes e quase
heróicos.

Pessoalmente, no período em que governei o
Maranhão, consegui, entre tantos outros benefícios
dirigidos às crianças e jovens, reduzir em cerca de
50% a mortalidade infantil em meu Estado.

Sr. Presidente, sei o quanto de sacrifício foi
preciso investir para atingir tal sucesso numa das
regiões mais pobres, de cofres públicos carentes de
recursos, desprovida de amparo e de estímulos,
tantas vezes vivendo sob a impressão de que fora
esquecida pelo resto do Brasil.

Sr. Presidente, que o relatório da Unicef nos
sirva, portanto, de alerta não somente para que
multipliquemos os esforços que conquistem para as
nossas crianças a qualidade de vida que lhes
assegure o futuro aguardado pelo Brasil, mas que nos
sirva também de alerta, a fim de ampliarmos nossas
reivindicações para que as nações desenvolvidas
dêem aos emergentes o tanto que já lhes demos
nesses tantos séculos em que as esperanças dos
mais carentes nem sempre se concretizam.

O Senador Eduardo Suplicy, que acaba de me
homenagear com uma menção honrosa, alude ao
fato de que muitas vezes o Brasil gasta recursos em
demasia com projetos desnecessários. S. Exª
menciona, por exemplo, o projeto que iremos votar em se-
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guida, de renegociação da dívida de Santa Catarina.
Sem contestar as palavras de S. Exª, quero aduzir
que nenhum Estado se beneficiou tanto na
Federação brasileira quanto São Paulo, que detém a
metade do endividamento nacional e foi altamente
protegido, inclusive com o voto de S. Exª nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Eduar-
do Dutra. S. Exª dispõe de cinco minutos para o seu
pronunciamento.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Para uma comunicação. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, como é do conhecimento de todos, na sema-
na passada, sete partidos com assento no Congres-
so Nacional entregaram uma representação à Mesa,
solicitando a abertura de um processo para a apura-
ção da quebra de decoro parlamentar do Senador
Luiz Estevão, com base no relatório da CPI do Judi-
ciário.

No mesmo dia, o Líder do PMDB no Senado,
Senador Jader Barbalho, em discurso na Casa, in-
formou que estava encaminhando à Mesa o resulta-
do de uma consulta feita ao Professor Josaphat Ma-
rinho, ex-Senador, parecer que conclui não haver
possibilidade de partidos políticos fazerem repre-
sentação solicitando a abertura do processo de
quebra de decoro parlamentar, já que o relatório da
Comissão Parlamentar de Inquérito não concluiu
nessa direção.

O Senador Jader Barbalho informou que estava
encaminhando a representação formalmente à Mesa.
E o Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, disse que já havia encaminhado à advogada
do Senado a representação e que estaria também en-
caminhando o resultado daquele parecer do Senador
Josaphat Marinho.

Logo após o pronunciamento do Senador Jader
Barbalho, solicitei à Mesa do Senado um tempo, para
que pudéssemos apresentar considerações a respei-
to desse parecer.

Comunico à Casa que, formalmente, encami-
nharei à Mesa do Senado uma consulta que formula-
mos ao Dr. Eros Grau, professor titular da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo e professor
visitante da Faculdade de Direito da Universidade de
Montpelier, na França, de 1995 a 1998. Naturalmente,
não lerei o parecer, pois esta se trata de uma comuni-

cação de Liderança antes da Ordem do Dia, a qual
está bastante extensa.

No que diz respeito à possibilidade, nas circuns-
tâncias descritas, de haver representação por parte
dos partidos, o professor Eros Grau, depois de diver-
sos argumentos, concluiu:

“1. sim; sem dúvida assistia, como as-
siste, aos partidos políticos, no caso, contra-
riamente ao que se alega com esteio nos ar-
gumentos acima referidos, a faculdade pre-
vista no §2º do art. 55 da Constituição Fede-
ral, podendo qualquer deles provocar pro-
cesso parlamentar visando à perda do man-
dato pelo Senador Luiz Estevão;

2. é inteiramente irrelevante o fato de a
CPI não ter recomendado ao Senado Fede-
ral a cassação do mandato do Senador Luiz
Estevão, até porque, no Brasil, na vigência
da Constituição de 1988, as Comissões Par-
lamentares de Inquérito carecem de compe-
tência para interferir no processo parlamen-
tar de que trata o § 2º do art. 55 do Texto
Constitucional; de mais a mais, os fatos que
justificam a provocação desse processo são,
como esclarece o ilustre consulente, bem
atuais, distintos daqueles apurados pela CPI;
por isso, as circunstâncias aludidas no quesi-
to, sendo irrelevantes para tanto, não com-
prometem o exercício, pelos partidos políti-
cos representados no Congresso Nacional,
da faculdade prevista no § 2º do art. 55 da
Constituição Federal.”

Portanto, Sr. Presidente, formalmente encami-
nho à Mesa este parecer.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª dá esse documento como lido?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA   (Bloco/PT
SE) – Sim, Sr. Presidente. Além disso, remeto o pa-
recer à Mesa, para que seja encaminhado à Advo-
cacia-Geral.

Muito obrigado.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR JOSÉ EDUARDO
DUTRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª, por cinco minu-
tos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a imprensa
tem divulgado, com grande repercussão, os resulta-
dos dos exames de avaliação dos cursos de Medicina
no País, os quais mostram que alguns cursos estão
funcionando em condições extremamente precárias,
seja em virtude das notas das provas a que se sub-
metem os alunos do último ano, seja em razão das
instalações dessas instituições, seja pelo currículo ou
pela concepção pedagógica desses cursos.

Fui um dos que acolheram com entusiasmo a
idéia da avaliação dos cursos de nível superior, pois
eu entendia que precisava haver, realmente, um me-
canismo institucional, patrocinado pelo Governo, para
avaliar esses cursos. Sou professor universitário. Sou
dos que defendem a autonomia da universidade e
dos que compreendem as dificuldades que a universi-
dade brasileira atravessa. Penso até que o Governo
tem sido desatento ao problema do ensino de terceiro
grau no Brasil. Há grandes avanços no ensino funda-
mental, estamos evoluindo no chamado ensino técni-
co-profissionalizante, mas o apoio ao ensino de terce-
iro grau ainda deixa muito a desejar.

No entanto, foram muitas as resistências e os
preconceitos que tivemos de vencer para que o Minis-
tério da Educação implantasse a avaliação desses
cursos. Como sabemos, a avaliação não consiste
apenas na aplicação de um teste para os concluden-
tes, mas também leva em conta a qualificação do cor-
po docente, as instalações materiais, o programa a
ser desenvolvido, o currículo.

É trágico verificar que muitos cursos de diversas
áreas deixam a desejar e estão recebendo nota insu-
ficiente por parte do Ministério da Educação. Quando
se trata do curso de Medicina, a situação é gravíssi-
ma, porque, afinal de contas, trata-se de profissionais
que vão cuidar da vida das pessoas, que vão prevenir
ou curar as doenças, e a desqualificação profissional
pode ser trágica para pacientes, para familiares e
para muitos entes queridos.

Precisamos examinar a fundo a questão do en-
sino médico no Brasil. Houve uma proliferação das fa-
culdades de Medicina a partir da aprovação da Lei de
Diretrizes e Bases, a qual estabeleceu condições
mais flexíveis para a instalação desses cursos, muitos

dos quais têm um padrão absolutamente insuficiente
de funcionamento.

Assim, pretendo propor um projeto a esse res-
peito na próxima Sessão Legislativa. O Senado deve-
ria examinar profundamente essa questão. A educa-
ção superior não pode ser apenas um grande negó-
cio. Os cursos das áreas de Ciências, de Saúde e de
Engenharia devem ser examinados com muita aten-
ção e cuidado. Precisaríamos investigar as condições
de funcionamento dessas faculdades.

O Jornal do Brasil estampou, um dias desses,
uma manchete em que responsabiliza os alunos pela
reprovação dessas instituições avaliadas pelo Ministério
da Educação. Trata-se, evidentemente, de uma respos-
ta não apenas insatisfatória, mas também cínica.

Talvez devamos propor a criação de uma comis-
são especial no próximo ano para investigar o proble-
ma do ensino superior na área de Medicina no País.
Essa é uma posição corporativa? Não. Na década de
30, nos Estados Unidos, um grupo de técnicos produ-
ziu o chamado Relatório Flexner, que determinou o
fechamento de várias faculdades de Medicina naque-
le país. Assim, não podemos, a pretexto de democra-
tizar o ensino, de abrir oportunidades de ensino, per-
mitir a instalação de cursos sem condições de funcio-
namento.

Sei que, para muitos, essa é uma posição cor-
porativa dos médicos, que não querem abrir novos
cursos. A minha visão não é essa.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se-
nador Roberto Freire, regimentalmente não lhe posso
conceder o aparte, mas, depois, V. Exª pode pedir a
palavra como Líder.

Há pouco tempo, assisti a um debate dos Sena-
dores Roberto Freire, Mozarildo Cavalcanti e Tião Vi-
ana sobre os médicos estrangeiros que estão exer-
cendo a sua profissão no Norte e no Nordeste do
País.

Sr. Presidente, esse resultado pede de nós uma
reflexão profunda. V. Exª, como profissional médico,
conhece também essa questão, pois vem da tradicio-
nal Universidade Federal da Bahia. Há necessidade
de examinarmos esse assunto e de estabelecermos
padrões mínimos de funcionamento para esses cur-
sos. Temos o dever de intervir nessa questão. Se
Deus quiser, vamos fazê-lo no próximo ano.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte:

OF. CPIB Nº 373/99

Brasília, 30 de novembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Parla-

mentar de Inquérito, criada através do Requerimento
nº 127, de 1999-SF, “destinada a apurar fatos do co-
nhecimento do Senado Federal, veiculados pela im-
prensa nacional, envolvendo instituições financeiras,
sociedades de crédito, financiamento e investimento
que constituem o Sistema Financeiro Nacional”, co-
munico a Vossa Excelência que esta Comissão apro-
vou, nesta data o seu Relatório Final, no dia 25 p.p.,
concluindo assim as suas atividades.

Esclareço, entretanto, que o Relatório da Co-
missão será encaminhado posteriormente a Vossa
Excelência, tão logo seja concluída a sua Redação
Final pelo Senhor Relator.

Atenciosamente, – Senador Bello Parga, Presi-
dente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com referência ao ofício que acaba de ser
lido, a Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu, no dia 7 último, o Relatório Final nº 4, de 1999,
da Comissão Parlamentar de Inquérito, que será pu-
blicado na forma regimental, encaminhando suas re-
comendações e conclusões às autoridades compe-
tentes. (O Relatório Final nº 4, de 1999, Esta Publica-
do No Suplemento a este Diário.)

Sobre a mesa projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Casildo Malda-
ner.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 678, DE 1999 – COMPLEMENTAR

Estabelece obrigatoriedade de insti-
tuição para remessa de recursos por
não-residentes (contas CC5) e dá outras
providências.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As transferências internacionais de recur-

sos por não-residentes (contas CC5) somente pode-
rão ser realizadas por instituições financeiras sedia-
das no Brasil e credenciadas para este fim no Conse-
lho Monetário Nacional.

Parágrafo único. O número de instituições cre-
denciadas para o previsto no caput deste artigo não
poderá ser superior a seis.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
em até 90 dias após a sua publicação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A Comissão Parlamentar de Inquérito que in-
vestiga o Sistema Financeiro Nacional constatou que
as remessas a partir das CC5 têm gerado enormes
prejuízos ao Erário.

Com a lei ora apresentada, busca-se estabele-
cer instituição específica que trate das “contas CC5",
a fim de evitar que o Brasil transforme-se em centro
mundial de lavagem de dinheiro.

Portanto, a presente proposta tem por objetivo
fundamental limitar o número de instituições que tra-
balhem com as “contas CC5", facilitando o seu con-
trole e permitindo melhores condições de acompa-
nhamento.

Deve-se ressaltar, também, que a Comissão
Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades
no Sistema Financeiro reforçou a necessidade de me-
canismos como o aqui proposto.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999 –
Senadores Roberto Saturnino – Eduardo Suplicy –
Romeu Tuma – Pedro Simon – Romero Jucá – Ja-
der Barbalho – Lúcio Alcântara.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 679, DE 1999

Acrescenta parágrafo único ao art.
1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de
1916 (Código Civil)

(Da CPI – do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Esta Lei retira da abrangência do Código

Civil os contratos em que a liquidação ocorre pela di-
ferença entre o preço ajustado e a cotação que tive-
rem no vencimento do ajuste, negociados em bolsas
reconhecidas e fiscalizadas.

Art. 2º O art. 1.479 da Lei nº 3.071, de 1º de ja-
neiro de 1916, fica acrescida do seguinte parágrafo
único.

“Art. 1.479. ...........................................
Parágrafo único. O disposto no caput

deste artigo não se aplica aos contratos re-
gularmente celebrados no âmbito da regula-
mentação aplicável às instituições do Siste-
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ma Financeiro e do Mercado de Capitais."
(NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

Ficou evidente, durante os trabalhos da CPI do
Sistema Financeiro, a necessidade atualizar o Código
Civil, no tocante à possível antinomia ensejada pelas
regras gerais e pelas regras específicas concernen-
tes aos contratos negociados em bolsas reconheci-
das e supervisionadas.

Com efeito, os mercados financeiros evoluíram
significativamente desde a edição do Código, em
1916, e criaram novos instrumentos de alocação das
poupanças, por meio de mercados regulamentados e
supervisionados de forma específica.

Nesse sentido, a doutrina reconhece que a espe-
cialização desses mercados e instrumentos financei-
ros conduz também à necessidade de um tratamento
jurídico mais consentâneo às necessidades hodier-
nas, na forma da excepcionalidade ora proposta.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
João Alberto Souza – Bello Parga – Eduardo Si-
queira Campos – Gilberto Mestrinho – José Alen-
car – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto
Saturnino – Pedro Simon – Romeu Tuma – Jader
Barbalho – Lúcio alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

Código Civil

LEI Nº 71, DE 1º DE JANEIRO DE 1916

Código Civil dos Estados Unidos do
Brasil.

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

Art. 1.479. São equiparados ao jogo, submeten-
do-se, como tais, ao disposto nos artigos anteceden-
tes, os contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias
ou valores, em que se estipule a liquidação exclusiva-
mente pela diferença entre o preço ajustado e a cota-
ção que eles tiverem, no vencimento do ajuste.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 680, DE 1999

Estabelece a obrigatoriedade de pu-
blicação das demonstrações financeiras
das sociedades por quotas, de responsa-
bilidade limitada.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º As sociedades constituídas por quotas de

responsabilidade limitada deverão, com base na es-
crituração mercantil da empresa, publicar as seguin-
tes demonstrações financeiras que, complementadas
por notas explicativas, deverão exprimir com clareza a
posição patrimonial e financeira da sociedade e as
mutações ocorridas no exercício:

I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos acu-

mulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração das origens e aplicações de

recursos.
Parágrafo único. O disposto no caput não se

aplica às sociedades cuja receita bruta não ultrapas-
se o limite estabelecido para classificação como pe-
quena empresa, nos termos da Lei nº 9.841, de 5 de
outubro de 1999.

Art. 2º Para fins do que prevê o artigo anterior,
as sociedades por quotas de responsabilidade limita-
da deverão obedecer ao que determinam os arts. 175
a 192 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no
que for aplicável.

Art. 3º O art. 18 do Decreto nº 3.708, de 10 de ja-
neiro de 1919, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 18. Serão observadas quanto às
sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, no que não for regulado em lei,
neste decreto e no estatuto social, e na par-
te aplicável, as disposições da lei das socie-
dades anônimas.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de publica-
ção.

Justificação

Um dos principais problemas que registramos
quanto aos investimentos e uso de poupanças dos in-
divíduos é o fato de que muitas das empresas, por
não terem a sua estruturação na forma da Sociedade
Anônima, acabam por não divulgar as informações
necessárias para que se tenha o conhecimento da
efetiva situação financeira.

Ora, é fundamental que as informações básicas
das empresas sejam transparentes para toda a socie-
dade, pois só desta maneira é que será possível aper-
feiçoar o funcionamento da nossa economia.

Além do mais, a publicação das informações
servirá como instrumento para que as empresas te-
nham maior cuidado com seus atos contábeis.
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Dentro deste contexto, a presente proposição
será fundamental para o aperfeiçoamento das nossas
instituições, garantindo maior solidez às transações
e, até mesmo, reduzindo o risco das partes em negó-
cios realizados, especialmente no sistema imobiliário.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
João Alberto de Souza – Bello Parga – Eduardo Si-
queira Campos – Gilberto Mestrinho – José Alen-
car – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto
Saturnino – Pedro Simon – Romeu Tuma – Jader
Barbalho – Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as Sociedades por
Ações.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

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

Art. 175. O exercício social terá duração de 1
(um) ano e a data do término será fixado no estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da companhia
e nos casos de alteração estatutária o exercício social
poderá ter duração diversa.

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a dire-
toria fará elaborar, com base na escrituração mercan-
til da companhia, as seguintes demonstrações finan-
ceiras, que deverão exprimir com clareza a situação
do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas
no exercício:

I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos acu-

mulados;
III – demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração das origens e aplicações de

recursos.
§ 1º As demonstrações, as contas semelhantes

poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão
ser agregados, desde que indicada a sua natureza e
não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respec-
tivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de de-
signações genéricas, como diversas contas ou con-
tas-correntes.

§ 3º As demonstrações financeiras registrarão a
destinação dos lucros segundo a proposta dos ór-
gãos da administração, no pressuposto de sua apro-
vação pela assembléia geral.

§ 4º As demonstrações serão complementadas
por notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessários para esclare-
cimento da situação patrimonial e dos resultados do
exercício.

§ 5º As notas deverão indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos ele-

mentos patrimoniais, especialmente estoques, dos
cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de
constituição de provisões para encargos ou riscos, e
dos ajustes para atender a perdas prováveis na reali-
zação de elementos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades,
quando relevantes (art. 247, parágrafo único);

c) o aumento de valor de elementos do ativo re-
sultante de novas avaliações (art. 182, § 3º);

d) os ônus reais constituídos sobre elementos
do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes;

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as
garantias das obrigações a longo prazo;

f) o número, espécies e classes das ações do
capital social;

g) as opções de compra de ações outorgadas e
exercidas no exercício;

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186,
§ 1º)

i) os eventos subseqüentes à data de encerra-
mento do exercício que tenham, ou possam vir a ter,
efeito relevante sobre a situação financeira e os resul-
tados futuros da companhia.

§ 6º A companhia fechada com patrimônio liqui-
do, na data do balanço, não superior ao valor nominal
de 20.000 (vinte mil) Obrigações Reajustáveis do Te-
souro Nacional, não será obrigada à elaboração e pu-
blicação da demonstração das origens e aplicações
de recursos.

Art. 177. A escrituração da companhia será
mantida em registros permanentes, com obediência
aos preceitos da legislação comercial e desta lei e
aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uni-
formes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.

§ 1º As demonstrações financeiras do exercício
em que houver modificação de métodos ou critérios
contábeis, se efeitos relevantes, deverão indicá-la em
nota e ressaltar esses efeitos.

§ 2º A companhia observará em registros auxilia-
res, sem modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da
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lei tributária, ou de legislação especial sobre a ativida-
de que constitui seu objeto, que prescrevam métodos
ou critérios contábeis diferentes ou determinem a ela-
boração de outras demonstrações financeiras.

§ 3º As demonstrações financeiras das compa-
nhias abertas observarão, ainda, as normas expedi-
das pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão
obrigatoriamente auditadas por auditores indepen-
dentes registrados na mesma comissão.

§ 4º As demonstrações financeiras serão assi-
nadas pelos administradores e por contabilista legal-
mente habilitados.

Art. 178. No balanço, as contas serão classifica-
das segundo os elementos do patrimônio que regis-
trem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento
e a análise da situação financeira da companhia.

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em or-
dem decrescente de grau de liquidez dos elementos
nelas registrados, nos seguintes grupos:

a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) ativo permanente, dividido em investimentos,

ativo imobilizado e ativo diferido.
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas

nos seguintes grupos:
a) passivo circulante;
b) passivo exigível a longo prazo;
c) resultados de exercícios futuros;

d) patrimônio liquido, divido em capital social,
reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas
de lucros e lucros ou prejuízos acumulados.

§ 3º Os saldos devedores e credores que a com-
panhia não tiver direito de compensar serão classifi-
cados separadamente.

Art. 179. As contas serão classificadas do se-
guinte modo:

I – no ativo circulante: as disponibilidades, os di-
reitos realizáveis no curso do exercício social subse-
qüente e as aplicações de recursos em despesas do
exercício seguinte;

II – no ativo realizável a longo prazo: os direitos
realizáveis após o término do exercíco seguinte, as-
sim como os derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas
(art. 243), diretores, acionistas ou participantes no lu-
cro da companhia, que não constituírem negócios
usuais na exploração do objeto da companhia;

III – em investimentos: as participações perma-
nentes em outras sociedades e os direitos de qual-
quer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e

que não se destinem à manutenção da atividade da
companhia ou da empresa;

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham
por objeto bens destinados à manutenção das ativi-
dades da companhia e da empresa, ou exercidos com
essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial
e comercial;

V – no ativo diferido: as aplicações de recursos
em despesas que contribuirão para a formação do re-
sultado de mais de um exercício social, inclusive os
juros pagos ou creditados aos acionistas durante o
período que anteceder o início das operações sociais.

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo
operacional da empresa tiver duração maior que o
exercício social, a classificação no circulante ou longo
prazo terá por base o prazo desse ciclo.

Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive
financiamentos para aquisição de direitos do ativo
permanente, serão classificadas no passivo circulan-
te, quando se vencerem no exercício seguinte, e no
passivo exigível a longo prazo, se tiverem vencimento
em prazo maior, observado o disposto no parágrafo
único do artigo 179.

Art. 181. Serão classificadas como resultados
de exercício futuro as receitas de exercícios futuros,
diminuídas dos custos e despesas a elas correspon-
dentes.

Art. 182. A conta do capital social discriminará o
montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda
não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de capi-
tal as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ul-
trapassar o valor nominal e a parte do preço de emis-
são das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social,
inclusive nos casos de conversão em ações de de-
bêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiári-
as e bônus de subscrição;

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investi-

mento.
§ 2º Será ainda registrado como reserva de ca-

pital o resultado da correção monetária do capital rea-
lizado, enquanto não-capitalizado.

§ 3º Serão classificadas como reservas de rea-
valiação as contrapartidas de aumentos de valor atri-
buídos a elementos do ativo em virtude de novas ava-
liações com base em laudo nos termos do artigo 8º,
aprovado pela assembléia-geral.
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§ 4º Serão classificados como reservas de lu-
cros as contas constituídas pela apropriação de lu-
cros da companhia.

§ 5º As ações em tesouraria deverão ser desta-
cadas no balanço como dedução da conta do patri-
mônio líquido que registrar a origem dos recursos
aplicados na sua aquisição.

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo se-
rão avaliados segundo os seguintes critérios:

I – os direitos e títulos de crédito, e quaisquer va-
lores mobiliários não classificados como investimen-
tos, pelo custo de aquisição ou pelo valor do mercado,
se este for menor; serão excluídos os já prescritos e
feitas as provisões adequadas para ajustá-lo ao valor
provável de realização, e será admitido o aumento do
custo de aquisição, até o limite do valor do mercado,
para registro de correção monetária, variação cambi-
al ou juros acrescidos;

II – os direitos que tiverem por objeto mercadori-
as e produtos do comércio da companhia, assim
como matérias-primas, produtos em fabricação e
bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou
produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao va-
lor de mercado, quando este for inferior;

III – os investimentos em participação no capital
social de outras sociedades, ressalvado o disposto
nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, dedu-
zido de provisão para perdas prováveis na realização
do seu valor, quando essa perda estiver comprovada
como permanente, e que não será modificado em ra-
zão do recebimento, sem custo para a companhia, de
ações ou quotas bonificadas;

IV – os demais investimentos, pelo custo de
aquisição, deduzido de provisão para atender às per-
das prováveis na realização do seu valor, ou para re-
dução do custo de aquisição ao valor de mercado,
quando este for inferior;

V – os direitos classificados no imobilizado, pelo
custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva
conta de depreciação, amortização ou exaustão;

VI – o ativo diferido, pelo valor do capital aplica-
do, deduzido do saldo das contas que registrem a sua
amortização.

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, consi-
dera-se valor de mercado:

a)das matérias-primas e dos bens em almoxari-
fado, o preço pelo qual possam ser repostos, median-
te compra no mercado;

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o
preço líquido de realziação mediante venda no mer-

cado, deduzidos os impostos e demais despesas ne-
cessárias para a venda, e a margem de lucro;

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual
possam ser alienados a terceiros.

§ 2º A diminuição de valor dos elementos do ati-
vo imobilizado será registrada periodicamente nas
contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda
do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos
sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso,
ação da natureza ou absolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda
do valor do capital aplicado na aquisição de direitos
da propriedade industrial ou comercial e quaisquer
outros com existência ou exercício de duração limita-
da, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo
legal ou contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do
valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo
objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens
aplicados nessa exploração.

§ 3º Os recursos aplicados no ativo diferido se-
rão amortizados periodicamente, em prazo não supe-
rior a 10 (dez) anos, a partir do início da operação nor-
mal ou do exercício em que passem a ser usufruídos
os benefícios deles decorrentes, devendo ser regis-
trada a perda do capital aplicado quando abandona-
dos os empreendimentos ou atividades a que se des-
tinavam, ou comprovado que essas atividades não
poderão produzir resultados suficientes para amorti-
zá-los.

§ 4º Os estoques de mercadorias fungíveis des-
tinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de
mercado, quando esse for o costume mercantil aceito
pela técnica contábil.

Art. 184. No balanço, os elementos do passivo
serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

I – as obrigações, encargos e riscos, conheci-
dos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a renda a
pagar com base no resultado do exercício, serão
computados pelo valor atualizado até a data do balan-
ço.

II – as obrigações em moeda estrangeira, com
cláusula de paridade cambial, serão convertidas em
moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do
balanço;

III – as obrigações sujeitas à correção monetá-
ria serão atualizadas até a data do balanço.

Art. 185. Nas demonstrações financeiras deve-
rão ser considerados os efeitos da modificação no po-
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der de compra da moeda nacional sobre o valor dos
elementos do patrimônio e os resultados do exercício.

§ 1º Serão corrigidos, com base nos índices de
desvalorização da moeda nacional reconhecidos pe-
las autoridades federais:

a) o custo de aquisição dos elementos do ativo
permanente, inclusive os recursos aplicados no ativo
diferido, os saldos das contas de depreciação, amorti-
zação e exaustão, e as provisões para perdas;

b) os saldos das contas do patrimônio líquido.
§ 2º A variação nas contas do patrimônio líqui-

do, decorrente de correção monetária, será acrescida
aos respectivos saldos, com exceção da correção do
capital realizado, que constituirá a reserva de capital
de que trata o § 2º do artigo 182.

§ 3º As contrapartidas dos ajustes de correção
monetária serão registradas em conta cujo saldo será
computado no resultado do exercício.

Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados discriminará:

I – o saldo do início do período, os ajustes de
exercícios anteriores e a correção monetária do saldo
inicial;

II – as reversões de reservas e o lucro líquido do
exercício;

III – as transferências para reservas, os dividen-
dos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o
saldo ao fim do período.

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores se-
rão considerados apenas os decorrentes de efeitos
da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que
não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.

§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acu-
mulados deverá indicar o montante do dividendo por
ação do capital social e poderá ser incluída na de-
monstração das mutações do patrimônio líquido, se
elaborada e publicada pela companhia.

Art. 187. A demonstração do resultado do exer-
cício discriminará.

I – a receita bruta das vendas e serviços, as de-
duções das vendas, os abatimentos e os impostos;

II – a receita líquida das vendas e serviços, o
custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro
bruto;

III – as despesas com as vendas, as despesas fi-
nanceiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais
e adminstrativas, e outras despesas operacionais;

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as receitas
e despesas não operacionais e o saldo da conta de
correção monetária (artigo 185, § 3º);

V – o resultado do exercício antes do Imposto
sobre a Renda e a provisão para o imposto;

VI – as participações de debêntures, emprega-
dos, administradores e partes beneficiárias, e as con-
tribuições para instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados;

VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o
seu montante por ação do capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do exercício
serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos no pe-
ríodo, independente da sua realização em moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pa-
gos ou incorridos correspondentes a essas receitas e
rendimentos.

§ 2º o aumento do valor de elementos do ativo
em virtude de novas avaliações, registrados como re-
serva de reavaliação (artigo 182, § 3º), somente de-
pois de realizado poderá ser computado como lucro
para efeito de distribuição de dividendos ou participa-
ções.

Art. 188. A demonstração das origens e aplica-
ções de recursos indicará as modificações na posição
financeira da companhia, discriminando:

I – as origens dos recuros, agrupadas em:
a) lucro de exercício, acrescido de depreciação,

amortização ou exaustão e ajustado pela variação
nos resultados de exercícios futuros;

b) realização do capital social e contribuições
para reservas de capital;

c) recursos de terceiros, originários do aumento
do passivo exigível a longo prazo, da redução do ativo
realizável a longo prazo e da alienação de investimen-
tos e direitos do ativo imobilizado.

II – as aplicações de recursos, agrupadas em:
a) dividendos distribuídos;
b) aquisição de direitos do ativo imobilizado;
c) aumento do ativo realizável a longo prazo,

dos investimetnos e do ativo diferido;
d) redução do passivo exigível a longo prazo.
III – o excesso ou insuficiência das origens de

recursos em relação às aplicações, representando
aumento ou redução do capital circulante líquido;

IV – os saldos, no início e no fim do exercício, do
ativo e passivo circulantes, o montante do capital cir-
culante líquido e o seu aumento ou redução durante o
exercício.

Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzi-
dos, antes de qualquer participação, os prejuízos acu-
mulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
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Parágrafo único. O prejuízo do exercício será
obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados,
pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa
ordem.

Art. 190. As participações estatutárias de em-
pregados, administradores e partes beneficiárias se-
rão determinadas, sucessivamente e nessa ordem,
com base nos lucros que remanescerem depois de
deduzida a participação anteriormente calculada.

Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das
participações dos administradores e das partes bene-
ficiárias o disposto nos parágrafos do art. 201.

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado
do exercício que remanescer depois de deduzidas as
participações de que trata o art. 190.

Art. 192. Juntamente com as demonstrações fi-
nanceiras do exercício, os órgãos da administração
da companhia apresentarão à assembléia-geral ordi-
nária, observado o disposto nos arts. 193 a 203 e no
estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao
lucro liquido do exercício.

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

LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Institui o Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, dispon-
do sobre o tratamento jurídico diferencia-
do, simplificado e favorecido previsto nos
arts. 170 e 179 da Constituição Federal.

O Presidente da República, faço saber que o
Congreso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 681, DE 1999

Estabelece a opção de seguro em
operações do Sistema Imobiliário Nacio-
nal e dá outras providências.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a opção da realização

de seguro-garantia do executante quando da venda
de imóveis que não estajam concluídos e em condi-
ções de ocupação imediata pelo comprador.

Parágrafo único. A implementação do seguro é
responsabilidade da empresa que realiza a venda do
imóvel, sem prejuízos da solidariedade civil e penal
de outros entes que participem da transação imobiliá-
ria.

Art. 2º O custo do seguro-garantia deverá se de-
monstrado separadamente na planilha de custos do
imóvel.

§ 1º Do valor total do custo do seguro, a empre-
sa tomadora do seguro responsabilizar-se-á por 50%
(cinqüenta por cento), cabendo os restantes 50%
(cinquenta por cento) ao adquirente.

§ 2º O adquirente poderá utilizar recursos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para imple-
mentar o seguro.

Art.3º realização do seguro-garantia depende de:
I _ existência de contrato, firmado entre o toma-

dor e o adquirente;
II _ apólice que espelhe fielmente o contrato, no

que se referir a prazo e aos valores garantidos;
III _ que a apólice tenha cláusula de atualização

monetária e idêntica ás obrigações assumidas pelo
tomador.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, contados do início de sua
vigência.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Desde 1997, com a crise da Encol S/A que aca-
bou por atingir e prejudicar 42.000 famílias, o Con-
gresso Nacional tem se empenhado em criar condi-
ções de evitar que esse drama se repita.

Um dos projetos mais interessantes deveu-se à
iniciativa do Senador Edison Lobão que buscava insti-
tuir mecanismo securitário que garantisse o pleno di-
reito dos futuros proprietários que se utilizassem do
Sistema Financeiro Imobiliário.

A presente proposta tomou como ponto de parti-
da a supracitada proposição, introduzindo modifica-
ções essenciais que derivaram da análise do caso
Encol, bem como da experiência colhida pela Comis-
são Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro
(“CPI dos bancos”).

Entre as modificações propostas destaca-se a
possibilidade de se utilizar de recursos do FGTS para
compensar o seguro a ser feito na aquisição do imó-
vel.

Dentro deste contexto a presente proposição vi-
abilizará a segurança aos adquirentes, a partir do ins-
trumento do seguro.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999.
João Alberto Souza _ Bello Parga _ Eduardo Si-
queira Campos _ Gilberto Mestrinho _ José Alen-
car _ Romero Jucá _ Eduardo Suplicy _ Roberto
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Saturnino _ Pedro Simon _ Romeu Tuma _ Jader
Barbalho _ Lúcio Alcântara.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 682, DE 1999

Altera o art. 60 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, que “dispõe sobre
as Sociedades por Ações”.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O art. 60 da Lei 6.404, de 15 de dezem-

bro de 1976 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 60. Excetuados os casos previs-
tos em lei especial, o valor total das emis-
sões de debêntures de uma sociedade não
poderá ultrapassar a:

I – 80% (oitenta por cento) do valor
dos bens gravados, próprios ou de terceiros,
no caso de debêntures com garantia real;

II – 100% (cem por cento) do valor do
patrimônio líquido da companhia, nos demais
casos.

§ 1º O limite previsto no inciso I pode-
rá ser determinado em relação à situação
do patrimônio da companhia depois de in-
vestido o produto da emissão, neste caso,
os recursos ficarão sob controle do agente
fiduciário dos debenturistas e serão entre-
gues à companhia, à medida em que for
sendo aumentado o valor das garantias, ob-
servando-se o limite do inciso I;

§ 2º No caso de colocação de debên-
tures por oferta pública, a Comissão de Va-
lores Mobiliários poderá, justificadamente, fi-
xar limites maiores ou menores que os pre-
vistos nos incisos I e II." (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

A alteração visa a preservar as debêntures
como instrumento de captação de recursos para capi-
talização das empresas, estabelecendo limites de
emissão de forma a evitar excessivo grau de endivida-
mento, com prejúízo para a segurança dos investido-
res.

O endividamento excessivo ocorreu no caso da
emissão pública promovida pelo Banco Marka para a
empresa Teletrust Recebíveis, a qual, embora com
patrimônio líquido de valor irrisório, efetuou um lança-
mento público da ordem de R$400 milhões, dos quais
logrou êxito em colocar cerca de R$200 milhões ex-
clusivamente em fundos de pensão controlados por

estatais – títulos que hoje representam perdas quase
totais para os fundos.

Cabe alertar que emissões nas condições efetu-
adas pela Teletrust, podem vir a ser efetuados no fu-
turo, com o intuito deliberado de gerar perdas para
seus subscritores, em negócio artificial com o objetivo
de produzir prejuízos fiscais.

No intuito de evitar enrijecer a vedação, outor-
ga-se competência à lei especial ou à Comissão de
Valores Mobiliários para estabelecer outros limites,
após o exame de cada caso em particular.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Bello Parga – Pedro Simon – Lucio Alcântara – Ro-
berto Saturnino – Eduardo Suplicy – Romeu Tuma
– jader Barbalho – José Alencar – Eduardo Siquei-
ra Campos – Gilberto Metrinho – Romeró Jucá –
João Alberto Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as Sociedades por
Ações .

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

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

Art. 60. Excetuados os casos previstos em lei
especial, o valor total das emissões de debêntures
não poderá ultrapassar o capital social da compa-
nhia.

§ 1º Esse limite pode ser excedido até alcançar:

a) 80% (oitenta por cento) do valor dos bens gra-
vados, próprios ou de terceiros, no caso de debêntu-
res com garantia real;

b) 70% (setenta por cento) do valor contábil do
ativo da companhia, deminuído do montante das suas
dívidas garantias por direitos reais, no caso de debên-
tures com garantia fluturante.

§ 2º O limite estabelecido na alínea a do § 1º po-
derá ser determinado em relação à situação do patri-
mônio da companhia depois de investido o produto da
emissão; neste caso os recursos ficarão sob controle
do agente fiduciário dos debenturistas e serão entre-
gues à companhia, observados os limites do § 1º, à
medida em que for sendo aumentado o valor das ga-
rantias.
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§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários poderá
fixar outros limites para emissões de debêntures ne-
gociadas em bolsa ou no balcão, ou a serem distribuí-
das no mercado.

§ 4º Os limites previstos neste artigo não se apli-
cam à emissão de debêntures subordinadas.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 683 DE 1999 – COMPLEMENTAR

Regulamenta a prestação de infor-
mações ao Banco Central do Brasil, para
instrumentalização do Sistema Central
de Risco de Crédito e dá outras provi-
dências.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Observadas as normas editadas pelo

Conselho Monetário Nacional, estão obrigadas a for-
necer informações ao Sistema Central de Riscos de
Crédito, do Banco Central do Brasil:

I – as instituições financeiras e as demais institu-
ições integrantes do Sistema Financeiro Nacional;

II – a critério do Banco Central do Brasil, as
instituições e as sociedades ou empresas, públicas
ou privadas, não integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, cujas atividades e operações impliquem
concessão de crédito, ou que estejam, de qualquer
forma, vinculadas ao referido Sistema, ou com ele,
direta ou indiretamente, interfiram ou possam inter-
ferir.

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal fornece-
rá à Central de Riscos de Crédito do Banco Central do
Brasil informações constantes de seus cadastros de
pessoas físicas e jurídicas.

Art. 3º Observadas as normas baixadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central
do Brasil, não constitui quebra de sigilo bancário, fis-
cal ou comercial:

I – fornecimento de informações à Central de
Riscos de Crédito do Banco Central do Brasil;

II – o fornecimento de informações, pela mesma
Central de Riscos de Crédito, às instituições mencio-
nadas nos incisos I e II do art. 1º, desde que autoriza-
do pelo devedor.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Para o desenvolvimento do Sistema Financeiro
Nacional no que diz respeito aos aspectos envolven-
do a redução do risco na concessão de empréstimos,
é de fundamental relevância a criação de um sistema
de informações sobre as operações realizadas.

Dentro deste contexto, seguindo-se o exemplo
das economias desenvolvidas, faz-se necessário que
a autoridade monetária seja dotada de instrumentos
de controle a supervisão bancária.

Para os bancos e demais instituições que con-
cede, empréstimos as consultas à Central de risco
permitirão conhecer o volume das demais operações
realizadas pelo interessado em obter crédito, reduzin-
do riscos, e, conseqüente, os custos financeiros para
as partes.

A presente proposição, portanto, tem por objeti-
vo criar as condições instrumentais para que o Siste-
ma Financeiro Nacional modermize-se e consiga evi-
tar abalos resultantes de clientes que promovem su-
cessivas operações em vários bancos, em um pro-
cesso de alavancagem que comprometa a capacida-
de de solvência.

Assim, com a efetivação legal da Central de Ris-
co, dar-se-á um passo fundamental para que a fiscali-
zação bancária obtenha informações consistentes,
bem como as instituições financeiras possam minimi-
zar o risco de suas operações.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1999. –
João Alberto Souza – Bello Parga – Eduardo Si-
queira Campos – Gilberto Mestrinho – José Alen-
car – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto
Saturnino – Pedro Simon – Romeu Tuma – Jader
Barbalho – Lúcio Alcântara.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684 DE 1999 – COMPLEMENTAR

Altera o art. 12 da Lei nº 4.595, de
31-2-64, que dispõe sobre a política e as
instituições monetárias, bancárias e cre-
ditícias, cria o Conselho Monetário Naci-
onal e dá outras providências.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 4.595, de 31-12-64,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12. O Banco Central do Brasil
operará exclusivamente com instituições fi-
nanceiras públicas e privadas, vedadas
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operações bancárias de qualquer natureza
com outras pessoas de direito público ou
privado, salvo as expressamente autoriza-
das por lei.”

Parágrafo único. A atuação do Banco Central do
Brasil no mercado financeiro realizar-se-á exclusiva-
mente a partir de instituições “dealers”, exceto nos
casos de redescontos, de empréstimos de liquidez, e
outros expressamente autorizados pelo Conselho
Monetário Nacional."(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A introdução do parágrafo único ao artigo tem
por objetivo estabelecer que as õperações do Banco
Central, para atender a fins de política cambial e mo-
netária, sejam realizadas em condições de mercado e
mediante práticas equitativas. A alteração proposta
visa vedar operações “atípicas”, como as realizadas
pelo Banco Central do Brasil no mercado futuro de
dólar com os Bancos Marka e FonteCindan (e seus
fundos), resultantes de negociações diretas registra-
das após o encerramento dos pregões de Bolsa Mer-
cantil e de Futuros

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. _
João Alberto Souza _ Bello Parga _ Eduardo Si-
queira Campos _ Gilberto Mestrinho _ Romero
Jucá _ Roberto Saturnino _ Pedro Simon _ Romeu
Tuma _ Lúcio Alcântara _ Jader Barbalho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Política e as Institui-
ções Monetárias, Bancárias e Creditícias.
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.

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

Art. 12. O Banco Central da República do Brasil
operará exclusivamente com instituições financeiras
públicas e privadas, vedadas operações bancárias de
qualquer natureza com outras pessoas de direito pú-
blico ou privado, salvo as expressamente autorizadas
por lei.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 685, DE 1999

Altera os arts. 6º e 7º da Lei nº 9.069,
de 29 de junho de 1995, que “Dispõe so-
bre o Plano Real, o Sistema Monetário
Nacional, estabelece as regras e condi-
ções de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o
Real, e dá outras providências”.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Esta Lei altera o relacionamento entre

o Conselho Monetário Nacional e o Poder Legisla-
tivo.

Art. 2º Os arts. 6º e 7º da Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 6º O Presidente do Banco Central
do Brasil submeterá ao Congresso Nacional
e ao Conselho Monetário Nacional, no início
de cada trimestre, programação monetária
para o trimestre, da qual constarão, no míni-
mo:

I – estimativas das faixas de variação
dos agregados monetários compatíveis com
o objetivo de assegurar a estabilidade da
moeda, definidos pelo Conselho Monetário
Nacional;

II – análise da evolução da economia
nacional prevista para o trimestre;

III – efeito previsto da programação
monetária sobre o patrimônio do Banco
Central;

IV – justificativa da programação mo-
netária.

§ 1º O Conselho Monetário Nacional
deve aprovar a programação até o final do
último mês do trimestre anterior.

§ 2º Uma vez aprovada a programa-
ção monetária que trata o § 1º ou vencido o
respectivo prazo, ela será encaminhada ao
Senado Federal.

§ 3º O Senado Federal poderá rejeitar,
a programação de que trata este artigo, no
prazo de dez dias do seu recebimento, na
forma regimental, sob pena de sobresta-
mento das pautas.(NR)
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Art. 7º O Presidente do Banco Central
do Brasil enviará, através do Ministro da Fa-
zenda, ao Presidente da República e aos
Presidentes das duas Casas do Congresso
Nacional:

I – relatório trimestral sobre a execu-
ção da programação monetária, discrimi-
nando os resultados patrimoniais obtidos
pelo Banco Central, em virtude dessa exe-
cução;

II – demonstrativo mensal das emissões
de Real, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais.(NR)"

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

Justificação

Ficou evidente, durante os trabalhos da CPI do
Sistema Financeiro, a necessidade de evidenciar
adequadamente os resultados patrimoniais da políti-
ca monetária proposta e implemantada pela Autori-
dade Monetária. Isso decorre do fato de esses resul-
tados serem transferidos para o orçamento do Te-
souro Nacional. Atualmente, essa informação não
consta nos documentos envidados ao Congresso
Nacional.

A indeclinável responsabilidade do Congresso
Nacional de dispor sobre as matérias de competência
da União (art. 48 da Constituição Federal), demanda
aperfeiçoamento.

Com efeito, não é mais factível que se faculte
apenas aprovar ou rejeitar a programação monetária,
à semelhança da proposta de orçamento em passado
relativamente recente. Imagine-se o caos provocado
pela falta de aprovação dessa proposta. Ademais, já
não vigoram as condições objetivas que determina-
ram a necessidade de romper com a memória inflaci-
onária.

Em suma, a presente proposição visa estabele-
cer perrogativas parlamentares de decidir sobre as
matérias de competência da União. Para tanto, faz-se
mister evidenciar os custos das propostas apresenta-
das, bem como facultar ao parlamentares escolher
sobre a melhor relação custo-benefício da Programa-
ção monetária.

Sala das Sessoões 14 de dezembro de 1999. –
João Alberto Souza – Bello Parga – Eduardo Si-
queira Campos – Gilberto Mestrinho – José Alen-
car – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto

Saturnino – Pedro Simon – Romeu Tuma – Jader
Barbalho – Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi-
almente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamentárias, orçamento anual, operações de crédi-
to, dívida pública e emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

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

V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União.

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

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

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

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

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

XI – criação, estruturação e atribuições dos Mi-
nistérios e órgãos da administração pública;

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária,

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

tante da dívida mobiliária federal;
XV – fixação do subídio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da Repúblicas, da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fede-
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ral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II,
153, III e 153, § 2º, I.

*EC Nº  19/98.

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

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o Plano Real, o Siste-
ma Monetário Nacional, estabelece as re-
gras e condições de emissão do Real e os
critérios para conversão das obrigações
para o Real, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

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

Art. 6º O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional no início
de cada trimestre, programação monetária para o tri-
mestre, da qual constarão, no mínimo:

I – estimativas das faixas de variação dos princi-
pais agregados monetários compatíveis com o objeti-
vo de assegurar a estabilidade da moeda; e

II – análise da evolução da economina nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programa-
ção monetária.

§ 1º Após aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a programação monetária será encaminha-
da à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal.

§ 2º O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária
a que se refere o caput deste artigo, mediante decre-
to legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re-
cebimento.

§ 3º O decreto legislativo referido no parágrafo
anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum
da programação monetária, vedada a introdução de
qualquer alteração.

§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 2º
deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plená-
rio do Congresso Nacional, a programação monetária
será considerada aprovada.

§ 5º Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos
dese artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de
rejeição.

§ 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do
Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 134, DE 1999

Altera a Resolução do Senado Fede-
ral nº 78, de 1998, que “dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de suas respectivas autar-
quias e fundações, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de
autorização, e dá outras providências”.

(Da CPI do Sistema Financeiro.)

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Insira-se o seguinte inciso ao art. 13 da

Resolução do Senado Federal nº 78, de 1999:

“Art. 13. ................................................
XI – comprovação de que o pleiteante

cumpre a Lei nº 9.755, de 16 de dezembro
de 1998."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

Uma das mais importantes medidas aprovadas
pelo Congresso Nacional na legislatura de 1998 foi a
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro. Por esta lei, os diver-
sos entes da federação devem dar transparência ab-
soluta sobre os seus dados financeiros e orçamentá-
rios a partir da internet, sob à coordenação do Tribu-
nal de Contas da União.

Entretanto, o que podemos observar é que não
está ocorrendo o empenho necesáiro por parte das
autoridades governamentais dos Estados e Municípi-
os em implementar tal comando legal.

Em se tratando o endividamento e suas varian-
tes de competância privativa desta Casa, a presente
proposta que altera a Resolução nº 78, de 1998 tem
por objetivo vincular quaisquer operação de emprésti-
mo ao cumprimento da publicização de suas finanças
públicas.

Portanto, a proposição será de fundamental im-
portância para o aprimoramento do funcionamento do
controle legislativo sobre as finanças públicas
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Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
João Alberto Souza – Bello Parga – Eduardo Si-
queira Campos – Gilberto Mestrinho – José Alen-
car – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto
Saturnino – Pedro Simon – Romeu Tuma – Jader
Barbalho – Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

(******) RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998

Dispõe sobre as operações de cré-
dito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências .

O Senado Federal resolve:

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

Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações en-
caminharão ao Banco Central do Brasil os pedidos de
autorização para a realização das operações de cré-
dito de que trata esta Resolução, instruídos com:

I – pedido do respectivo Chefe do Poder Executi-
vo;

II – autorização específica do órgão legislativo
do Estado, do Distrito Federal ou do Município, con-
forme o caso, para a realização da operação;

III – certidão que comprove a inexistência de
operações com as características descritas nos inci-
sos I e II do art. 3º, emitida pelo respectivo Tribunal de
Contas;

IV – certidão, emitida pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional, que comprove o cumprimento do dispos-
to no inciso III do art. 3º, bem como a adimplência jun-
to à União, relativa aos financiamentos e refinancia-
mentos inclusive garantias, por ela concedidos;

V – certidões que comprovem a regularidade
junto ao Programa de Integração Social/Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/PASEP, ao Fundo de Investimento Social/Contri-

buição Social para o Financiamento da Seguridade –
FINSOCIAL/COFINS , ao Instituto Nacional do Segu-
ro Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS;

VI – cronogramas de dispêndio com as dívidas
interna e externa e com a operação a ser realizada;

VII – relação de todos os débitos, com seus va-
lores atualizados, inclusive daqueles vencidos e não
pagos, assinada pelo Chefe do Poder Executivo e
pelo Secretário de Governo responsável pela Admi-
nistração financeira;

VIII – certidão expedida pelo respectivo Tribunal
de Contas comprovando o cumprimento do disposto
no § 2º do art. 27 e no inciso VI do art. 29, com a reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998,
e no inciso VII do art. 29, no § 3º do art. 32 e no art.
212 da Constituição Federal, e na Lei Complementar
nº 82, de 27 de março de 1995, acompanhada de de-
monstrativo da execução orçamentária do último
exercício;

IX – balancetes mensais consolidados, assina-
dos pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Secretário
de Governo responsável pela administração financei-
ra, para fins de cálculo dos limites de que trata esta
Resolução;

X – lei orçamentária do exercício em curso.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às
operações de antecipação de receita orçamentária,
que são regulados pelo art. 14.

§ 2º Os demonstrativos de que tratam os incisos
VIII e IX deverão conter nível de detalhamento que
permita o cálculo dos limites e a inequívoca verifica-
ção do cumprimento das exigências estabelecidas
por esta Resolução.

§ 3º Poderão ser dispensados os documentos de
que trata o inciso V, desde que tais operações sejam
vinculadas à regularização dos respectivos débitos.

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

LEI Nº 9.775, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1998

Altera dispositivos da Lei nº
9.620(¹), de 2 de abril de 1998, e dá outras
providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

....................................................................................
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 135, DE 1999

Cria a Comissão de Acompanha-
mento do Sistema Financeiro e dá outras
providências.

(Da CPI do Sistema Financeiro)

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, no Senado Federal, a Comissão

de Acompanhamento do Sistema Financeiro (CASF),
de caráter permanente.

Art. 2º A Comissão de Acompanhamento do Sis-
tema Financeiro será integrada por onze membros ti-
tulares e seis suplentes, cabendo-lhe, sem prejuízo
das atribuições das demais comissões, inclusive a
competência de que trata o inciso X do art. 90 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, exercer o acom-
panhamento do funcionamento do Sistema Financei-
ro Nacional, podendo, para esse fim:

a) ouvir, em audiência pública semestral, o Pre-
sidente do Banco Central do Brasil sobre a situação
do Sistema Financeiro Nacional quanto à solidez e a
estabilidade;

b) promover a interação do Senado Federal com
o Banco Central do Brasil e os entes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional de forma a agilizar o exame das
matérias relacionadas ao seu ordenamento;

c)ouvir, em audiência pública trimestral, os Pre-
sidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Fe-
deral e do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, sobre a atuação destas
instituições dentro do Sistema Financeiro Nacional;

d) realizar audiências públicas com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional;

e)convocar Ministros de Estado ou outros servi-
dores públicos para prestar informações sobre assun-
tos inerentes a suas atribuições;

f) acompanhar e analisar as normas relativas ao
Sistema Financeiro Nacional, publicando um relatório
trimestral sobre as mesmas;

g) acompanhar o relacionamento do Banco
Central do Brasil com o mercado financeiro;

h) acompanhar a participação do capital estran-
geiro no Sistema Financeiro Nacional;

i) acompanhar, visando ao aprimoramento, as
normas que regulam o trânsito do capital financeiro
com o exterior;

j) propor a regulamentação das matérias relati-
vas ao Sistema Financeiro Nacional;

k) receber petições, reclamações, representa-
ções ou queixas de qualquer pessoa relativa a atos
sujeitos à competência da comissão;

l) solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão;

m) solicitar, por escrito, informações à adminis-
tração direta e indireta, bem como requisitar docu-
mentos públicos necessários ao acompanhamento
do Sistema Financeiro Nacional;

n) providenciar a efetivação de perícias bem
como solicitar ao Tribunal de Contas da União que re-
alize inspeções ou auditorias de natureza contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial no
Sistema Financeiro Nacional, no que couber;

o) propor ao Plenário do Senado as providênci-
as cabíveis para aperfeiçoamento quanto à solidez,
eficiência e transparência do Sistema Financeiro Na-
cional;

p) acompanhar, visando ao aprimoramento, os
serviços de negociação, custódia e liquidação de
operações nos mercados que interagem com o Siste-
ma Financeiro Nacional;

q) acompanhar, visando ao aprimoramento, a
atuação da Comissão de Valores Mobiliários e de to-
dos os agentes e ela vinculados;

r) acompanhar as atividades do COAF – Conse-
lho de Controle de Atividades Financeiras.

Parágrafo único. As comissões permanentes e
temporárias, incluídas as comissões parlamentares
de inquérito, poderão solicitar à Comissão de Acom-
panhamento do Sistema Financeiro a cooperação ne-
cessária ao exercício de suas atividades.

Art. 3º Ao término de cada Sessão Legislativa, a
Comissão apresentará relatório circunstanciado, com
suas conclusões, que será publicado no Diário do
Congresso Nacional e encaminhado:

I – à Mesa, para as providências de alçada des-
ta, ou ao Plenário, oferecendo, conforme o caso, pro-
jeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou indi-
cação;

II – ao Tribunal de Contas da União, ao Ministé-
rio Público ou à Advocacia-Geral da União, com cópia
da documentação, para que promovam a responsabi-
lidade administrativa, civil ou criminal por infrações
apuradas e adotem outras medidas decorrentes de
suas funções institucionais;

Parágrafo único. Nos casos do inciso II deste ar-
tigo, a remessa será feita pelo Presidente do Senado.

Art. 4º Aplicam-se à Comissão de Acompanha-
mento do Sistema Financeiro as normas constantes
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do Regimento Interno do Senado Federal pertinentes
às demais comissões permanentes, no que não con-
flitarem com os termos desta resolução, com exceção
do § 2º do art. 77 e dos arts. 91 e 92 do referido Regi-
mento.

Art. 5º A Comissão de Acompanhamento do Sis-
tema Financeiro poderá, se houver motivo suficiente,
comunicar fatos analisados à comissão correspon-
dente da Câmara dos Deputados, para que esta ado-
te providência que lhe afigurar cabível.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União
disponibilizará um servidor, a pedido do Senado Fe-
deral, para acompanhar as atividades da Comissão.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

Preliminarmente, cumpre-nos reconhecer que o
Congresso Nacional não tem sido eficiente para a so-
ciedade no acompanhamento dos temas ligados a
um Sistema Financeiro Nacional marcado por mu-
danças rápidas em um ambiente de progressiva com-
plexidade, exigindo do Senado Federal constante ex-
periência e conhecimentos especializados.

No âmbito da assessoria legislativa, verifica-se
uma carência de técnicos especializados em finan-
ças, preparados para auxiliarem os parlamentares
nas decisões e proposições em matéria financeira.
Isso se dá em função dos concursos públicos até hoje
realizados, devido ao próprio direcionamento das co-
missões temáticas atuais, terem centrado ênfase na
cobrança de conhecimentos nas áreas jurídica e or-
çamentária, relegando a segundo plano os temas fi-
nanceiros.

O Contato do Congresso com o sistema Finan-
ceiro tem ocorrido de forma negativa, sob o impacto
de escândalos que produzem CPI, como é o caso da
atual e foi também a dos Precatórios. Ambas as CPI
expuseram as chagas de uma frouxa regulação sobre
o mercado financeiro, desnudando uma série de fa-
lhas, lacunas e deficiências normativas.

Nos últimos anos, decisões polêmicas do Banco
Central têm trazido enorme fardo a ser suportado pe-
las finanças públicas, acarretando desmensurado
crescimento da dívida interna. Cita-se como exemplo
o Proer, a emissão de títulos vinculados ao dólar nor-
te-americano e os prejuízos decorrentes de opera-
ções no mercado futuro de dólar – tudo isso sob a
condução de uns poucos técnicos, cujas decisões
são tomadas sem prévia discussão das alternativas,

que sempre existem e deveriam ser objeto de avalia-
ção pelos entes políticos eleitos para este fim.

Dessa forma, é preciso constatar a necessidade
premente da participação ativa do Senado Federal
em medidas de grande interesse para as finanças pú-
blicas, a fim de evitar que esta Casa política permane-
ça a reboque dos técnicos da área financeira do Exe-
cutivo.

Tendo em vista não haver dúvidas de que os te-
mas financeiros têm ocupado e permanecerão ocu-
pando papel de destaque nos rumos do País, o Sena-
do Federal precisa reunir condições adequadas para
cumprir suas funções constitucionais.

Nos últimos anos, observa-se que a Comissão
de Assuntos Econômicos tem se dedicado preponde-
rantemente ao relacionamento financeiro da União
com Estados e Municípios, abarcando, entre suas
funções, uma vasta gama de assuntos, entre os quais
a agricultura e energia.

Essa CPI concluiu que a relevância do Sistema
Financeiro Nacional leva à necessidade de uma nova
Comissão Permanente, dedicada exclusivamente e
especificamente a este assunto, dotada de corpo téc-
nico de assessores a ser preenchido por especialis-
tas.

Em conseqüência, o plenário da CPI aprovou a
apresentação do presente projeto de Resolução, dis-
pondo sobre a criação de uma Comissão Permanente
do Sistema Financeiro, nos moldes da existente no
Senado Federal norte-americano.

Observe-se que, tal como ocorre nos EUA, o
corpo de assessores especializados da Comissão
Permanente terá a oportunidade de interagir com os
técnicos do Poder Executivo, trazendo ao Senado
uma produtiva relação institucional, favorecendo a flu-
idez das discussões, bem como a agilidade na com-
preensão dos pontos chaves das proposições.

Esse tipo de relação encontra-se presente na
experiência norte-americana, cujo efeito no Brasil se-
ria o de minimizar o atrito e as desconfianças hoje
existentes, que têm contribuído negativamente, sob a
forma de resistências a proposições do Executivo,
mesmo antes de compreendidas em toda a extensão.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
João Alberto Souza – Bello Parga – Eduardo Si-
queira Campos – Gilberto Mestrinho – José Alen-
car – Romero Jucá – Eduardo Suplicy – Roberto
Saturnino – Pedro Simon – Romeu Tuma – Jáder
Barbalho – Lúcio Alcântara.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de
Lei do Senado nºs 678, 683 e 684, de
1999-Complementares e os Projetos de Lei do Senado
nºs 679 a 682 e 685, de 1999, que acabam de ser lidos,
ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de
receberem emendas, nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que os
Projetos de Resolução nºs. 134 e 135, lidos anterior-
mente, ficarão perante a Mesa durante cinco dias úte-
is a fim de receberem emendas, nos termos do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu do Senador Maguito Vilela, Relator na Comis-
são de Assuntos Sociais do Projeto de Lei do Senado
nº 152, de 1999, adendo ao Parecer nº 558, de
1999-CAS, para adequação do texto do referido Pro-
jeto aos termos da Lei Complementar nº 95, de 1998.

O Parecer nº 558, de 1999, será republicado
para inclusão do adendo do Relator.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à Câmara
dos Deputados.

É o seguinte o Adendo recebido:

ADENDO

Ao Parecer nº 558, de 1999, da Co-
missão de Assuntos Sociais, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 152, de 1999,
que “Altera dispositivo da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, que trata da con-
cessão de salário-maternidade e dá ou-
tras providências”.

Relator: Senador Maguito Vilela
Em decorrência do disposto na Lei Complemen-

tar nº 95, de 1998, em especial o seu art. 12, III c, que
determina ser vedado o aproveitamento do numero de
dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter
essa indicação, seguida da expressão “revogado”,
acrescentamos parágrafo denominado “§ 2º”, conser-
vando o atual parágrafo único já revogado pela Lei nº
9.528, de 10 de dezembro de 1997, em obediência ao
dispositivo acima identificado.

Feita a correção formal, nos termos supra, fica
assim redigido o texto do Projeto de Lei do Senado nº
152, de 1999.

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 152, DE 1999

“Acrescenta dispositivo à Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que trata

da concessão de salário-maternidade e
dá outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
mantido o atual parágrafo único já revogado:

“Art. 71 ..................................................
Parágrafo único (Revogado)
§ 2º À segurada que adotar ou obtiver

guarda judicial de criança de até um ano de
idade, serão concedidos noventa dias de
salário-maternidade."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. – Senador Maguito Vilela, Relator.

TEXTO FINAL APROVADO PELA
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 152, DE 1999

Altera dispositivo da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que trata da conces-
são de salário-maternidade e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 71 da lei nº 8.213, de 24 de julho de

1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
mantido o atual parágrafo único já revogado:

“Art. 71. ..............................................”
“§ 1º. Revogado.”
“§ 2º Á segurada que adotar ou obtiver

guarda judicial de criança de até um ano de
idade, serão concedidos 90 (noventa) dias
de salário-maternidade.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Documento anexado nos termos do art. 250,
parágrafo único, do RISF.

OF. SF/782/99

Em   de agosto de 1999

Senhor Senador,
Tomo a liberdade de pedir a atenção de V. Exa.

para as disposições da Lei Complementar nº 95, de 26
de fevereiro de 1998, que afetaram a redação do Projeto
de Lei do Senado nº 152, de 1999, relatado por V. Exa.
na Comissão de Assuntos Sociais, cujo parecer foi
aprovado por aquele Órgão no dia 17 agosto passado.

Em razão do exposto, remeto a V. Exa. a maté-
ria, encarecendo-lhe as providências necessárias à
adequação do seu texto às novas regras de redação
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legislativa contida na mencionada Lei, em especial
para o disposto no inciso III do art. 12 (acréscimo no
próprio texto legal de dispositivo novo).

À oportunidade, reitero a V. Exa. meus protestos
de consideração e apreço. – Senador Antonio Car-
los Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo 1º Secretário em exercício, Senador
Casildo Maldaner.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 686
DE 1999 - COMPLEMENTAR

Acrescenta dispositivos à Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de

1964, passa a viger acrescida dos seguintes artigos:

Art. 45-A – A instituição que descum-
prir o disposto no art. 53-A ficará sujeita a
multa diária de até 100.000 UFIR, sem pre-
juízo das demais sanções administrativas
previstas na legislação em vigor.

..............................................................
Art. 53-A – As instituições financeiras

deverão:
I – manter cadastro permanente de todas

as pessoas físicas e jurídicas que com elas re-
alizerem operações ativas ou passivas;

II – Guardar, pelo prazo mínimo de dez
anos, todos os documentos referentes a essas
operações ativas e passivas, em especial as
relacionadas a depósitos e transferências de
valores, mantendo por prazo adicional de 10
(dez) anos banco de dados contendo todas as
informações a elas relacionadas.

Parágrafo único. As informações a que
se refere o inciso I deverão ser permanente-
mente atualizadas e encaminhadas ao Banco
Central do Brasil, na forma por ele indicada.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Trata a presente proposição de corrigir lacuna exis-
tente na legislação reguladora do sistema financeiro na-
cional em que não se encontram referência a prazos
para guarda e conservação de documentos contábeis.

A Resolução nº 913/84, do Banco Central, em seu
art.1º, menciona que as instituições financeiras e demais

entidades sob seu controle e da CVM – Comissão de Va-
lores Mobiliários, poderão microfilmar e posteriormente
eliminar seus documentos operacionais sujeitos a fiscali-
zação, não especificando prazos para tanto.

Considerando o objetivo principal do funciona-
mento das Comissões Parlamentares de Inquérito e a
relevância da compreensão da movimentação finan-
ceira dos envolvidos em apurações dessa natureza,
no intuito do resguardo dos arquivos bancários por-
ventura necesários ao deslinde de questões relativas
a desvios de recursos e a sua imediata disponibiliza-
ção, quando requerida por CPI e ainda, visando con-
tribuir com a fiscalização diutirnamente exercida por
instituições responsáveis pelas fiscalizações e con-
trole a cargo do Estado, apresentamos a presente
proposta de alteração da Lei nº 4.595/64.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Senador Paulo Souto.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre a Política e as Institui-
ções Monetárias, Bancárias e Creditícias.
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.

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

CAPÍTULO V
Das Penalidades

Art. 42. O art. 2º, da Lei nº 1.808, de 7-1-1953,
terá a seguinte redação: (REVOGADO)

“Art. 2º Os diretores e gerentes das
instituições financeiras respondem solidaria-
mente pelas obrigações assumidas pelas
mesmas durante sua gestão, até que elas
se cumpram.

Parágrafo único. Havendo prejuízos, a respon-
sabilidade solidária se circunscreverá ao respectivo
montante."

Art. 43. O responsável pela instituição financeira
que autorizar a concessão de empréstimo ou adianta-
mento vedado nesta lei, se o fato não constituir crime,
ficará sujeito, sem prejuízo das sanções administrati-
vas ou civis cabíveis, à multa igual ao dobro do valor
do empréstimo ou adiantamento concedido, cujo pro-
cessamento obedecerá, no que couber, ao disposto
no art. 44, desta lei.

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei su-
jeitam as instituições financeiras, seus diretores, mem-
bros de conselhos administrativos, fiscais e semelhan-
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tes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuí-
zo de outras estabelecidas na legislação vigente.

I – Advertência.
II – Multa pecuniária variável.
III – Suspensão do exercício de cargos.
IV – Inabilitação temporária ou permanente para

o exercício de cargos de direção na administração ou
gerência em instituições financeiras.

V – Cassação da autorização de funcionamento
das instituições financeiras públicas, exceto as fede-
rais, ou privadas.

VI – Detenção, nos termos do § 7º, deste artigo.
VII – Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38,

desta lei.
§ 1º A pena de advertência será aplicada pela

inobservância das disposições constantes da legisla-
ção em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas,
sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em atra-
so ou processada em desacordo com as normas expe-
didas de conformidade com o art.4º, inciso XII, desta lei.

§ 2º As multas serão aplicadas até 200 (duzen-
tas) vezes o maior salário-mínimo vigente no País,
sempre que as instituições financeiras, por negligên-
cia ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido
praticadas, deixarem de saná-las no prazo que lhes for
assinalado pelo Banco Central da República do Brasil;

b) infrigirem as disposições desta lei relativas ao
capital, fundos de reservas, encaixe, recolhimentos com-
pulsórios, taxa de fiscalização, serviços e operações, não
atendimento ao disposto nos arts.34 (incisos II a V), 35 a
40 desta lei, e abusos de concorrência (art. 18, § 2º);

c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco
Central da República do Brasil.

§ 3º As multas cominadas neste artigo serão pagas
mediante recolhimento ao Banco Central da República
do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da respectiva notificação, ressalvado o
disposto no § 5º deste artigo e serão cobradas judicial-
mente, com o acréscimo da mora de 1% (um por cento)
ao mês, contada da data da aplicação da multa, quando
não forem liquidadas naquele naquele prazo.

§ 4º As penas referidas nos incisos III e IV, deste
artigo, serão aplicadas quando forem verificadas in-
frações graves na condução dos interesses da institu-
ição financeira ou quando dá reincidência específica,
devidamente caracterizada em transgressões anteri-
ormente punidas com multa.

§ 5º As penas referidas nos incisos II, III e IV
deste artigo serão aplicadas pelo Brasil admitido re-

curso, com efeito suspensivo, ao Conselho Monetário
Nacional, interposto dentro de 15 dias, cotados do re-
cebimento da notificação.

§ 6º É vedada qualquer participação em multas,
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco
Central da República do Brasil.

§ 7º Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que
atuem como instituição financeira, sem estar devida-
mente autorizadas pelo Banco Central da República
do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e
detenção de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quan-
do pessoa jurídica, seus diretores e administradores.

§ 8º No exercício da fiscalização prevista no art.
10, inciso VIII, desta lei, o Banco Central da República
do Brasil poderá exigir das instituições financeiras ou
das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referidas
no parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus,
expressamente credenciados, de documento, papéis
e livros de escrituração, considerando-se a negativa,
prevista no § 2º deste artigo, sem prejuízo de outras
medidas e sanções cabíveis.

§ 9º A pena de cassação, referida no inciso V,
deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário
Nacional, por proposta do Banco Central da Repúbli-
ca do Brasil, nos casos de reincidência específica de
infrações anteriormente punidas com as penas pre-
vistas nos incisos III e IV deste artigo.

Art. 45. As instituições financeiras públicas não fe-
derais e as privadas estão sujeitas, nos termos da legis-
lação vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central
da República do Brasil ou à liquidação extrajudicial.

Parágrafo único.A partir da vigência desta lei, as
instituições de que trata este artigo não poderão im-
petrar concordata.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 46. Ficam transferidas as atribuições legais
e regulamentares do Ministério da Fazenda relativa-
mente ao meio circulante inclusive as exercidas pela
Caixa de Amortização para o Conselho Monetário
Nacional, e (Vetado) para o Banco Central da Repú-
blica do Brasil.

Art. 47. Será transferida à responsabilidade do
Tesouro Nacional, mediante encampação, sendo de-
finitivamente incorporado ao meio circulante o mon-
tante das emissões feitas por solicitação da Carteira
de Redescontos do Banco do Brasil S.A. e da Caixa
de Mobilização Bancária.

§ 1º O valor correspondente à encampação será
destinado à liquidação das responsabilidades finan-
ceiras do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A.,
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inclusive as decorrentes de operações de câmbio concluí-
das até a data da vigência desta lei, mediante aprovação
especificado Poder Legislativo, ao qual será submetida a
lista completa dos débitos assim amortizados.

§ 2º Para a liquidação do saldo remanescente
das responsabilidades do Tesouro Nacional, após a
encampação das emissões atuais por solicitação da
Carteira de Redescontos do Banco do Brasil S.A. e da
Caixa de Mobilização Bancária, o Poder Executivo
submeterá ao Poder Executivo submeterá ao Poder
Legislativo proposta específica, indicando os recur-
sos e os meios necessários a este fim.

Art.48.Concluídos os acertos financeiros previstos
no artigo anterior, a responsabilidade da moeda em cir-
culação passará a ser da moeda em circulação passará
a ser do Banco Central da República do Brasil.

Art. 49. As operações de crédito da União, por
antecipação de receita orçamentária ou a qualquer ou-
tro título, dentro dos limites legalmente autorizados,
somente serão realizadas mediante colocação de obri-
gações, apólices ou letras do Tesouro Nacional.

§ 1º A lei de orçamento, nos termos do artigo 73,
§ 1º inciso II, da Constituição Federal, determinará
quando for o aso, a parcela do déficit que poderá ser
coberta pela venda de títulos do Tesouro Nacional di-
retamente ao Banco Central da República do Brasil.

§ 2º O Banco Central da República do Brasil me-
diante autorização do Conselho Monetário Nacional
baseada na lei orçamentária do exercício, poderá ad-
quirir diretamente letras do Tesouro Nacional, com
emissão de papel-moeda.

§ 3º O Conselho Monetário Nacional decidirá, a
seu exclusivo critério, a política de sustentação em bolsa
da cotação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional.

§ 4º No caso de despesas urgentes e inadiáveis
do Governo Federal, a serem atendidas mediante
créditos suplementares ou especiais, autorizados
após a lei do orçamento, o Congresso Nacional deter-
minará, especificamente, os recursos a serem utiliza-
dos na cobertura de tais despesas, estabelecendo,
quando a situação do Tesouro Nacional for deficitária,
a discriminação prevista neste artigo.

§ 5º Na ocorrência das hipóteses citadas no pa-
rágrafo único, do artigo 75, da Constituição Federal, o
Presidente da República poderá determinar que o
Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco
Central da República do Brasil, faça a aquisição de le-
tras do Tesouro Nacional com a emissão de pa-
pel-moeda até o montante do crédito extraordinário
que tiver sido decretado.

§ 6º O Presidente da República fará acompa-
nhar a determinação ao Conselho Monetário Nacio-

nal, mencionada no parágrafo anterior, de cópia da
mensagem que deverá dirigir ao Congresso Nacional,
indicando os motivos que tornaram indispensável a
emissão e solicitando a sua homologação.

§ 7º As letras do Tesouro Nacional, colocadas
por antecipação de receita, não poderão ter venci-
mentos posteriores a 120 (cento e vinte) dias do en-
cerramento do exercício respectivo.

§ 8º Até 15 de março do ano seguinte, o Poder
Executivo enviará mensagem ao Poder Legislativo, pro-
pondo a forma de liquidação das letras do Tesouro Naci-
onal emitidas no exercício anterior e não resgatadas.

§ 9º É vedada a aquisição dos títulos mencionados
neste artigo pelo Banco do Brasil S.A.e pelas instituições
bancárias de que a União detenha a maioria das ações.

Art. 50. O Conselho Monetário Nacional, o Ban-
co Central da República do Brasil, o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, o Banco do Brasil
S.A. e o Banco de Crédito da Amazônia S.A. Gozarão
dos favores, isenções e privilégios, inclusive fiscais,
que são próprios da Fazenda Nacional, ressalvado
quanto aos três últimos, o regime especial de tributa-
ção do Imposto de Renda a que estão sujeitos, na for-
ma da legislação em vigor.

Parágrafo único. São mantidos os favores, isen-
ções e privilégios de que atualmente gozam, as insti-
tuições financeiras.

Art. 51. Ficam abolidas, após 3 (três) meses da
data da vigência desta lei, as exigências de “visto” em
“pedidos de licença” para efeitos de exportação, exce-
tuadas as referentes a armas, munições, entorpecen-
tes, materiais estratégicos, objetos e obras de valor
artístico, cultural ou histórico.

Parágrafo único. Quando o interesse nacional
exigir, o Conselho Monetário Nacional, criará o “visto”
ou exigência equivalente.

Art. 52. O quadro de pessoal do Banco Central
da República do Brasil será constituído de:

I – Pessoa próprio, admitido mediante concurso
de provas ou de títulos e provas, sujeita a pena de nu-
lidade a admissão que se processar com inobservân-
cia destas exigências;

II – Pessoal requisitado ao Banco do Brasil S.A.
E a outras instituições financeiras federais, de comum
acordo com as respectivas administrações;

III – Pessoal requisitado a outras instituições
que venham prestando serviços à Superintendência
da Moeda e do Crédito há mais de 1 (um) ano, conta-
do da data da publicação desta lei.

§ 1º O Banco Central da República do Brasil bai-
xará dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei,
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o Estatuto de seus funcionários e servidores, no qual
serão garantidos os direitos legalmente atribuídos a
seus atuais servidores e mantidos deveres e obriga-
ções que lhes são inerentes.

§ 2º Aos funcionários e servidores requisitados,
na forma deste artigo as instituições de origem lhes
assegurarão os direitos e vantagens que lhes cabem
ou lhes venham a ser atribuídos, como se em efetivo
exercício nelas estivessem.

§ 3º Correção por conta do Banco Central da
República do Brasil todas as despesas decorrentes
do cumprimento do disposto no parágrafo anterior, in-
clusive as de aposentadoria e pensão que sejam de
responsabilidade das instituições de origem ali men-
cionadas, estas últimas rateadas proporcionalmente
em função dos prazos de vigência da requisição.

§ 4º Os funcionários do quadro de pessoal próprio
permanecerão com seus direitos e garantias regidos
pela legislação de proteção ao trabalho e de previdência
social, incluídos na categoria profissional de bancários.

§ 5º Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados da
data da vigência desta lei, é facultado aos funcionários de
que tratam os incisos II e III deste artigo, manifestarem op-
ção para transferência para o Quadro do pessoal próprio
do Banco Central da República do Brasil, desde que:

a) tenham sido admitidos nas respectivas instituições
de origem, consoante determina o inciso deste artigo;

b) estejam em exercício (Vetado) há mais de
dois anos;

c) seja opção aceita pela Diretoria do Banco Cen-
tral da República do Brasil, que sobre ela deverá pronun-
ciar-se conclusivamente no prazo máximo de três me-
ses, contados da entrega do respectivo requerimento.

Art. 53. As operações de financiamento rural o
pecuário, de valor até 50 (cinqüenta) vezes e maior
salário-mínimo vigente no País, ficam isentas de ta-
xas, despesas de avaliação, imposto do selo e inde-
pendem de registro cartorário.

(Revogado pela Lei nº 4.829, de 5-11-65).
....................................................................................

REGULAMENTO ANEXO À
RESOLUÇÃO, Nº 913, DE 5-4-84

Que disciplina a microfilmagem de
documentos de instituições financeiras e
demais entidades sob controle e fiscali-
zação do Banco Central do Brasil e da
Comissão de valores mobiliários.

Art. 1º Observadas as disposições da legislação
federal vigente e as normas deste Regulamento, as
instituições financeiras e demais entidades sob con-

trole e fiscalização do Banco Central do Brasil e da
Comissão de Valores Mobiliários poderão microfilmar
e posteriormente eliminar seus documentos operaci-
onais sujeitos à fiscalização daqueles órgãos.

§ 1º Adotado o procedimento ora facultado, obri-
ga-se a instituição a manter arquivos dos microfilmes,
de fácil consulta, devidamente ordenados, classificados
e catalogados, sem prejuízo de outras medidas que ob-
jetivem facilitar e agilitar consultas, reconstituição de
operações e atender outras exigências da fiscalização.

§ 2º Os serviços de microfilmagem, próprios ou
contratados com terceiros, devem observar as nor-
mas relativas ao sigilo bancário exigido pelo artigo 38,
da Lei nº 4.595. de 31-12-64.

§ 3º A faculdade outorgada neste artigo não ex-
clui a observância de perfeitos restritivos contidos em
legislações especiais (tributária, previdenciária, tra-
balhista etc).

Art. 2º Os contratos de empréstimos, financia-
mentos e outras operações de crédito, bem como os
documentos comprobatórios pertinentes (instrumen-
tos de garantias, fichas cadastrais, relatórios de análi-
ses de projetos), depois de liquidada a operação e ul-
timada a microfilmagem, poderão ser eliminados, tor-
nando-se imprescindível, nesse caso, a manutenção
de sistema de indexação que contenha os elementos
caracterizadores básicos de cada operação.
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição e Justiça
e Cidadania, e de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 687, DE 1999

Define os crimes de responsabilida-
de dos magistrados, altera o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal, a Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, que “dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos ca-
sos de enriquecimento ilícito no exercí-
cio de mandato, cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública direta, indi-
reta ou fundacional e dá outras providên-
cias”, para tipificar novas condutas, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos magis-

trados os atos vedados nos termos do art. 95, parágrafo
único, da Constituição Federal; os definidos como crime
da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e ainda:

I – extraviar processo ou documento, substituir,
juntar ou de qualquer forma inovar em processo judi-
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cial, com o fim de facilitar ou efetivar fraude, em pro-
veito próprio ou alheio;

II – desrespeitar regra de jurisdição ou de competên-
cia para favorecer uma das partes em processo judicial;

III – retardar, praticar indevidamente ou deixar de
praticar ato de ofício, em processo judicial, com ofensa à
lei, para beneficiar uma das partes ou satisfazer senti-
mento pessoal ou interesse próprio ou alheio;

IV – receber ou solicitar, no exercício ou em razão
da função jurisdicional, para si ou outrem, favores ou pre-
sentes, ou qualquer tipo de vantagem indevida, financei-
ra ou patrimonial, ou aceitar promessa de tal vantagem;

V – solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou ou-
trem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretex-
to de influir em processo judicial ou em ato.

§ 2º Qualquer cidadão pode representar ao Mi-
nistério Público ou à Corregedoria de Justiça sobre a
existência de crime ou irregularidade cometidos por
magistrado, fornecendo informação sobre o fato e in-
dicando provas ou indícios da sua autoria e materiali-
dade, ou da declaração da impossibilidade de apre-
sentá-los, mas com indicação do local em que pos-
sam ser encontrados.

Art. 5º Os processos administrativo ou judicial
de ato de improbidade de crime comum ou de respon-
sabilidade, praticados no exercício ou em razão do
cargo, tem prioridade sobre os demais feitos, salvo
em disposição especial, sob pena de responsabilida-
de civil, penal e administrativa.

Art. 6º Recebida a denúncia de crime de respon-
sabilidade de magistrado pelo Presidente do Tribunal
competente, devidamente acompanhada dos ele-
mentos que a comprovem, será designado um relator,
que instruirá a ação penal segundo o disposto no Có-
digo de Processo Penal, devendo o denunciado ser
julgado pelo Tribunal Pleno.

Parágrafo único. O magistrado pode ser suspenso
do cargo, até o julgamento definitivo por crime comum ou
de responsabilidade, cometido no exercício ou em razão
do cargo quando manifestamente negligente no cumpri-
mento dos deveres do cargo, dotado de insuficiente ca-
pacidade técnica de trabalho, ou cujo procedimento seja
incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de
suas funções, mediante deliberação de dois terços dos
membros do tribunal competente.

Art.7º O crime de responsabilidade ainda que ten-
tado, enseja a pena de perda do cargo com a inabilita-
ção por oito anos para o exercício da função pública.

§ 1º A imposição da pena de perda do cargo por
crime de responsabilidade não exclui as demais san-
ções legais cabíveis.

§ 2º A sentença penal condenatória de crime co-
mum praticado por magistrado, no exercício ou em razão
do cargo, imporá a pena acessória de perda do cargo.

Art. 8º O magistrado e o servidor público, este
nos crimes conexos com os daquele, respondem,
mesmo após haverem deixado o serviço público, pe-
los atos que, consumados ou tentados, sejam tipifica-
dos como crime de responsabilidade, praticados no
exercício ou em razão de função pública, sem prejuí-
zo das demais sanções judiciais cabíveis.

Art. 9º É assegurado ao Estado o direito de re-
gresso contra o responsável por dano, causado às
partes em processo judicial, decorrente de crime co-
metido, seja por culpa ou dolo, por magistrado no
exercício ou em razão do cargo, ou de crime de servi-
dor público conexo com o daquele.

Art. 10.Os arts.312, 315, 317, 327, 345 e 351 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, passam a vigorar acrescidos dos se-
guintes parágrafos, tornando o parágrafo único do art.
345, em § 1º:

“Art. 312 ................................................
§ 4º Apropriar-se de dinheiro público,

em proveito próprio ou de outrem, embora
com intenção de restituir, ou restituído o
principal, apropriar-se dos juros, da atualiza-
ção monetária ou cambial.

Pena: reclusão de dois a oito anos, e
multa.

§ 5º Incide nas mesmas penas do pa-
rágrafo anterior o agente que desviar para o
uso particular, mão-de-obra pública, materi-
al, veículos ou máquinas oficiais, ou qual-
quer outro bem do Poder Público, ainda
com o intuito de restituí-lo."

..............................................................
“Art. 315. ...............................................
Parágrafo único. Se o emprego irregu-

lar de verbas ou rendas pública facilitar ou
concorrer de qualquer forma para a incorpo-
ração de benefícios ao patrimônio particular
próprio ou de outrem.

Pena: reclusão, de dois a dez anos, e
multa."

..............................................................
“Art. 317 ................................................
§ 3º Se o juiz solicitar, exigir ou rece-

ber, inclusive por pessoa interposta, a qual-
quer título ou pretexto, custas, participação
financeira em processo, ou retribuição de
qualquer espécie, ou aceitar promessa de
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tal retribuição, por ato de ofício que praticou,
deixou de praticar ou possa vir a fazê-lo:

Pena: reclusão de três a quinze anos e
multa."

..............................................................
“Art. 327. ..............................................
§ 3º Quando os crimes deste Título fo-

rem cometidos por juiz ou membro do Ministé-
rio Público, no exercício ou em razão do cargo,
a pena é aumentada de metade até o dobro;

§ 4º Considera-se juiz, para efeitos pena-
is, qualquer magistrado do Poder Judiciário."

..............................................................
“Art. 345 ................................................
§ 2º Se o crime for cometido por juiz:
I – Pena, reclusão de um a dois anos,

além da pena correspondente à violência;
II – a ação penal é pública, ainda que

sem emprego de violência."
..............................................................
“Art. 351. ..............................................
§ 5º Se juiz autorizar a libertação de

preso ou mudança de regime de cumpri-
mento da pena antes do prazo legal e medi-
ante o recebimento de vantagem ou pro-
messa de vantagem:

Pena: reclusão, de dois a oito anos, e
multa."

..............................................................
Art. 11. Os arts. 173, 347 e 358 do Decreto-Lei

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
passam a vigorar com a seguinte redação, tornando o
parágrafo único do art. 347 em § 1º:

“Art. 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio,
de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, e,
da alienação ou debilidade mental de outrem, ou da
inexperiência ou desconhecimento de seu responsá-
vel ou curador, induzindo qualquer deles à prática de
ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo
próprio ou de terceiro:

Pena: reclusão de dois a seis anos, e
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada
de metade até o dobro, se for cometido por
juiz ou membro do Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, ou por pes-
soa interposta."(NR)

..............................................................
“Art. 347. Extraviar documento constan-

te de processo civil ou administrativo, ou ino-
var artificiosamente, na pendência desses, o

estado de lugar, de coisa ou de pessoa,
com fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena: reclusão de um a cinco anos, e
multa.

§ 1º Se o extravio ou a inovação desti-
na-se a produzir efeito em processo penal,
ainda que não iniciado, as penas aplicam-se
em dobro.

§ 2º Se for cometido por juiz perito, com
o fim de facilitar ou efetivar a fraude mediante
processo, em benefício próprio ou alheio:

Pena: reclusão, de dois a doze anos e
multa." (NR)

..............................................................
“Art. 358. ...............................................
Pena: reclusão de dois a cinco anos, e

multa além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Se for cometido por juiz ou
membro do Ministério Público, no exercício ou em
razão do cargo, a pena é aumentada de metade
até o dobro." (NR)

Art. 12. O art. 9º da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º .................................................
XII – apropriar-se ou usar, em provei-

to próprio ou alheio, bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimo-
nial das entidades mencionadas no artigo
1º desta lei.

XIII – Favorecer a contratação ou o
emprego, ainda que de forma dissimulada,
de cônjuge ou parente consangüíneo, ou
por afinidade, até o terceiro grau, em linha
direta ou colateral em qualquer entidade
mencionada no art. 1º desta lei."

Art. 13. Revogam-se os arts. 15 e 42 e pará-
grao único do art. 76 da Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data des sua
publicação.

Justificação

Os crimes de responsabilidade são atos do
agente político que atentam contra a Constituição
Federal e, especialmente contra a existência da
União; o livre exercício do Poder Legislativo, do Po-
der Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação; o exer-
cício dos direitos políticos, individuais e sociais: a
segurança interna do País; a probidade na adminis-
tração; a lei orçamentária; e o cumprimento das leis
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e das decisões judiciais, em conformidade com o
disposto no art. 85 da Constituição Federal.

A idéia de responsabilidade é elementar ao
Estado de Direito, pois o agente público responde
perante a sociedade pelo exercício das funções do
Estado, que são meios de realização dos valores
fundamentais por ela consagrados, e imprescindí-
veis à estabilidade do próprio do Estado.

O agente político, nomeado pelo Chefe do Po-
der Executivo, responde, não só por inflação admi-
nistrativa ou crime comum, mas também por crime
de responsabilidade, tendo em vista a sua conduta
geral incompatível com a dignidade, a honra e o de-
corro do cargo ocupado.

A responsabilidade política é um tipo de res-
ponsabilidade jurídica encontrando-se ao lado da
responsabilidade penal, civil e administrativa. Dis-
tingue-se das demais, em razão de sua finalidade
esgotar-se com o afastamento do juiz do exercício
da função e a perda do cargo, e da possibilidade de
ser prevista a pena acessória de inabilitação para o
exercício da função pública por certo tempo.

O juízo discricionário é efetuado sobre a conve-
niência ou não da permanência no cargo do magistrado
denunciado, não porque se lhe exija um certo compor-
tamento político ou que suas decisões devem ter conte-
údo político determinado, a favor ou contra políticas de
governo, de partidos ou de grupos.

O magistrado mantém sua liberdade decisó-
ria, sua imparcialidade, independência na interpre-
tação do direito, não pode, contudo, valer-se de sua
posição na estrutura do Estado e cometer ilícitos,
trair a Nação, abalar a base sólida para a segurança
dos cidadãos, porquanto exerce não apenas um
cargo ou uma função pública, mas é órgão de Po-
der, juntamente com o Congresso Nacional que
exerce Poder Legislativo e com o Presidente da Re-
pública que exerce o Poder Executivo, devendo ser
responsabilizado penalmente na esfera política.

Assim é que o art. 92 da Magna Carta dispõe:

“Art. 92. São órgãos do Poder Judi-
ciário:

I – o Supremo Tribunal Federal;
II – o Superior Tribunal de Justiça;
III – os Tribunais Regionais Federais

e Juízes Federais;
IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V – os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI – os Tribunais e Juízes Militares;
VII – os Tribunais e Juízes dos Esta-

dos e do Distrito Federal e Territórios."
Em razão da importância do cargo ocupado

pelo magistrado, seja ele o juiz de direito da longín-
qua comarca do interior, seja ele um ministro do Su-
premo Tribunal Federal, todos, cada um dentro da

sua competência, são autônomos e independentes
em suas atividades judiciais. Inexiste hierarquia
funcional nas atividades judicantes, e, nem de uma
outra forma se poderia conceber. São os magistra-
dos soberanos, dentro das suas respectivas áreas
de jurisdição e competência para o ato de julgar.
Mas ao magistrado também incumbe, como agente
público, a responsabilidade da prestação de contas
de seus atos.

Quanto mais importante um cargo dentro da
estrutura do Estado, maior é a responsabilidade do
seu ocupante e, maiores exigências igualmente lhe
serão feitas. A repercussão dos atos ilícitos ou cri-
mes praticados por magistrados é, evidentemente,
maior e mais grave do que a do cidadão comum.

A principal sanção imposta ao agente do crime
de responsabilidade é a perda do cargo, ainda que
o agente esteja aposentado, havendo algumas le-
gislações, como a do Brasil, que possibilitam a im-
posição de pena de inabilitação, por um certo tem-
po, ao exercício de outra função pública.

Nos E.E.U.U. além do impeachment dos Juí-
zes Federais, previsto na Constituição para os ca-
sos de traição, corrupção ou outros graves delitos,
com acusação pela Câmara dos Deputados e julga-
mento pelo Senado Federal, há, em alguns Esta-
dos, a possibilidade de serem afastados Juízes
Estaduais eleitos através do recall, que é uma ma-
nifestação popular a pedido de uma alto número de
eleitores visando o afastamento do Juiz, antes do
término do seu mandato.

Dispõe o art. 98, inciso II, da Constituição Fe-
deral da Alemanha que: “quando um Juiz Federal,
dentro ou fora de sua função infringir os princípios
da Lei Fundamental ou a ordem constitucional de
um Estado, o Tribunal Federal Constitucional, por
solicitação do Parlamento Federal, poderá ordenar,
com uma maioria de dois terços, que o Juiz seja
transferido para outro cargo ou aposentado. No
caso de infração premeditada, pode ser ordenada a
sua demissão”.

A responsabilidade política dos órgãos do Po-
der Judiciário no Brasil encontra fundamento na or-
dem constitucional que disciplina as diversas com-
petências para a sua apuração e julgamento. Esse
tipo de responsabilidade caracteriza-se em não se
firmar, basicamente, na violação de deveres jurídi-
cos, mas sobretudo em comportamento, inclusive
de natureza privada, ou seja forma da atividade ju-
risdicional, valorado com base em critérios políti-
cos. As infrações são apreciadas e julgadas em re-
lação à conduta geral da autoridade.

A Constituição Federal de 1988 assim atribuiu
a competência para procesar a julgar os magistra-
dos por crime de responsabilidade:
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� ao Senado Federal compete os crimes dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 52, II);

� ao Supremo Tribunal Federal, os dos Minis-
tros dos Tribunais Superiores (art. 102, I, c);

� ao Superior Tribunal de Justiça, os dos De-
sembargadores dos Tribunais de Justiça dos Esta-
dos e dos membros dos Tribunais Regionais Fede-
rais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho
(art. 105, I, a);

� aos Tribunais Regionais Federais, os juízes
federais da área de sua jurisdição, incluídos os da
Justiça Militar e da Justiça do trabalho, ressalvada
a competência da Justiça Eleitoral (art. 108, I, a);

� aos Tribunais de Justiça, os dos demais juí-
zes estaduais (art. 96, III).

Para melhor entendimento, assim dispõe a
Constituição Federal, sobre a competência para
processar e julgar o crime de responsabilidade de
cada órgão do Poder Judiciário:

“Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:

..............................................................
II – processar e julgar os Ministros do

supremo Tribunal Federal, o Procura-
dor-Geral da República e o Advoga-
do-Geral da União nos crimes de respon-
sabilidade;

..............................................................
“Art. 96. Compete privativamente:
..............................................................
III – aos Tribunais de Justiça Julgar

os juízes estaduais e do Distrito Federal e
Territórios, bem como os membros do Mi-
nistério Público, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada a competên-
cia da Justiça Eleitoral."

..............................................................
“Art. 102. Compete ao Supremo Tri-

bunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:
..............................................................
c) nas infrações penais comuns e

nos crimes de responsabilidade, os minis-
tros de Estado, ressalvado o disposto no
art. 52, I, os membros dos Tribunais Supe-
riores, os do Tribunal de Contas da União
e os chefes de missão diplomática de ca-
ráter permanente;

........................................................"

“Art. 105. Compete ao Superior Tri-
bunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governa-

dores dos Estados e do Distrito Federal, e,
nestes e nos de responsabilidade, os desem-
bargadores dos Tribunais e Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais
de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais
regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Mu-
nicípios e os do Ministério Público da União que
oficiem perante os tribunais;

..............................................................
Art. 108. Compete aos Tribunais Re-

gionais Federais:
I – processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua

jurisdição, incluídas os da justiça militar e
da justiça do Trabalho, nos crimes comuns
e de responsabilidade, e os membros do
Ministério Público da União, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral.

........................................................"

A Constituição de 1988 garante a todos os
juízes a vitaliciedade, que, no primeiro grau, só
será adquirida após dois anos de exercício, fazen-
do depender a perda do cargo, nesse período, de
deliberação do tribunal a que o juiz estiver vincula-
do e, nos demais casos, de sentença judicial tran-
sitada em julgado, em conformidade com o dis-
posto no art. 95, I.

Ressalte-se que a sentença em ação ordinária
cível instaurada a pedido do Tribunal a que estiver
vinculado o juiz, nos casos de incompatibilidade e
para o exercício da função referidos no parágrafo
único do mesmo art. 95 da Constituição Federal, em
muito aproxima-se da responsabilidade política.
Trata-se de conduta incompatível com o exercício
da função e tem por objetivo a obtenção de senten-
ça que decrete a perda do cargo. Entretanto, não se
encontra na competência originária dos Tribunais,
devendo ser o juiz processado desde a primeira ins-
tância, dentro das normas de processo civil e com
os recursos ordinários e extraordinários inerentes.
Constitui um ato de defesa do Estado, mas não se
admite a configuração ampla de um julgamento po-
lítico revelando-se impróprio para instrumentalizar
a responsabilidade política.

Com exceção dos Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal que respondem, atualmente, por crime
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de responsabilidade nos termos da Lei nº 1.079, de
10 de abril de 1950, define ow crimes de responsa-
bilidade política ao tempo em que regula também o
respectivo processo e julgamento, dos inexiste lei
regulamentando os crimes de responsabilidade dos
magistrados em geral e, impossibilitando a apura-
ção da responsabilidade política desses agentes.

A Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, define
os crimes de responsabilidade política, ao tempo
em que regula também o respectivo processo e jul-
gamento, dos praticados pelo Presidente da Repú-
blica e pelos Ministros de Estado. Na Parte Terceira
contempla a seguinte disposição:

“Art. 39. São crimes de responsabilidade
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:

1. Altera por qualquer forma, exceto
por via de recurso, a decisão ou voto já
proferido em sessão do Tribunal;

2. proferir julgamento quando, por lei,
seja suspeito na causa;

3. exercer atividade político-partidária
4. ser patentemente desidioso no

cumprimento dos deveres do cargo;
5. proceder de modo incompatível com a

honra, dignidade e decoro de suas funções."

É de se reconhecer que a analogia do art. 39
da Lei nº 1.079/50 é inaplicável aos demais magis-
trados, e a competência discriminada na Constitui-
ção Federal para o processo e julgamento é insufi-
ciente, existindo, pois um vazio legislativo, especi-
almente para a tipificação de condutas ilícitas e re-
gulação do processo e julgamento.

Tal circunstância foi verificada no curso dos
trabalhos da CPI do Poder Judiciário. Se há a previ-
são de competência do Superior Tribunal de Justi-
ça, dos Tribunais Regionais Federais para proces-
sar e julgar magistrados por crime de responsabili-
dade não há Lei definindo esses crimes, aumentan-
do a impunidade dos infratores.

O presente projeto propõe a tipificação de
condutas, de maneira o mais completa possível,
afim de salvaguardar o Estado de Direito dos ata-
ques que possam ocorrer, justamente por aqueles
que deveriam protegê-lo.

A definição do crime de responsabilidade consis-
te basicamente em conduta incompatível com o exer-
cício da função pública, comportamento que pode
abalar a própria subsistência do Estado, valorado no
contexto das circunstâncias profissionais, funcionais e
políticas, apreciadas no momento do julgamento.

É de distinguir objetivamente as situações pro-
váveis, tendo em vista a danosidade à ordem jurídi-
ca e social, que incompatibilize o juiz para o exercí-
cio do cargo.

Ressalte-se, embora o art. 39 da Lei nº 1.079,
de 1950, tenha definido apenas as condutas proibi-
das para Ministros do Supremo Tribunal Federal, é
de se admitir que são aplicáveis a todos os juízes as
hipóteses de má conduta ali definidas, como tam-
bém todas as outras na referida lei, quando por eles
cometidos ou ordenados.

Em face de tais fundamentações e com base
no disposto no art. 85 da Constituição Federal, é
que se propõe que sejam considerados crimes de
responsabilidade dos magistrados os atos vedados
no art. 95, parágrafo único, da Constituição Federal,
e os definidos na Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, quando por eles praticados ou ordenados.

O diploma legal, que ora se submete à apreciação
desta Casa, visa disciplinar matéria penal e processual,
ressaltando-se que tal competência é privativa da União,
nos termos do art. 22 da Carta Magna.

Impõe-se considerar que a lei complementar, de
iniciativa do Supremo Tribunal Federal e que deverá dis-
por sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
princípios impostos no art. 93 da Constituição Federal,
dever-se-á restringir à matéria de sua competência priva-
tiva, sendo-lhe vedado legislar, evidentemente, sobre
matéria de cunho eminentemente penal e processual,
como o faz o presente projeto de lei.

Isto posto, é de se evidenciar que este projeto de
lei é de natureza ordinária, de competência privativa da
União, assim como: a Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, que “define os crimes de responsabilidade e re-
gula o respectigo processo de julgamento”; a Lei nº
7.106, de 28 de junho de 1983, que “define os crimes de
responsabilidade do Governador do Distrito Federal,
dos governadores dos Territórios e dá outras providên-
cias”; e o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967
que “dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e
Vereadores e dá outras providências”.

Reafirme-se que o processo e o julgamento, por
crime de responsabilidade dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, de competência do Senado Federal,
continuará obedecendo às normas de processo, conti-
das no Título II, Capítulos I, II e III, da Parte Terceira, da
citada Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, naquilo que
não for contrário à presente proposta.

Este projeto de lei objetiva definir as condutas
delituosas, a fim de que o crime de responsabilidade
praticado por magistrado, previsto constitucionalmente
passe a ter existência legal, dotado de validade e eficá-
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cia em todo País. E mais do que isso, espera-se, sin-
ceramente, que a presente proposta, se transformada
em lei, seja capaz de inibir os atos de improbidade ad-
ministrativa, que têm viciado, lastimavelmente, muitos
juízos e tribunais desta Nação.

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Po-
der Judiciário, que apurou as irregularidades come-
tidas por membros de determinados tribunais do
País, constatou a danosidade de várias condutas
cometidas por magistrados, no exercício do cargo, e
a falta da devida apuração e punição de seus auto-
res, pelas autoridades competentes.

Cabe, portanto, ao legislador captar os fatos soci-
ais e valorá-los, diante da Constituição. Propõe-se, as-
sim, não somente a definição dos crimes de responsa-
bilidade praticados por magistrados, mas também alte-
ração de alguns artigos do Código Penal brasileiro, cu-
jos tipos penais mostram-se, atualmente, insuficientes
para alcançar eficazmente a danosidade social das
condutas denunciadas a esta Casa.

É preciso repensar alguns tipos penais, para
suprir a carência de tutela dos direitos fundamentais,
burlados, arguciosamente, por quem deveria efetivar
e fiscalizar o direito positivo.

A presente proposta define, no seu art. 1º, as
condutas caracterizadoras do crime de responsabili-
dade dos magistrados, reportando, no caput, às nor-
mas contidas em outros diplomas legais aplicados à
espécie, enquanto que os incisos discriminam outras
hipóteses.

O art. 2º reporta-se à competência constitucio-
nal, firmada pela qualificação do agente.

O art. 3º ratifica o processo e julgamento de crime
de responsabilidade de Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, e de competência privativa do Senado Federal,
nos termos do art. 52, II, da Constituição Federal.

O art. 4º estabelece explicitamente que os cri-
mes comuns e de responsabilidade praticados por
magistrado, no exercício ou em razão da função, são
de ordem pública.

O art. 5º estabelece prioridade para o processo
e julgamento de magistrados sobre os demais feitos,
salvo disposição especial.

O art. 6º define o processo e julgamento do ma-
gistrado denunciado por crime de responsabilidade.
O parágrafo único desse artigo determina que o ma-
gistrado pode ser suspenso do cargo, até o julgamen-
to definitivo por crime comum ou de responsabilidade
quando manifestamente negligente no cumprimento
dos deveres do cargo, dotado de insuficiente incapa-
cidade técnica de trabalho, ou cujo procedimento seja

incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de
suas funções.

O art. 7º impõe a pena de “perda do cargo” para
os crimes de responsabilidade com inabilitação por 8
(oito) anos para o exercício da função pública. O § 1º
desse artigo dispõe que a pena de perda do cargo por
crime de responsabilidade não exclui as demais san-
ções judiciais cabíveis, enquanto que o § 2º impõe a
pena acessória de perda do cargo a todos os crimes,
comuns, praticados por magistrados, no exercício ou
em razão do cargo.

Ainda, o art. 8º determina que o magistrado e o
servidor público, este nos crimes conexos com os da-
quele, respondem, mesmo após haverem deixado o
serviço público, pelos atos que consumados ou tenta-
dos, que sejam tipificados como crimes de responsa-
bilidade praticados no exercício ou em razão de fun-
ção pública, sem prejuízo das demais sanções judici-
ais cabíveis.

É assegurado, no art. 9º, ao Estado o direito de
regresso contra o responsável por dano, causado às
partes em processo judicial, decorrente de crime co-
metido, seja por culpa ou dolo, por magistrado no
exercício ou em razão do cargo, ou de crime de servi-
dor público conexo com o daquele.

Assinale-se que o termo “magistrado” é utilizado
em sentido genérico na presente proposta, abrangen-
do os membros dos tribunais e os juízes de primeiro e
segundo graus.

O art. 10 deste projeto acrescenta parágrafos aos
arts. 312, 315, 317, 327, 345 e 351 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

Propõe-se, no art. 327 do Código Penal, como
causa de aumento de pena de metade até o dobro,
quando juiz ou membro do Ministério Público, co-
meter, no exercício ou em razão do cargo, os tipos
definidos no título XI do Código: Dos Crimes contra
a Administração Pública, e no art. 173 do mesmo
código, que trata de abuso de incapaz.

Para evitar-se dúvida quanto ao termo “juiz”,
propõe-se no art. 10, dentre as alterações propos-
tas para o Código Penal, a inclusão, no art. 327, do
conceito, para efeitos penais, de juiz como qualquer
magistrado do Poder Judiciário.

O art. 11 propõe uma nova redação aos arts.
173, 347 e 358, todos do Código Penal.

O que se tem percebido, nos fatos denuncia-
dos à CPI do Judiciário e apreciados por esta Casa,
é que juízes têm se apropriado dos bens, não so-
mente públicos, mas também particulares, através
de sutis manobras e abuso da inexperiência e des-
conhecimento das pessoas.
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Dessa forma, procura-se complementar a reda-
ção do art.173, que trata de abuso de incapaz, para que
também seja punida a conduta, quando for praticada
com abuso da inexperiência ou desconhecimento do
responsável do menor ou do curador de incapaz.

Propõe-se tipificação do uso de bens do Poder
Público, no art. 312 do Código, cominando pena de
reclusão de dois a oito anos, e multa, quando o
agente apropriar-se de dinheiro público em proveito
próprio ou de outrem, embora com a intenção de
restituir, ou restituído o principal, apropriar-se dos
juros, da atualização monetária ou cambial; ou o
agente desviar para o uso particular, mão-de-obra
pública, material, veículos ou máquinas oficiais, ou
qualquer outro bem do Poder Público, ainda com o
intuito de restituí-lo.

O emprego irregular de verbas ou rendas pú-
blicas é apenado com maior rigor, com pena de re-
clusão de dois a dez anos e multa, no art. 315, se
esse emprego facilitar ou concorrer de qualquer for-
ma para a incorporação de benefícios ao patrimô-
nio particular próprio ou de outrem.

É proposta a pena de três a quinze anos e mul-
ta, em parágrafo do art. 317, se na corrupção passi-
va juiz solicitar, exigir ou receber, inclusive por pes-
soa interposta, a qualquer título ou pretexto, custas,
participação financeira em processo, ou retribuição
de qualquer espécie, ou aceitar promessa de tal re-
tribuição, por ato de ofício que praticou, deixou de
praticar ou possa vir a fazê-lo.

Também, propõe-se que a ação penal seja pú-
blica no caso de crime de exercício arbitrário das
próprias razões, art. 345, quando cometido por juiz,
e a pena seja aumentada para um a dois anos de re-
clusão, além da pena correspondente à violência,
nessa mesma hipótese.

A redação do art. 347 do mesmo código é
complementada, para quem extraviar documento
constante do processo civil ou administrativo seja
considerado fraude processual. A pena é aumenta-
da para um a cinco anos de reclusão, e multa. Se o
extravio ou a inovação artificiosa for cometida por juiz
ou perito, com o fim de facilitar ou efetivar a fraude em
processo, em benefício próprio ou alheio, a pena pro-
posta é de reclusão de dois a doze anos, e multa.

Acrescenta-se, ainda, no art. 351 do Código, um
novo tipo penal, quando o juiz autorizar a libertação de
preso ou mudança de regime de cumprimento da pena
antes do prazo legal e mediante o recebimento de van-
tagem ou promessa de vantagem, cominando a pena
de reclusão de dois a oito anos.

No art. 358, que trata do crime de violência ou fra-
ude em arrematação judicial, propõe-se que a pena
seja aumentada para dois a cinco anos de reclusão, e
multa, além da pena correspondente à violência. Pro-
põe-se como causa de aumento de pena de metade até
o dobro, se o crime for cometido por juiz ou membro do
Ministério Público, no exercício ou em razão do cargo.

É proposto no art. 12 deste projeto, o acréscimo
de duas hipótese à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercí-
cio do mandato, cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública direta, indireta ou fundacional e dá ou-
tras providências”.

Propõe-se como ato de improbidade administra-
tiva que importa em enriquecimento ilícito, apropri-
ar-se ou usar, em proveito próprio ou alheio, bens, ren-
das, verbas ou valores integrantes do acervo patrimo-
nial das entidades mencionadas no art. 1º dessa lei ou
bens de terceiros que se encontrem à disposição da
Justiça; e favorecer a contratação ou o emprego, ainda
que de forma dissimulada, de cônjuge, parente con-
sangüíneo, ou por afinidade, até o terceiro grau, em li-
nha direta ou colateral, em qualquer entidade mencio-
nada no art. 1º da referida lei.

Finalmente, no art. 13 do projeto, é proposta a re-
vogação dos arts. 15 e 42, e do parágrafo único do art.
76 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, para impedir
que a renúncia ao cargo seja um caminho hábil para se
alcançar a impunidade.Tal revogação vem ao encontro
do disposto na Emenda Constitucional de Revisão nº
6, de 1994, que acresceu no art. 55, o § 4º, com a se-
guinte redação:

“Art. 55. ..................................................
§ 4º A renúncia de parlamentar subme-

tido a processo que vise ou possa levar à
perda do mandato, nos termos deste artigo
terá seus efeitos suspensos até as delibera-
ções finais de que tratam nos §§ 2º e 3º."

Por conseguinte, conclamamos os ilustres pa-
res para aprovação deste projeto de lei, que certa-
mente, se transformado em lei, permitirá que o direito
penal tenha uma função protetora de bens jurídicos,
não de valores puramente morais, mas dos valores
constitucionais essenciais para uma vida digna em
comunidade, visto que outras formas de prevenção
não têm se mostrado suficientes para desaprovar
condutas tão graves cometidas por magistrados, no
exercício do cargo, que afetam as instituições e os ci-
dadãos brasileiros.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Senador Paulo Souto.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

....................................................................................
Art. 52. Compete Privativamente ao Senado Federal:

....................................................................................
II – Processar e julgar os Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, o Procurador- Geral da Repú-
blica e o Advogado-Geral da União nos crimes de
responsabilidade;
....................................................................................

Art. 95 ................................................................
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I – exercer, ainda que em disponibilidade, ou-

tro cargo ou função, salvo uma de magistério;
II – receber, a qualquer título ou pretexto, cus-

ta ou participação em processo;
III – dedicar-se a atividade político-partidária.

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

LEI Nº 8.429, DE 2 JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de manda-
to, cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública direta, indireta ou fundaci-
onal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 9º Constitui ato de improbidade adminis-

trativa importando enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em
razão do exercício de cargo, mandato, função, em-
prego ou atividade nas entidades mencionadas no
art. 1º desta lei, e notadamente:

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel, ou imóvel ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão
percentagem, gratificação ou presente de quem te-
nha interesse, direto ou indireto, que possa ser atin-
gido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público;

II – perceber vantagem econômica, direta ou
indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou loca-
ção de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de
serviços pelas entidades referidas no art. 1º por
preço superior ao valor de mercado;

III – perceber vantagem econômica, direta ou indi-
reta, para facilitar a alienação, permuta, ou locação de
bem público ou o fornecimento de serviço por ente es-
tatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veícu-
los, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem
como trabalho de servidores públicos, empregados ou
terceiros contratados por essas entidades;

V – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para tolerar a explora-
ção ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qual-
quer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de
tal vantagem;

VI – receber vantagem econômica de qual-
quer natureza, direta ou indireta, para fazer declara-
ção falsa sobre medição ou avaliação em obra pú-
blicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantida-
de, peso, medida, qualidade ou característica de
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das en-
tidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII – adquirir, para si ou outrem, no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja despro-
pocional à evolução do patrimônio ou à renda do
agente público;

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer
atividade de consultoria ou assessoramento para
pessoa física ou jurídica que tenha interesse susce-
tível de ser atingido ou amparado por ação ou omis-
são decorrente das atribuições do agente público,
durante a atividade;

IX – perceber vantagem econômica para inter-
mediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza;

X – receber vantagem econômica de qualquer na-
tureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu pa-
trimônio bens, rendas, verbas ou valores integran-
tes do acervo patrimonial das entidades menciona-
das no art. 1º desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.
....................................................................................

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os crimes de responsabili-
dade e regula o respectivo processo de
julgamento.

....................................................................................
Art. 15. A denúncia só poderá ser recebida en-

quanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo,
deixado definitivamente o cargo.
....................................................................................
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PARTE TERCEIRA

TÍTULO I
CAPÍTULO I

Dos Ministros do Supremo Tribunal Federal

Art. 39. São crimes de responsabilidade dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal:

1 – altera, por qualquer forma, exceto por via
de recurso, a decisão ou voto já proferido em ses-
são do Tribunal;

2 – proferir julgamento, quando, por lei, seja
suspeito na causa;

3 – ser patentemente desidioso no cumpri-
mento dos deveres do cargo;

4 – proceder de modo incompatível com a hon-
ra, dignidade e decoro de suas funções.

CAPÍTULO II
Do Procurador-Geral da República

Art. 40. São crimes de responsabilidade do
Procurador-Geral da República:

1 – emitir parecer, quando, por lei, seja suspei-
to na causa;

2 – recusar-se à prática de ato que lhe incumba;
3 – ser patentemente desidioso no cumpri-

mento de suas atribuições;
4 – proceder de modo incompatível com a dig-

nidade e o decoro do cargo.

TÍTULO II
Do Processo e Julgamento

CAPÍTULO I
Da Denúncia

Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar pe-
rante o Senado Federal, os Ministros do Supremo

Tribunal Federal e o Procurador-Geral da Re-
pública, pelos crimes de responsabilidade que co-
meterem (artigos 39 e 40).

Art. 42. A denúncia só poderá ser recebida se
o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixa-
do definitivamente o cargo.

Art. 43. A denúncia, assinada pelo denunci-
ante com a firma reconhecida deve ser acompa-
nhada dos documentos que a comprovem ou da
declaração de impossibilidade de apresentá-los,
com a indicação do local onde possam ser encon-
trados. Nos crimes de que haja prova testemu-
nhal, a denúncia deverá conter o rol das testemu-
nhas, em número de cinco, no mínimo.

Art. 44. Recebida a denúncia pela Mesa do
Senado, será lida no expediente da sessão se-
guinte e despachada a uma comissão especial,
eleita para opinar sobre a mesma.

Art. 45. A comissão a que alude o artigo an-
terior, reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de
eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer
no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser
ou não julgada objeto de deliberação.

Dentro desse período poderá a comissão
proceder às diligências que julgar necessárias.

Art. 46. O parecer da comissão, com a de-
núncia e os documentos que a instruírem, será
lido no expediente de sessão do Senado, publica-
do no Diário do Congresso Nacional e em avul-
sos, que deverão ser distribuídos entre os senado-
res, e dado para ordem do dia da sessão seguinte.

Art. 47. O parecer será submetido a uma só
discussão, e a votação nominal considerando-se
aprovado se reunir a maioria simples de votos.

Art. 48. Se o Senado resolver que a denúncia
não deve constituir objeto de deliberação, serão
os papéis arquivados.

Art. 49. Se a denúncia for considerada objeto de
deliberação, a Mesa remeterá cópia de tudo ao denun-
ciado, para responder à acusação no prazo de 10 dias.

Art. 50. Se o denunciado estiver fora do Distri-
to Federal, a cópia lhe será entregue pelo Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado em que se
achar. Caso se ache fora do País ou em lugar incer-
to e não sabido, o que será verificado pelo 1º Secre-
tário do Senado, a intimação far-se-á por edital, pu-
blicado no Diário do Congresso Nacional, com a
antecedência de 60 dias, aos quais se acrescerá,
em comparecendo o denunciado, o prazo do art. 49.

Art. 51. Findo o prazo para a resposta do de-
nunciado, seja esta recebida, ou não, a comissão
dará parecer, dentro de dez dias, sobre a proce-
dência ou improcedência da acusação.

Art. 52. Perante a comissão, o denunciante e o
denunciado poderão comparecer pessoalmente ou
por procurador, assistir a todos os atos e diligências
por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar teste-
munhas e requerer a sua acareação. Para ese efeito,
a comissão dará aos interessados conhecimento
das suas reuniões e das diligências a que deva pro-
ceder, com a indicação de lugar, dia e hora.

Art. 53. Findas as diligências, a comissão emi-
tirá sobre o seu parecer, que será publicado e distri-
buído, com todas as peças que o instruírem e dado
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para ordem do dia 48 horas, no mínimo, depois da
distribuição.

Art. 54. Esse parecer terá uma só discussão e
considerar-se-á aprovado se, em votação nominal,
reunir a maioria simples dos votos.

Art. 55. Se o Senado entender que não proce-
de a acusação, serão os papéis arquivados. Caso
decida o contrário, a Mesa dará imediato conheci-
mento dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal,
ao Presidente da República, ao denunciante e
ser-lhe-á comunicada a requisição que será verifi-
cada pelo 1º Secretário denunciado.

Art. 56. Se o denunciado não estiver no Distrito
Federal, a decisão da Mesa, pelo Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado onde se achar. Se esti-
ver fora do País ou em lugar incerto e não sabido, o
Secretário do Senado, far-se-á a intimação median-
te edital pelo Diário do Congresso Nacional, com
a antecedência de 60 dias.

Art. 57. A decisão produzirá desde a data da
sua intimação os seguintes efeitos, contra o denun-
ciado:

a) ficar suspenso do exercício das suas fun-
ções até sentença final;

b) ficar sujeito a acusação criminal;
c) perder, até sentença final, um terço dos venci-

mentos, que lhe será pago no caso de absolvição.

CAPÍTULO II
Da Acusação e da Defesa

Art. 58. Intimado o denunciante ou o seu pro-
curador da decisão a que aludem os três últimos ar-
tigos, ser-lhe-á dada vista do processo, na Secreta-
ria do Senado, para, dentro de 48 horas, oferecer o
libelo acusatório e o rol das testemunhas.

Art. 59. Decorridos esses prazos, com o libelo
e a contrariedade ou sem eles, serão os autos re-
metidos, em original, ao Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ou ao seu substituto legal, quando
seja ele o denunciado, comunicando-se-lhe o dia
designado para o julgamento e convidando-o para
presidir a sessão.

Art. 60. O denunciante e o acusado serão noti-
ficados pela forma estabelecida no art. 56 para as-
sistirem ao julgamento, devendo as testemunhas
ser, por um magistrado, intimadas a comparecer a
requisição da Mesa.

Parágrafo único. Entre a notificação e o julga-
mento deverá mediar o prazo mínimo de 10 dias.

Art. 61.No dia e hora marcados para o julgamento,
o Senado reunir-se-á, sob a presidência do Presidente

do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal.
Verificada a presença de número legal de senadores,
será aberta a sessão e feita a chamada das partes, acu-
sador e acusado, que poderão comparecer pessoalmen-
te ou pelos seus procuradores.

Art. 62. A revelia do acusador não importará trans-
ferência do julgamento, nem perempção da acusação.

§ 1º A revelia do acusado determinará o adiamento
do julgamento, para o qual o Presidente designará novo
dia, nomeando um advogado para defender o revel.

§ 2º Ao defensor nomeado será facultado o exa-
me de todas as peças do processo.

Art. 63. No dia definitivamente aprazado para o
julgamento, verificado o número legal de senadores
será aberta a sessão e facultado o ingresso às partes
ou aos seus procuradores.Serão juízes todos os sena-
dores presentes, com exceção dos impedidos nos ter-
mos do art. 36.

Parágrafo único. O impedimento poderá ser
oposto pelo acusador ou pelo acusado e invocado por
qualquer senador.

Art. 64. Constituído o Senado em Tribunal de jul-
gamento, o Presidente mandará ler o processo e, em
seguida, inquirirá publicamente as testemunhas, fora
da presença umas das outras.

Art.65.O acusador e o acusado, ou os seus procu-
radores, poderão reinquirir as testemunhas contestá-las
sem interrompê-las e requerer a sua acareação sejam
feitas as perguntas que julgar necessárias.

Art. 66. Finda a inquirição, haverá debate oral, fa-
cultadas a réplica e a tréplica entre o acusador e o acu-
sado, pelo prazo que o Presidente determinar.

Parágrafo único. Ultimado o debate, retirar-se-ão
partes do recinto da sessão e abrir-se-á uma discussão
única entre os senadores sobre o objeto da acusação.

Art. 67. Encerrada a discussão, fará o Presidente
um relatório resumido dos fundamentos da acusação e
da defesa, bem como das respectivas provas, subme-
tendo em seguida o caso a julgamento.

CAPÍTULO III
Da Sentença

Art. 68. O julgamento será feito, em votação nomi-
nal pelos senadores desimpedidos que responderão
“sim” ou “não” à seguinte pergunta enunciada pelo Presi-
dente: “Cometeu o acusado F. o crime que lhe é imputa-
do e deve ser condenado à parda do seu cargo?”

Parágrafo único. Se a resposta afirmativa obtiver,
pelo menos, dois terços dos votos dos senadores pre-
sentes, o Presidente fará nova consulta ao Plenário so-
bre o tempo não excedente de cinco anos, durante o
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qual o condenado deverá ficar inabilitado para o exer-
cício de qualquer função pública.

Art. 69. De acordo com a decisão do Senado, o
Presidente lavrará nos autos, a sentença que será as-
sinada por ele e pelos senadores, que tiverem tomado
parte no julgamento, e transcrita na ata.

Art. 70. No caso de condenação, fica o acusa-
do desde logo destituído do seu cargo. Se a senten-
ça for absolutória, produzirá a imediata reabilitação
do acusado, que voltará ao exercício do cargo, com
direito à parte dos vencimentos de que tenha sido
privado.

Art. 71. Da sentença, dar-se-á imediato conhe-
cimento ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal e ao acusado.

Art. 72. Se no dia do encerramento do Con-
gresso Nacional não estiver concluído o processo
ou julgamento de Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral ou do Procurador Geral da República, deverá
ele ser convocado extraordinariamente pelo terço
do Senado Federal.

Art. 73. No processo e julgamento de Ministro
do Supremo Tribunal, ou do Procurador Geral da
República serão subsidiários desta lei, naquilo em que
lhes forem aplicáveis, o Regimento Interno do Senado
Federal e o Código de Processo Penal.
....................................................................................

Art. 76. A denúncia assinada pelo denunciante e
com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos
documentos que a comprovem, ou da declaração de
impossibilidade de apresentá-los com a indicação do lo-
cal em que possam ser encontrados.Nos crimes de que
houver prova testemunhal, conterão rol das testemu-
nhas, em número de cinco pelo menos.

Parágrafo único. Não será recebida a denúncia
depois que o Governador, por qualquer motivo, houver
deixado definitivamente o cargo.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

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

Abuso de incapazes

Art. 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio,
de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou
da alienação ou debilidade mental de outrem, induzin-
do qualquer deles à prática de ato suscetível de pro-
duzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

....................................................................................
Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de di-

nheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e
multa.

§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário pú-
blico, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou
bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que
lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para

o crime de outrem:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do

dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a pu-
nibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena
imposta.
....................................................................................

Emprego irregular de verbas ou rendas pú-
blicas

Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplica-
ção diversa da estabelecida em lei:

Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou
multa.
....................................................................................

Corrupção passiva
Art. 317. Solicitar ou receber, para si para outrem,

direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou an-
tes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevi-
da, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena: reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.
§ 1º A pena é aumentada de um terço se, em con-

seqüência da vantagem ou promessa, o funcionário re-
tarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou
retarda ato de ofício com infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou influência de outrem:

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

Funcionário público
Art.327.Considera-se funcionário público, para os

efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem re-
muneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exer-
ce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal.
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§ 2º A pena será aumentada da terça parte quan-
do os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de di-
reção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública
ou fundação instituída pelo poder público.
....................................................................................

Exercício arbitrário das próprias razões
Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para

satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a
lei o permite:

Pena: detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (mês),
ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único. Se não há emprego de violência,
somente se procede mediante queixa.
....................................................................................

Fraude processual
Art. 347. Inovar artificiosamente na pendência de

processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de
coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou
o perito:

Pena:detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

Parágrafo único.Se a inovação se destina a produzir
efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as pe-
nas aplicam-se em dobro.
....................................................................................

Fuga de pessoa presa ou submetida a medi-
da de segurança

Art. 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa le-
galmente presa ou submetida a medida de segurança de-
tentiva:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
§ 1º Se o crime é praticado a mão armada, ou por

mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena
é a de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

§ 2º Se há emprego de violência contra pessoa, apli-
ca-se também a pena correspondente à violência.

§ 3º A pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia
ou guarda está o preso ou o internado.

§ 4º No caso de culpa do funcionário incumbido da
custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 3
(três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
....................................................................................

Violência ou fraude em arrematação judicial

Art. 358. Impedir, perturbar ou fraudar arremata-
ção judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude
ou oferecimento de vantagem:

Pena: detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano,
ou multa, além da pena correspondente à violência.
....................................................................................

LEI Nº 7.106, DE 28 DE JUNHO DE 1983

Define os crimes de responsabilida-
de do Governador do Distrito Federal,
dos Governadores dos Territórios Fede-
rais e de seus respectivos Secretários, e
dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São crimes de responsabilidade do Gover-
nador do Distrito Federal ou de seus Secretários, quando
por eles praticados, os definidos na Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950, ou ainda quando simplesmente tentados.

Art. 2º É facultado a qualquer cidadão denunciar o
Governador ou Secretário do Governo do Distrito Federal
perante o Senado Federal.

Art.3º Recebida pelo Presidente do Senado Federal,
a denúncia, devidamente acompanhada dos elementos
que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de
apresentá-los, mas com a indicação do local em que pos-
sam ser encontrados, será remetida à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e às que devam examinar-lhe o mérito, de-
pois do que o Senado Federal, por maioria absoluta, pode-
rá decretar a procedência da acusação e a conseqüente
suspensão do Governador de suas funções.

Art.4º Declarada a procedência da acusação e sus-
pensão do Governador, a Comissão Especial, constituída
por 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Desembargadores do
Tribunal de Justiça, presidida pelo Presidente do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, no prazo improrrogável de
90 (noventa) dias, concluirá pela condenação, ou não, do
Governador à perda do cargo, com inabilitação até 5 (cin-
co) anos para o exercício de qualquer função política, sem
prejuízo da ação da justiça comum.

Art. 5º O Governador do Distrito Federal e os Se-
cretários do Governo, nos crimes conexos com os da-
quele, responderão, até 2 (dois) anos após haverem dei-
xado o cargo, pelos atos que, consumados ou tentados,
a lei considere crime de responsabilidade praticados no
exercício da função pública.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos dirigen-
tes de autarquias, órgãos e entidades do complexo admi-
nistrativo do Distrito Federal.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, a denúncia, a
acusação e o julgamento far-se-ão de acordo com a norma
do processo administrativo, pelo órgão competente.

Art. 6º As disposições da presente Lei apli-
cam-se aos Governadores e Secretários dos Territóri-
os Federais.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1983; 162º da Indepen-

dência e 95º da República.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 688, DE 1999

Altera dispositivos da Lei nº 9.871,
de 23 de novembro de 1999, que trata de
prazos e condições para ratificação de tí-
tulos de terras concedidos ou alienados
pelos Estados na faixa de fronteira.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 9.871, de 23 de no-

vembro de 1999 passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 1º Fica estabelecido o prazo de três anos,
contado de 1º de janeiro de 1999, para que detentor
de título de alienação ou concessão de terras feitas
pelos Estados na faixa de fronteira de até cento e cin-
qüenta quilômetros, ainda não ratificado, requeira ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA, a ratificação de que trata o art. 5º, § 1º, da
Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1996, observado o dis-
posto no Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de agosto de
1975.”

Art. 2º Suprima-se do texto do artigo 4º, in
fine,da Lei nº 9.871, de 23 de novembro de 1999 a
expressão: “desde que o seu proprietário não seja
titular do domínio de outro imóvel rural.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente proposição destina-se amenizar,
os efeitos nefastos da Lei nº 9.871, decorrente da
MP nº 1.910-11, de 1999, e do PLV nº 8, de 1999,
sucessivamente, bem como, viabilizar pelo au-
mento do prazo, a instrumentação documental pe-
los proprietários e, principalmente, o exame dos
mesmos por parte do órgão responsável, o Incra.

Como se vê da própria lei, o prazo para re-
querimento da ratificação ficou estabelecido em
dois anos a contar de 1º de janeiro de 1999. Ocorre
que este prazo já era previsto na Medida Provisória
nº 1.797, editada em 7 de janeiro do mesmo ano.
Conquanto a MP já nasça com força de lei, a referi-
da MP, com número 1.910-11, ao final, só foi con-
vertida em lei a 23 de novembro de 1999, pratica-
mente consumido todo o ano corrente, primeiro
ano do prazo.

Com base nesta nova legislação o Governo
pretende questionar propriedades contidas em
toda a faixa de fronteira numa área de 150km de
largura e cumprimento de 14.000km, do Oiapoque
ao Arroio Chuí. Ou seja, o Instituto Nacional de Re-

forma Agrária – INCRA, terá de receber requeri-
mentos, e isto deve significar examiná-los, refe-
rentes à propriedades contidas em dois milhões e
cem mil quilômetros quadrados. Em artigo publica-
do na Gazeta Mercantil de 10-5-99, o Dr. Luiz
Algusto German, Prof. De Direito Agrário da FGV,
comentando a estultice de se questionar a proprie-
dade de 1/4 do território nacional, informa que esta
área corresponde ao somatório das áreas equiva-
lentes à Bélgica, França, Itália, Holanda, Portugal,
Suécia e Suíça.

Em suma, a pretensão legal, além de mérito e
eficácia duvidosa esbarra diante da sua volumosa
tarefa, na questão temporal. Uma simples consulta
à legislação que trata das condições para ratifica-
ção dos títulos referentes às propriedades conti-
das na faixa de fronteira originárias de concessão
ou alienação dos Estados, pode denotar a dificul-
dade e o tamanho do empreendimento que se pre-
tende. Fora os casos em que os proprietários des-
conhecem que a origem do seu título é do Estado
Federado, e portanto passível de nulidade em face
da ausência de ratificação. Além da burocracia e
pesquisa documental é necessário o trabalho de
conscientização do proprietário.

De tal forma que a ampliação do prazo origi-
nal para três anos a partir de janeiro de 1999 é me-
dida salutar e adequada à consecução da prática
da ratificação.

No que concerne ao artigo 2º, pretende-se
suprimir a expressão: “desde que seu proprietário
não seja titular do domínio de outro imóvel rural”.
Ora, o art. 4º da Lei nº 9.871, de 1999, prevê a rati-
ficação de ofício de títulos que tenham determina-
do limite de área. Por outro lado a expressão citada
exclui o proprietário de terras que estejam dentro
deste limite, do direito à ratificação de sua proprie-
dade, se possuidores de outro imóvel rural. Tal pro-
cedimento é discriminatório e ilegal. Se não existe
proibição legal para que uma pessoa tenha mais
de uma propriedade, por que esta restrição em re-
lação à ratificação de títulos de propriedade adquiri-
dos de boa fé, que possibilitaram o desbravamento e
a efetiva ocupação das terras de fronteira? Claro está
que o fator discriminante no caso não tem correlação
lógica com o intento da legalização dos títulos de pro-
priedade.

Estas as razões que me levaram a apresentar o
projeto em apreço e pelas quais solicito o apoio dos
colegas.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Senador Juvêncio da Fonseca.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.871, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999

Estabelece prazo para as ratifica-
ções de concessões e alienações de ter-
ras feitas pelos Estados na faixa de fron-
teira, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 4º Ficam ratificados, de ofício, os títulos de
alienação ou de concessão de terras feitas pelos
Estados na faixa de fronteira, referentes a pequenas
propriedades rurais, conforme as conceitua o art. 4º,
inciso II, alínea a, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, devidamente registrados no Registro de
Imóveis até 26 de fevereiro de 1999.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômi-
cos e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 689, DE 1999

Altera o art. 25 da Lei nº 8.171, de 17
de janeiro de 1991, que “dispõe sobre a
política agrícola”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro

de 1991, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 25. O Poder Público implementará progra-

mas de estímulo às atividades de interesse econômi-
co apícolas e criatórias de peixes e outros produtos
de vida fluvial, lacustre e marinha, visando ao incre-
mento da oferta de alimentos e à preservação das es-
pécies animais e vegetais. (NR)

Justificação

A apicultura costitui-se não apenas numa ativi-
dade econômica capaz de aumentar a renda de pe-
quenos e médios produtores rurais, mas também em
um valioso instrumento para aumentar a polinização
e, conseqüentemente, a reprodução vegetal.

A importância dessa atividade para a fruticultura
é amplamente reconhecida na literatura técnica e seu
papel na manutenção de florestas, cultivadas ou nati-
vas, leva à constatação de que o incentivo à apicultu-
ra não apenas traria aumento de renda aos produto-
res, como auxiliaria na proteção e recuperação do
meio ambiente.

Assim, considerando a importância da atividade
e a necessidade de desenvolver programas específi-
cos de fomento em todo o território nacional, apresen-
tamos esta proposta para a apreciação dos Senhores
Senadores.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Senadora Maria do Carmo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política agrícola.

Art. 25. O Poder Público implementará progra-
mas de estímulo às atividades criatórias de peixes e
outros produtos de vida fluvial, lacustre e marinha de
interesse econômico, visando ao incremento da ofer-
ta de alimentos e à preservação das espécies.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos, decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos serão publicados e remetidos
às Comissões competentes.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
1º Secretário em exercício, Senador Casildo Malda-
ner.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 791, DE 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal e nos artigos 215, inciso I, e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Fazenda o seguinte pedido de informações:

1 – Têm sido constantes e freqüentes as espe-
culações sobre a intenção do Governo em proceder à
alienação de parcela da composição acionária da Pe-
trobras. Diversas informações veiculadas prevêem,
inclusive, que essa transferência deva atingir cerca de
35% do capital dessa empresa. Quais os objetivos do
Governo quanto a essa questão? Como pretende o
Governo situar a Petrobras no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização?

2 – Sabe-se que a legislação que rege o proces-
so de desestatização na economia brasileira assegu-
ra a manutenção do montante mínimo necessário ao
controle da Petrobras (§ 2º do art. 2º da Lei nº
9.491/97 e art. 62 da Lei nº 9.478/97). Qual o montan-
te e a composição das ações a serem alienadas?
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Como ficará a composição do capital acionário da Pe-
trobras após esse alienação?

3 – Sob que pressupostos e em que direção pre-
tende ser definida a modelagem de venda dessas
ações da Petrobras? Será privilegiada a venda pulve-
rizada ou a transferência em bloco desse conjunto de
ações? Qual o objetivo associado à venda dessas
ações: maximização de receita ou incremento de in-
vestimentos?

4 – A complexidade das atividades que a Petro-
bras desempenha e incorpora, os vultosos investi-
mentos requeridos em seu desenvolvimento tecnoló-
gico, na montagem de suas plataformas de explora-
ção, os valores monetários expressivos das reservas
já conhecidas e disponíveis, etc., necessariamente
ensejam a circulação de recursos financeiros subs-
tantivos quando se pensa em sua alienação, mesmo
de parcela menor do capital da empresa. É sabido,
também, que não existem restrições legais ao capital
estrangeiro no que se refere à sua participação no ca-
pital votante das empresas desestatizadas, exceto
quando existir, como no caso da Petrobras, na legisla-
ção específica do setor ao qual a empresa pertença,
qualquer disposição em contrário. Observa-se, na
fase atual, um aumento da participação do capital ex-
terno nas privatizações.

No setor elétrico, a participação do capital es-
trangeiro foi bastante significativa. Na privatização da
Light, a participação foi de cerca de 61%, o que repre-
sentou US$1.384 milhões. No caso da Gerasul, o ca-
pital estrangeiro atingiu 100% da venda, representan-
do US$879 milhões. Diante da notória escassez de
poupança interna, que restrições ou oportunidades
pretende-se conferir às empresas de capital estran-
geiro nesse processo de alienação? Pretende o Go-
verno, por intermédio do BNDES, tornar disponível
capitais de empréstimos a empresas sob controle pri-
vado nacional?

5 – Só a extração atual de petróleo, equivalente
a 900 mil barris/dia, implica valores financeiros próxi-
mos a US$49 bilhões em cinco anos. Se considerar-
mos, ainda, como já enfatizado, a tecnologia incorpo-
rada, os investimentos em plataformas de explora-
ção, as reservas existentes, qual o valor patrimonial,
o de mercado e o de controle acionário da Petro-
bras?

Justificação

O Programa Nacional de Desestatização, atu-
almente regido nos termos da Lei nº 9.491, de 1997,
foi e continua sendo considerado estratégico para a
continuidade do processo de estabilização econômi-

ca em curso na economia brasileira, notadamente
no que diz respeito à normalização das finanças pú-
blicas no País.

Nesse contexto, o Governo reafirma e prevê
progressos substanciais na implementação dos pla-
nos de privatização para o ano 2000, onde ao lado
da inclusão nesse programa de empresas do setor
elétrico, do IRB-BrasilRE, são esperadas as vendas
de participações minoritárias diretas e indiretas da
União no capital social de quaisquer outras socieda-
des e, com destaque, a alienação de ações exceden-
tes à participação acionária detida pela União repre-
sentativa do mínimo necessário à manutenção do
controle acionário da Petrobras, nos termos do arti-
go 62 da Lei nº 9.478, de 6-8-97.

Recentemente, o presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Andrea Calabi, afirmou que o processo de
venda das ações preferenciais (PN) e das ordinárias
(ON) que excedem ao grupo de controle da Petro-
bras deverá estar concluído até o fim do primeiro se-
mestre do próximo ano. Também dentro deste prazo,
o BNDES pretende vender as ações preferenciais da
Companhia Vale do Rio Doce que estão em sua car-
teira.

Todavia, não se encontram disponíveis no Con-
gresso Nacional quaisquer informações que lhe per-
mitam avaliar adequadamente o alcance dessa nova
fase do Programa de Desestatização. Já existem dú-
vidas e questionamentos sobre a suficiência e eficá-
cia do programa até então implementado para dina-
mizar os investimentos, ou mesmo sobre sua contri-
buição para a reordenação do estado e a normaliza-
ção de suas finanças.

O Congresso Nacional, em particular o Senado
Federal, consoante o disposto na Constituição Fede-
ral acerca de sua competência fiscalizadora, dentre
outras, e da plena necessidade de conhecimento de
qualquer assunto de interesse nacional, necessita
ter ciência de informações relativas às privatizações
pretendidas para o ano vindouro, em especial sobre
a orientação a ser conferida à venda de ações da Pe-
trobras, sem que, para tal, recorra àquelas veicula-
das na imprensa, nem sempre confiáveis.

Ciente da importância do patrimônio da Petro-
bras, da firme necessidade e oportunidade da manu-
tenção de seu controle pela União, é que requeiro
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda
este pedido de informações.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Senador Álvaro Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

....................................................................................
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado

Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa-
ções sobre o assunto previamente determinado, im-
portando em crime de responsabilidade a ausência
sem justificação adequada.
....................................................................................

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri-
tos de informação a Ministros de Estado ou a qual-
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, im-
portando em crime de responsabilidade a recusa, ou
o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem como
a prestação de informações falsas.
....................................................................................

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 215. São escritos os requerimentos não re-

feridos no artigo anterior e dependem de votação por
maioria simples, presente a maioria da composição
do Senado, salvo os abaixo especificados:

I – dependentes de decisão da Mesa:
a) requerimento de informações a Ministro de

Estado ou a qualquer titular de órgão diretamente su-
bordinado à Presidência da República (Const., art.
50, § 2º, com a redação dada pela ECR nº 2/94);

b) requerimento de licença (arts. 13 e 43);
....................................................................................

Art. 216. Os requerimentos de informações es-
tão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência fiscalizadora;

II – 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, à autorida-
de competente, as informações requeridas, ficando
interrompida a tramitação da matéria que se preten-
de esclarecer. Se indeferido, irá ao arquivo, feita co-
municação 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 res-
pectivo processo.

§ 1º Ao fim de trinta dias, quando não hajam sido
prestadas as informações, o Senado reunir-se-á,
dentro de três dias úteis, para declarar a ocorrência
do fato e adotar as providências decorrentes do dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição.

§ 2º Aplicam-se, no que couber, as disposições
do parágrafo anterior ao caso de fornecimento de in-
formações falsas.
....................................................................................

LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997

Altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização,
nos termos desta Lei:

§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta Lei, no
que couber, às participações minoritárias diretas e in-
diretas da União no capital social de quaisquer outras
socidades e às ações excedentes à participação acio-
nária detida pela União representativa do mínimo ne-
cessário à manutenção do controle acionário da Pe-
trobras Brasileiro S. A. – PETROBRAS, nos termos do
artigo 62 da Lei nº 9.478, de 6-8-97.
....................................................................................

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao mo-
nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agên-
cia Nacional do Petróleo e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

CAPÍTULO IX
Da Petrobras

Art. 62. A União manterá o controle acionário da
Petrobras com a propriedade e posse de, no mínimo,
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cinqüenta por cento das ações, mais uma ação, do
capital votante.

Parágrafo único. O capital social da Petrobras é
dividido em ações ordinárias, com direito de voto, e
ações preferenciais, estas sempre sem direito de
voto, todas escriturais, na forma do art. 34 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
....................................................................................

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - O requerimento lido será despachado à
Mesa para decisão, nos termos do Regimento Inter-
no.

Consulto os Srs. Líderes se os quatro requeri-
mentos de urgência que estão sobre a mesa pode-
rão ser votados ou se apenas dois requerimentos
serão votados, de acordo com o Regimento.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, gostaria de conhecer o teor dos reque-
rimentos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Um deles autoriza o Estado de Rondônia a
contratar operação de refinanciamento. O segundo
trata da Lei Kandir. O terceiro visa a dar ao Aeropor-
to de Teresina o nome de Petrônio Portella. E, por
último, o quarto trata do Projeto de Lei da Câmara
nº 60, que institui o Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações.

Como vota o Líder do PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.

Presidente, somente para a votação dos três prime-
iros requerimentos, a Liderança do PMDB dá o seu
de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Como vota o Líder do Bloco de Oposição?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT -
SE) - Sr. Presidente, o Bloco concorda com a vota-
ção dos quatro requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Como vota o Líder do PPS?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.
Presidente, o PPS concorda com a votação dos
quatro requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - O PFL também concorda.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Esta-
mos de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Há uma segunda concordância, e esta é
mais grave: para entrar na Ordem do Dia de ama-

nhã, não havendo a concordância de todos, os re-
querimentos ficarão prejudicados, porque são dois
dias úteis de sessões deliberativas.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Concedo a palavra a V. Exª

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT -
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de situar a posição do Bloco. So-
mos favoráveis à votação dos quatro requerimentos
de urgência. Seríamos também favoráveis a que
não se considerasse o interstício, mas essa é uma
questão que, de acordo com o que sempre temos
feito, necessita de um consenso das Lideranças.
Não concordamos que essa questão seja apreciada
por maioria por motivos óbvios: nós, enquanto mi-
noria, nunca vamos concordar com uma mudança
do Regimento que não seja consensual.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - E a Mesa tem tido o comportamento unifor-
me de só colocar em votação quando todos os Líde-
res estão de acordo. V. Exª está de acordo com a vo-
tação mesmo amanhã, mas, se houver divergência
em relação a qualquer um dos requerimentos, esse
não entraria na pauta da votação da sessão de
amanhã.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) - Sr. Presidente, somos favoráveis a quaisquer
mudanças, desde que haja consenso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB é favorável à votação dos quatro
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Eu gostaria de dizer que o Senador Jader
Barbalho é contrário à votação de um dos requeri-
mentos. Mas, se houvesse essa votação, S. Exª
também seria pelo cumprimento do Regimento. E S.
Exª, pelo que sei, apóia a votação de três requeri-
mentos. Conseqüentemente, não há consenso no
que diz respeito ao quarto requerimento.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) - Sr. Presidente, se não há consenso, aplica-se
o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Então, nesse caso, haveria a votação de
três requerimentos. Há consenso em relação à vo-
tação de três requerimentos, não é isso?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) - Sr. Presidente, vamos deixar as coisas claras.
Na minha opinião pessoal, esse requerimento que
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não é objeto de consenso é o mais importante. É ló-
gico que essa não é a opinião de outros Senadores.
Então, ou há consenso para mudar, para adaptar o
Regimento ao consenso, ou não há consenso. Nes-
se caso, aplica-se o Regimento, ou seja, votam-se
os dois requerimentos que chegaram primeiro à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Nesse caso, sairão da pauta dois requeri-
mentos: o que denomina o Aeroporto de Teresina
de Petrônio Portella e o que institui o Fundo de Uni-
versalização do Serviço de Telecomunicações.
Esses dois não serão votados, mas, sim, os outros
dois.

Esse é o meu entendimento. Esse também é o
entendimento do Plenário?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr. Presi-
dente, o PPB vota de forma contrária à votação dos
três primeiros requerimentos e de forma favorável à
votação dos quarto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Nesse caso, nenhum requerimento de ur-
gência será votado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 64, § 1º da
Constituição Federal, combinado com o

art. 353, parágrafo, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 56, de 1999 (nº
1.699/99, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe
sobre a transferência de atribuições da
IRB-BRASIL Resseguros S.A. –
IRB-BRASIL Re para a Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, e dá ou-
tras providências, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.089, de
1999, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, Relator: Senador Edison Lobão, com
os votos contrários dos Senadores José
Alencar, Roberto Saturnino, Carlos Bezer-
ra e Eduardo Suplicy.

Discussão do projeto em turno único.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB -
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, muito brevemente,
quero anunciar meu voto contrário a esse projeto,
em consonância com o que já fiz na Comissão de
Assuntos Econômicos. Não vejo nenhuma razão
para que esse projeto esteja aqui para ser votado
com tanta pressa, quando o necessário seria a cria-
ção da Agência Reguladora dos Serviços de Segu-
ro, para que se pudesse privatizar o IRB. Não há ur-
gência nessa privatização do Instituto de Ressegu-
ros, instituto que vem prestando serviços a conten-
to nessa área. A Susep, a Superintendência para a
qual se está querendo transferir as atribuições re-
guladoras do IRB, não está, evidentemente, equi-
pada e não tem o conhecimento adequado para
exercer essas funções.

Por todas essas razões e principalmente pela
falta de urgência nessa privatização, quero mani-
festar o meu voto contrário e chamar a atenção dos
meus nobres Colegas para a inadequação de todo
esse processo feito de afogadilho, quando o natural
seria que se aguardasse a criação da agência regu-
ladora para, então, proceder-se a toda essa trans-
formação.

Era o que eu queria, muito brevemente, decla-
rar, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) - Continua em discussão o projeto.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –

SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, esse projeto dispõe
sobre a transferência das atribuições regulatórias
de fiscalização do atual IRB para a Superintendên-
cia de Seguros Privados, a Susep.

Primeiramente, quero registrar que hoje a Su-
sep não tem estrutura e condições de suprir as atri-
buições que já lhe são conferidas pela atual legisla-
ção. Vamos estabelecer um processo em que,
quanto à questão de resseguros, que envolve cerca
de R$1 bilhão por ano, na prática prevalecerá o la-
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issez-faire, ou seja, não haverá, absolutamente,
fiscalização por parte do Poder Público.

O estranho é que, em todos os outros proces-
sos de afastamento do Estado da atividade econô-
mica, seja na área de petróleo, seja na área de tele-
comunicações ou na de energia elétrica, esse afas-
tamento se deu com a criação de uma agência re-
guladora para estabelecer o controle público sobre
aquele processo.

Quando do debate dessa matéria na Câmara
dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores apre-
sentou um substitutivo global criando uma agência
nacional - nos mesmos moldes da Aneel, da Anatel,
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que
está sendo criada agora por medida provisória, e da
ANP -, exatamente para estabelecer o controle pú-
blico desse setor que, embora à primeira vista não
envolva muitos recursos, até porque não é objeto de
tanta vitrine, como é o caso do setor do petróleo,
das telecomunicações e de energia elétrica, movi-
menta valores da ordem de R$1 bilhão por ano.
Anteriormente, existia o IRB – havia, na verdade,
um monopólio, que foi extinto depois pela emenda
constitucional –, que foi substituído pela Susep,
que, por sua vez, não consegue estabelecer a fisca-
lização sequer daquelas funções que deveria ter,
segundo determina a lei.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, trata-se de um projeto que, infelizmente, como
tantos outros que temos discutido, chega a esta
Casa no último dia de votação, em regime de urgên-
cia, o que consideramos inaceitável. Entendemos
que o Senado Federal deveria rejeitá-lo, porque é
uma temeridade entregar todo esse setor para uma
ação – que não é estatal – em que o poder público
não terá instrumentos eficazes para estabelecer o
seu controle e a sua fiscalização.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, não vemos alternativa a não ser votar con-
tra o projeto. Defendemos que, a exemplo do que
ocorre nos setores de energia elétrica, de petróleo
e de saúde suplementar, seja criada uma agência
reguladora também para esse setor.

Por essa razão, votamos contrariamente ao
referido projeto.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs

e Srs. Senadores, não entendo o porquê da urgên-
cia repentina desse projeto. Por que, de repente, o
Senado, diante de um projeto dessa magnitude,
dessa importância e desse significado, tem de vo-
tar? Para outros setores, a agência reguladora foi
criada. Por que nesse caso não acontece o mes-
mo? Depois, poderemos votar os dois projetos jun-
tos, já os conhecendo.

Penso que, nesse caso, o normal seria retirar
a urgência e fazer com que o projeto retorne à Co-
missão, para, então, podermos votar com tranqüili-
dade. Agora, se for votada a urgência, também vo-
tarei contrariamente, porque penso que o projeto
deveria ser mais estudado, mais analisado e mais
debatido, para, assim, sabermos como será criada
essa agência reguladora.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Concedo a palavra a V. Exª

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Senadores, também quero manifestar minha posi-
ção contrária à aprovação desse projeto, especial-
mente em função de quatro motivos: a evasão de di-
visas, o envio das reservas garantidoras dos com-
promissos assumidos para o exterior; a diminuição
de investimentos no País; a fragilização do mercado
segurador brasileiro; o desemprego de aproximada-
mente 250 mil trabalhadores que atuam em segura-
doras e corretoras e de demais profissionais inte-
grantes do sistema de seguros; além do que foi res-
saltado pelo Tribunal de Contas da União, ou seja, a
inconstitucionalidade apontada no seu relatório.

Por essas razões, Sr. Presidente, também opi-
namos contrariamente à aprovação do presente
projeto.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Antes de conceder a palavra ao nobre Se-
nador José Alencar, esclareço ao nobre Senador
Pedro Simon que essa urgência baseia-se no dis-
positivo constante do §1º do art. 64 da Constituição
Federal, que determina que o Senhor Presidente da
República pode solicitar urgência para apreciação
de projetos de sua iniciativa.

Concedo a palavra ao Senador José Alencar.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, realmente não entendi quan-
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do esse projeto veio para esta Casa em regime de
urgência constitucional. Daí a razão pela qual, na
Comissão de Assuntos Econômicos, estranhei a ur-
gência, ainda que tivesse o maior respeito pelo Re-
lator. Este, contudo, explicou-me que se tratava de
urgência constitucional e que o projeto teria que ser
votado de qualquer forma.

Depois, consultando alguns juristas da Casa,
esclareceram-me que a urgência constitucional era
um instrumento de que se valiam no período militar
para casos dessa natureza. Agora, não há nada dis-
so. Assim, por ter ficado, de certa forma, desinfor-
mado, acabei por votar contra. Como continuo de-
sinformado, votarei contra o projeto.

Hoje, recebi um telefonema de um titular de
uma grande companhia de seguros, meu amigo de
mil anos, pedindo que votasse a favor do projeto,
porque as companhias de seguro já não agüenta-
vam mais o IRB. Todavia, a verdade é que, desde
que me entendo por gente, ouço falar do IRB, o
Instituto de Resseguros do Brasil, o qual, de certa
forma, controla o sistema de seguros no Brasil intei-
ro. Então, fiquei meio que no ar, exatamente por en-
tender que um projeto dessa natureza, na minha
opinião, que, confesso, não é muito abalizada no
particular, deveria ser analisado com mais tempo e
cuidado, em se tratando de uma privatização do sis-
tema de controle dos seguros no Brasil.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, como Relator, a fim de
prestar alguns esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª tem a palavra.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Como Re-
lator. Para uma observação. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, ouvi atentamente as objeções
apresentadas pelos Srs. Senadores ao projeto que
ora examinamos.

Gostaria de iniciar pela última objeção, qual
seja, a do Senador José Alencar. S. Exª se refere ao
problema da urgência constitucional. Cuidadoso
como é e sempre foi, consultou alguns juristas da
Casa a respeito da chamada urgência constitucio-
nal de que se valeu o Presidente da República a fim
de que o projeto pudesse ser votado em 45 dias im-
prorrogáveis. S. Exª obteve a informação de que
apenas no regime militar isso ocorria. Parece-me,
contudo, que os juristas não atentaram, Senador
José Alencar, para o art. 64 da Constituição Fede-
ral, §§ 1º e 2º, que estabelecem:

§1º O Presidente da República pode-
rá solicitar urgência para apreciação de
projetos de sua iniciativa.

§ 2º Se, no caso do parágrafo anteri-
or, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem, cada qual,
sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias...

Portanto, a urgência está perfeitamente con-
templada nos §§ 1º e 2º do art. 64 da Constituição
Federal. O Presidente da República tem, assim, a
prerrogativa de solicitar a urgência.

O Senador Roberto Saturnino, por sua vez, diz
que havia, ou há, a necessidade imperiosa da cria-
ção, primeiro, de uma agência reguladora – na mes-
ma direção se pronunciou o Senador José Eduardo
Dutra. Ocorre que essa agência reguladora, mais
do que ser criada agora, com inexperiência, há que
se considerar que ela já existe e com grande expe-
riência: a Susep. A Superintendência de Seguros
Privados, órgão do Ministério da Fazenda já incum-
bido da questão de seguros, pelo projeto do Presi-
dente da República, passa a assumir todas as atri-
buições deferidas ao IRB – Instituto de Resseguros
do Brasil. Por conseqüência, a agência reguladora
já existe.

O Senador Álvaro Dias se refere, em seu pro-
nunciamento, à evasão de divisas. Muito bem; to-
mou o Governo todas as precauções na elaboração
do seu projeto de forma que, em um dos seus arti-
gos, ali se dispõe sobre importantes salvaguardas
para o controle do impacto do processo de abertura
do mercado de resseguros sob a conta de transa-
ções correntes, como as restrições para contrata-
ção de resseguros no exterior e a preferência dada
para os resseguradores locais da ordem de 60% de
toda e qualquer cessão de resseguro durante dois
anos, ou seja, quase que um monopólio. Por mais
dois anos, 60% dos resseguros serão oferecidos às
seguradoras nacionais.

Sobre o relatório do Tribunal de Contas, a que
também se refere o Senador Álvaro Dias, segundo
o qual somente uma lei complementar poderia mo-
dificar a lei que instituiu o Instituto de Resseguros
do Brasil, devemos dizer que, de fato, o Tribunal de
Contas elaborou um relatório nesse sentido, ape-
nas esquecendo-se de que, por força da Emenda
Complementar nº 13, que alterou o art. 192, II, da
Constituição, permitiu-se que a matéria fosse trata-
da por lei ordinária, e não apenas por lei comple-
mentar. Este assunto foi amplamente debatido na
Câmara, onde, inclusive, examinou-se o parecer ju-
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rídico do grande constitucionalista José Luiz Bu-
lhões Pedreiras, chegando-se à conclusão de que
tratar a matéria por lei ordinária é perfeitamente
constitucional, ou seja, não há inconstitucionalida-
de no projeto.

Sr. Presidente, opino, como Relator, pela apro-
vação do projeto tal como encaminhado a esta
Casa pela Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa)

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Peço a

palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra, para encaminhar a votação,
o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O
PSDB encaminha o voto favorável.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra V. Exª

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – O PFL
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Para encaminhar a votação, concedo a pa-
lavra ao eminente Senador Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Vamos votar contra, mas gostaria de lembrar
que o voto encerra certa contradição. Se esta Casa
quisesse derrotar – e isso poderia ser discutido –,
teria que impedir o processo de privatização do IRB.
O que está ocorrendo é que estão transferindo atri-
buições do IRB, que será privatizado, para a Supe-
rintendência de Seguros Privados. Se não quero fa-
zer a transferência, tenho que discutir o que irá
ocorrer com o IRB. Se não houver paralisação do
processo de privatização, quem irá regulamentar e
fiscalizar? E a privatização, lamentavelmente, já foi
autorizada.

Quero apenas dizer que meu voto será contra,
mas com perplexidade diante dessa contradição. O
que o projeto pretende é transferir atribuições do
IRB, que será privatizado, para a Susep. Se voto
contra, teria que paralisar a privatização do IRB
para poder garantir que, quando a privatização se fi-

zesse, tivéssemos um órgão que regulamentasse e
fiscalizasse. É apenas para dar coerência ao meu
voto.

Todavia, como sei que não será possível, por-
que sei que será aprovado, votarei contra porque
sou contra o processo de privatização tal como está
sendo feito no País e, também, contra essa transfe-
rência sem a discussão devida.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº
56, de 1999.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado contra os votos dos Senadores Lau-
ro Campos, Marina Silva, Arlindo Porto, José Alen-
car, Álvaro Dias, Amir Lando, Eduardo Suplicy, José
Eduardo Dutra, Emilia Fernandes, Pedro Simon,
Roberto Freire, Roberto Saturnino, Artur da Távola,
Geraldo Cândido, Paulo Hartung, Heloisa Helena e
Tião Viana.

Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 56, DE 1999

(Nº 1.699/99, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

(Tramitando em regime de urgência, nos termos do
§ 1º do art. 64 da Constituição Federal)

Dispõe sobre a transferência de atri-
buições da IRB-Brasil Resseguros S.A. –
IRB-BRASIL Re, para a Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As funções regulatórias e de fiscaliza-

ção atribuídas à IRB-Brasil Resseguros S.A. –
IRB-BRASIL Re, pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, incluindo a competência para
conceder autorizações, passarão a ser exercidas
pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP.

Parágrafo único. A IRB-BRASIL Re, fornecerá à
Susep cópia de seu acervo de dados, informações
técnicas e de quaisquer outros documentos ou regis-
tros que esta julge necessários para o desempenho
das funções regulatórias e de fiscalização do merca-
do de seguro e resseguro.
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Art. 2º Os arts. 4º e 6º do Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º ..................................................
Parágrafo único. Aplicam-se aos esta-

belecimentos autorizados a operar em res-
seguro e retrocessão, no que couber, as re-
gras estabelecidas para as sociedades se-
guradoras."

“Art. 6º A contratação de seguros no
exterior dependerá de autorização da Susep
e será limitada aos riscos que não encon-
trem cobertura no País ou que não conve-
nham aos interesses nacionais.(NR)

Parágrafo único. O CNSP disporá so-
bre a colocação de resseguro no exterior."

Art. 3º Aplicam-se aos resseguradores locais:
I – o disposto nos arts. 24 a 31 e 72 a 121 do De-

creto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, no que
couber;

II – o disposto nos arts. 1º a 8º da Lei nº 9.447,
de 14 de março de 1997, e, no que couber, nos arts.3º
a 49 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974;

III – as regras sobre mandato e responsabilida-
de previstas nos arts. 2º e 15 do Decreto-Lei nº 2.321,
de 25 de fevereiro de 1987, quando da decretação
dos regimes de intervenção ou liquidação extrajudici-
al;

IV – a taxa de fiscalização instituída pela Lei nº
7.944, de 20 de dezembro de 1989.

Parágrafo único. As funções atribuídas ao Ban-
co Central do Brasil pelas leis aqui referidas serão
exercidas pela Susep.

Art. 4º A aplicação dos recursos das provisões
técnicas e dos fundos dos resseguradores locais e
dos recursos exigidos no País para garantia das
obrigações dos resseguradores estrangeiros ca-
dastrados na Susep será efetuada de acordo com
as diretrizes do Conselho Monetário Nacional –
CMN.

Art. 5º Observadas as regras fixadas pelo CMN
e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados –
CNSP, o seguro, o resseguro e a retrocessão poderão
ser efetuados no País em moeda estrangeira.

Parágrafo único. O CNM disciplinará a abertura
e manutenção de contas em moeda estrangeira, titu-
ladas por sociedades seguradoras, resseguradores
locais, resseguradores estrangeiros cadastrados na
Susep e corretoras de resseguro.

Art. 6º O CNSP estabelecerá as diretrizes para
as operações de resseguro, corretagem de resseguro

e escritório de representação do ressegurador estran-
geiro cadastrado na Susep.

Art. 7º Os estabelecimentos de seguros deverão
oferecer aos resseguradores locais, obrigatoriamen-
te, preferência para o equivalente a sessenta por cen-
to de toda e qualquer cessão de resseguro.

§ 1º Os estabelecimentos de seguro somente
poderão contratar resseguro no exterior quando os
resseguradores locais não aceitarem o resseguro nas
condições e preços obtidos junto a resseguradores
estrangeiros, comprometidos, no conjunto desses
resseguradores, a suportar, no mínimo, quarenta por
cento do risco.

§ 2º As condições estabelecidas no caput vigo-
rarão pelo prazo de dois anos, contado a partir da efe-
tiva transferência do controle acionário da
IRB-BRASIL Re no processo de privatização.

§ 3º O CNSP disciplinará o disposto neste artigo
no prazo de trinta dias, contado na publicação desta
lei.

Art. 8º As decisões tomadas pelos estabeleci-
mentos de seguro, relativamente à regulação de si-
nistros e pagamentos de indenizações, obrigarão
seus resseguradores e os retrocessionários des-
tes últimos, salvo disposição contratual em contrá-
rio.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de resse-
guro e os seus retrocessionários não responderão di-
retamente perante o segurado pelo montante assumi-
do em resseguro.

Art. 9º Na ocorrência de descumprimento das
normas relativas à atividade de corretagem de resse-
guros e ao escritório de representação de ressegura-
dor estrangeiro cadastrado na Susep, poderão ser
aplicadas as seguintes penalidades:

I – multa;

II – suspensão temporária do exercício da ativi-
dade; e

III – cancelamento de registro ou da autorização
de funcionamento.

Art. 10. O CNSP fixará as diretrizes que deverão
ser observadas no tocante à transferência dos fundos
e consórcios atualmente administrados pela
IRB-BRASIL Re, no prazo de trinta dias, a contar da
publicação desta lei.

Parágrafo único. Ocorrendo a privatização da
IRB-BRASIL Re sem que sejam estabelecidas as
diretrizes a que se refere o caput, os ativos e passi-
vos dos fundos públicos e das contas garantidas
com recursos públicos, por ela administrados, se-
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rão automaticamente transferidos para o Tesouro
Nacional.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12.Revogam-se os arts.15, 45 e 56 a 71 e, a
partir da transferência do controle acionário da
IRB-BRASIL Re, o caput do art. 81, o § 2º do art. 89, o
parágrafo único do art. 100, a alínea f do art. 111 e o
art. 116, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 464, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 760, de 1999)

(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 464, de
1999-Complementar, de autoria do Sena-
dor Osmar Dias, que dá nova redação aos
§§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Complementar
nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre a fixação dos coeficientes de
distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios, tendo

Parecer sob nº 1.090, de 1999, da
Comissão de Assuntos Econômicos, com
adendo, Relator: Senador Luiz Otávio, fa-
vorável, com a Emenda nº 1-CAE, que
apresenta.

À matéria podem ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

A Presidência comunica ao Plenário que, por
erro de publicação, constou do espelho da Ordem
do Dia a apresentação de duas emendas ao proje-
to, quando, em verdade, existe apenas a Emenda nº
1–CAE, conforme publicado no avulso do parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos que se en-
contra sobre as bancadas, à disposição dos Srs.
Senadores.

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e da emenda.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra V. Exª, para discutir.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, este é outro projeto que, sinceramente, não
sei por que está em regime de urgência. Foi apro-
vado o regime de urgência – neste final de ano aca-
bamos concordando com tudo para, depois, des-
cobrir o que se aprovou. Conversei com o Senador
Osmar Dias, autor do projeto, e S. Exª concordaria
até que não houvesse a votação em regime de ur-
gência.

Sinceramente, se o projeto for a voto – é lei
complementar –, vou abster-me.

A Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos recur-
sos dos fundos de participação e dá outras provi-
dências.

Segundo o art. 3º dessa Lei, os critérios vigen-
tes na distribuição do FPM, definidos em 1981, com
base no Censo de 80, seriam mantidos até o exercí-
cio de 91. A partir de 92, seria feita uma outra lei
com base na apuração do Censo de 1990.

Em setembro de 1992, foi aprovada a Lei
Complementar nº 71, que modificou o art. 37, para
manter os critérios de distribuição do FPM até que
lei específica sobre ele fosse aprovada. Em 97, foi
aprovada a Lei Complementar nº 91, que determi-
nava a revisão das cotas municipais com base nos
dados oficiais de população produzidos pelo
IBGE.

Para não haver alterações bruscas no orça-
mento dos Municípios que haviam perdido contin-
gente populacional desde 80, essa mesma lei criou
mecanismo de transição em que os mesmos coefi-
cientes foram mantidos em 98 e, a partir de janeiro
de 99, as transferências de recursos seriam ajusta-
das ao longo de cinco anos.

O Senador Osmar Dias propõe que o prazo de
transição de 5 anos, de acordo com a Lei nº 78, de
1992, seja aumentado para 10 anos. É lógico que o
efeito imediato dessa lei seria o de atenuar a situa-
ção dos pequenos Municípios, cujo crescimento po-
pulacional normalmente é menor do que o das gran-
des cidades, às vezes até sofrendo diminuição.
Com a transição de 10 anos, esses pequenos Muni-
cípios teriam atenuadas suas perdas. Melhor dizen-
do, o processo de transferência seria atenuado ao
longo do tempo.

Não tivemos condições de aferir qual seria o
impacto da aprovação dessa lei em relação aos
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grandes Municípios, cuja população tem crescido
mais em função do êxodo rural e, conseqüentemen-
te, aumentado suas responsabilidades sociais.

O Senador Eduardo Suplicy apresentou um
requerimento ao IBGE indagando sobre os impac-
tos da aprovação dessa lei. Todavia, o requeri-
mento não chegou à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que votou o projeto. Como estava no
grupo de matérias apreciadas agora, às quais se
deu urgência na CAE, a ele também foi concedida
urgência. Então, apelo aos Líderes da Casa – em-
bora perceba que nenhuma das Lideranças esteja
prestando atenção ao que estou dizendo – para
que se retire a urgência desta proposição, a fim de
que possamos apreciá-la com os dados apresen-
tados no requerimento do Senador Eduardo Su-
plicy.

Antecipo que, se ao projeto continuar-se dan-
do caráter urgente, vou abster-me, pois não sei
que impacto isso poderá ter sobre esses Municípi-
os que têm incluídas algumas obrigações sociais
maiores, em face do seu crescimento populacio-
nal.

Apelo, portanto, aos Líderes para a retirada
da urgência deste projeto. Não se trata da mesma
situação dos outros, de empréstimo de Estados;
não é situação semelhante quando da votação da
matéria na CAE.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Antes de conceder a palavra ao autor da
proposição, Senador Osmar Dias, devo dizer que
abrir mão da urgência depende da Comissão.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, não é possível o Plenário
deliberar retirando a urgência?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Presidente da Comissão pode solicitar
a retirada, e aí, sim, o Plenário aprova ou não.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Então, transfiro o meu apelo ao Presidente
da Comissão, Senador Ney Suassuna.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao eminente Senador
Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, o que disse o Senador
José Eduardo Dutra efetivamente foi o que acon-
teceu na Comissão de Assuntos Econômicos. Vo-
tamos naquela manhã nove matérias, dentre as

quais este Projeto de Lei Complementar de minha
autoria, que ganhou urgência em função da deci-
são da Comissão de submeter ao Plenário, sob ur-
gência, todos os projetos que se encontravam
para a decisão da Comissão de Assuntos Econô-
micos. É evidente que, como autor, fiquei satisfei-
to e gostaria que o Projeto fosse votado aqui em
regime de urgência. Todavia, Sr. Presidente, com-
preenderei as razões levantadas, principalmente
pelo Senador José Eduardo Dutra.

Fui chamado aqui pelos Senadores Paulo
Hartung e Antero Paes de Barros, que me pediram
que explicasse o projeto e suas conseqüências.
Se há dúvidas para o Plenário, Sr. Presidente, tal-
vez a urgência não seja o melhor caminho.

Em rápidas palavras, explicarei qual o objeti-
vo do projeto.

Este projeto foi solicitado pela Associação
dos Municípios do Paraná e pela Associação Bra-
sileira de Municípios, sob o argumento de que os
pequenos Municípios foram os que mais perde-
ram população após o Censo do IBGE, de 1997.
Com a perda de população, foi aprovada uma lei
que estabeleceu que, em cinco anos, haveria
uma redução do coeficiente para aferição da po-
pulação e da receita resultante dessa população
pelos critérios do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios. Em cinco anos, portanto, há uma redu-
ção de 20% no coeficiente daqueles Municípios
que perderam população. Em conseqüência, o
resultado dessa perda seria distribuída entre os
Municípios que ganharam população, ou seja, o
total de receita diminuída daqueles Municípios
que perderam população ia ser rateado para os
que ganharam, por esse mesmo processo.

Se analisarmos aqui as razões pelas quais
os Municípios perderam população, é evidente
que vamos gastar muito tempo. Em resumo, po-
demos dizer que os Municípios perderam popula-
ção porque já não têm capacidade para gerar em-
pregos para as famílias que lá vivem, em função
evidentemente de uma política fracassada para a
agricultura; de uma política que não tem privilegi-
ado as pequenas e microempresas; de uma polí-
tica que tem concentrado recursos para a instala-
ção de grandes empresas em regiões metropoli-
tanas. É evidente que essas são causas muito
marcantes em um Estado como o meu e, com
certeza, nos Estados de todos os Srs. Senado-
res. As razões são praticamente as mesmas: o
êxodo rural, junto com o êxodo provocado pela
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falta de oportunidades que o Município dá. Isso
faz com que as famílias partam em busca de ou-
tras esperanças, principalmente de oportunidade
de empregos nas regiões metropolitanas.

Ocorre que esses pequenos Municípios que
perderam população vão ter um impacto muito
forte nas suas receitas, porque dependem, via de
regra, em 80%, do Fundo de Participação dos
Municípios. Se nós pegarmos a maioria dos
Municípios brasileiros – cerca de quatro mil
municípios – que são pequenos, têm uma
dependência que chega a quase 90% do Fundo
de Participação dos Municípios nas suas receitas.
Qualquer redução do Fundo de Participação dos
Municípios terá um impacto muito forte na receita
desses pequenos municípios, ao passo que a
receita que se somará aos municípios que
ganharam população não terá um impacto tão
forte para aqueles que vão receber esse prêmio.
Então, a minha proposta é que se obedeça à regra
que estabelece a redução do coeficiente, só que,
ao invés da redução ocorrer em cinco anos, que
ela ocorra em dez anos, para diminuir esse
impacto negativo para os municípios pequenos e
para assegurar que aqueles que receberam
população e que tiveram, portanto, um aumento
da demanda de serviço, principalmente no campo
social, possam garantir que essas receitas serão
repassadas para essa finalidade. Então, em
resumo, estou defendendo que não se reduza em
cinco anos, mas em dez, o coeficiente dos
municípios que perderam população.

Repito que não recebi nenhum telex de
nenhum Município do Brasil, contestando meu
projeto ou protestando contra ele; recebi muitos
telex e e-mails apoiando esse projeto.
Perguntaram-me se eu estava seguro da minha
proposta. Respondi que estou seguro, sim, porque
discuti esse assunto com a Associação dos
Municípios do Paraná, com o Presidente Same
Saab, Prefeito de Iretama, que conduziu essas
reuniões em várias oportunidades. Recebi
também um estudo, patrocinado pela Associação
Brasileira dos Municípios, feito por uma
consultoria do Rio de Janeiro, que dá conta que
esse projeto é justo, que vai estabelecer o
equilíbrio entre os Municípios brasileiros e vai
evitar que aqueles Municípios, que já perderam
população por incapacidade de gerar empregos,
possam ter a sua situação ainda mais agravada
num curto espaço de tempo. Penso que o projeto
é importante. Ele terá ainda que ir para a Câmara
dos Deputados, mas se o Senador José Eduardo
Dutra tiver o apoio dos Líderes para que a

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
possa rever a urgência, eu, como autor não
contestarei, pois entendo que, muitas vezes,
obrigado que fui a votar projetos em regime de
urgência sem poder estudá-los, votei, mas o fiz
indignado. Não quero que ninguém vote indignado
um projeto de minha autoria. Quero ver esse
projeto aprovado e todos votando com a máxima
satisfação, a mesma que terão os prefeitos
quando o virem aprovado pelo Senado e,
posteriormente, pela Câmara dos Deputados.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer
que de minha parte não há nenhum problema se a
Comissão de Assuntos Econômicos quiser rever a
sua decisão de colocar esse projeto em regime de
urgência aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Ney
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu queria, antes de mais
nada, louvar a atitude do Senador Osmar Dias em
não brigar pela urgência.

O projeto tem realmente méritos e corrige
hoje uma deficiência da nossa estrutura municipal,
mas havíamos – e a Comissão não conseguiu
fazê-lo – ficado de trazer o IBGE para que
debatêssemos e tantos foram os problemas que
caíram de última hora na Comissão que não
tivemos agenda. Por isso, se os Senadores que
têm dúvida quiserem aguardar que retiremos a
urgência já que há a concordância do Senador
Osmar Dias, para que ouçamos o IBGE e
apresentemos dados mais analisados, acredito
que seria bom. E o Senador Osmar Dias,
inclusive, está me dando mais uma informação de
que há um requerimento.

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Senador
Ney Suassuna, há um requerimento do Senador
Eduardo Suplicy que solicita informações do
IBGE. Se V. Exª concordar, poderemos aguardar
esse requerimento ser respondido, e, com esses
dados, submeter a voto.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) –
Exato. Aguardaríamos essas informações, já
pedidas pelo Senador Eduardo Suplicy, ou
traríamos aqui a autoridade maior do IBGE, para
nos dar informações mais detalhadas. Dessa
forma, todos nós votaríamos, com a certeza
absoluta, em um projeto que é bom.

Sr. Presidente, muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Não há nenhuma proposta concreta sobre
o projeto.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Esta-
mos pedindo a retirada da urgência.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Só se retira com requerimento.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Pedi-
mos ao Presidente da Comissão que o faça.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, farei o requerimento, solicitando a reti-
rada de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estou aguardando.

V. Exª tem de garantir a maioria dos membros
da Comissão, porque deve haver a maioria.

A boa vontade é tão grande que esperaremos
o suficiente.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Osmar
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
embora eu tenha ouvido argumentos contra a ur-
gência, não ouvi nenhum argumento contra o pro-
jeto. Não sei se é porque ainda não foi discutido.
E a votação já está em andamento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estamos em discussão. A Comissão pode
retirar, porque não anunciei a votação.

O painel está aberto e alguns Senadores vo-
taram, mas está em discussão. Se V. Exª discor-
dar, o assunto é outro.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con-
cordo, Sr. Presidente, pelas razões que expus.
Então, aproveito a oportunidade e solicito à
Mesa que o projeto volte ao Plenário logo que os

Senadores o tiverem estudado, porque ele é muito
importante para os Municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Seria interessante fixar um prazo?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Agrade-
ço ao Senador Ney Suassuna se o seu requeri-
mento estabelecer esse prazo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Fixo um período de 30 dias. A matéria en-
trará na convocação extraordinária.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Espero, Sr. Presidente, que o IBGE, nesse inter-
valo de tempo, mande as informações relevantes
para a análise do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car-
los Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº  792, DE 1999

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 352, inciso III, do Regimen-
to Interno, requeremos a extinção da urgência con-
cedida para o Projeto de Lei do Senado nº 464, de
1999 –   Complementar.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. –
Eduaro Suplicy e Outros

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento da Comis-
são – de extinção da urgência para o projeto,
para que este seja votado, por vontade da Mesa,
em 30 dias.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

A matéria retorna à pauta na data aprazada.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 3:

PARECER Nº 1.094, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento nº 781, de 1999)

(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº
1.094, de 1999, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Iris Rezende,
sobre a Mensagem nº 223, de 1999 (nº 1.754/99,
na origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar.

Em discussão o parecer em turno único. (Pau-
sa)

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o advogado Flávio Flores da Cunha Bierren-
bach, que está sendo indicado pelo Presidente da
República para a vaga de Ministro Civil do Superior
Tribunal Militar, é advogado criminalista de escol,
especializado na área penal-militar, com reputação
das mais ilibadas, além de elevado conceito profis-
sional, ético e político em todo o País. Foi Vereador,
depois Deputado Estadual de 1979 a 1982, Deputa-
do Federal por São Paulo, eleito pelo PMDB, de
1983 a 1987, quando se destacou na luta contra o
regime militar de exceção e na adoção de medidas
em favor da Democracia e dos direitos humanos.
Em 1985, foi Relator da Emenda Constitucional n.º
26, de 1985, pela qual foi convocada a Assembléia
Nacional Constituinte. Naquela oportunidade, fir-
mou, em seu relatório, a necessidade de que a
Constituinte fosse “unicameral e exclusiva”, isto é,
que os Parlamentares fossem eleitos unicamente
para a tarefa de elaborar a nova Constituição. O De-
putado Flávio Bierrenbach, em todas as oportuni-
dades, honrou o seu mandato, e disso posso falar
dando o meu testemunho pessoal, primeiramente
porque fui uma das pessoas que de perto conside-
rou a importância de apoiá-lo quando eleito pela pri-
meira vez Vereador em 1976. Em 1978, fui seu com-
panheiro no MDB, quando ambos fomos candida-
tos, e em 1982 novamente estivemos batalhando

juntos para sermos candidatos a Deputado Federal.
Ao longo dos oito anos que com ele convivi na
Assembléia Legislativa e na Câmara dos Deputa-
dos, sempre pude testemunhar sua integridade, se-
riedade de propósitos em defesa do interesse públi-
co. Assim, essa indicação merece ser aprovada
com louvor.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me concede um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY – Com muita honra.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC) – No-
bre Senador, V. Exª analisa a indicação do emi-
nente jurista, ex-colega nosso na Câmara dos De-
putados, Flávio Bierrenbach, que conheci em
1983, quando vim para a Câmara dos Deputados.
Era um Parlamentar afetuoso, conhecedor princi-
palmente das questões jurídicas, ético e bem rela-
cionado. Por isso e muito mais – e V. Exª o conhe-
ce há mais tempo -, não vou deixar transcorrer
este momento sem dizer que V. Exª retrata fiel-
mente Flávio Bierrenbach, que será, no Superior
Tribunal Militar, um grande Ministro.

O SR. EDUARDO SUPLICY – Agradeço as
palavras de V. Exª, com as quais estou de inteiro
acordo. Se, em algumas ocasiões, como a última
em que examinamos a designação de ministros
para o Superior Tribunal Militar, dúvidas foram le-
vantadas, desta vez, na análise do nome de Flávio
Flores da Cunha Bierrenbach, não há por que ter-
mos qualquer dúvida e não votarmos com entusias-
mo seu nome.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, nobre Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, gostaria que V. Exª também
falasse em meu nome em derredor da figura de
Flávio Bierrenbach, que conheço pessoalmente ao
longo de mais de vinte anos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado a V. Exª, que, como Relator da
Constituinte, pode dar seu testemunho. Aliás, é in-
teressante que V. Exª o faça, porque, na Assem-
bléia Legislativa, o Deputado Flávio Flores da Cu-
nha Bierrenbach tinha uma excelente equipe, da
qual faziam parte, dentre outros, o hoje Ministro
Celso Mello e Luiz Antônio Marrey, nomes que
muito têm dignificado, respectivamente, o Supre-
mo Tribunal Federal e a Procuradoria do Estado
de São Paulo.
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O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, nobre Senador Jader Barbalho.

O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Senador
Eduardo Suplicy, eu gostaria de, neste aparte, em-
prestar publicamente nosso apoio à indicação do
Dr. Flávio Bierrenbach para o Superior Tribunal Mili-
tar. Também o conhecemos de longa data. Seu cur-
rículo, sua história pessoal e profissional demons-
tra que o Superior Tribunal Militar terá um integrante
com conhecimento variado, seja da academia, seja
do Legislativo, seja da advocacia, enfim, alguém
preparado para o exercício da função. Ganha, por-
tanto, com essa escolha o Superior Tribunal Militar.
Eu não poderia, de forma alguma, como Líder do
PMDB na Casa, deixar, neste momento, de empres-
tar publicamente nossa solidariedade à indicação
do Presidente da República e cumprimentar o Tribu-
nal Superior pelo novo membro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço as referências, Senador Jader Barbalho.
Desta vez, o Presidente Fernando Henrique Cardo-
so acertou em cheio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
não poderia deixar de trazer o meu abraço e a mi-
nha solidariedade ao nome de Flávio Flores da Cu-
nha Bierrenbach, grande Deputado, grande líder,
grande cidadão, uma grande e feliz escolha. Neto
do General Flores da Cunha e neto do grande Mi-
nistro Bierrenbach, foi um Deputado Federal extra-
ordinário. Um grande nome que haverá de nos re-
presentar a todos naquele Tribunal. Que bom quan-
do o Governo acerta dessa maneira! Que bom que,
ao lado de um erro tão grave que foi mandar o Ge-
neral de Volta Redonda para lá, agora o Governo
compense, mandando um nome dessa envergadu-
ra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, levanto-me para suprir uma invo-
luntária omissão de minha parte.

Como membro da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, infelizmente, não pude estar
presente à reunião a qual compareceu o Dr. Flávio

Flores da Cunha Bierrenbach, para, na forma regi-
mental, ser sabatinado e homenageado. Não
pude, naquela ocasião, prestar-lhe minha home-
nagem.

Quero fazê-lo agora, dizendo que poucas ve-
zes vi, desde que aqui cheguei, uma indicação
para um Tribunal superior do nosso País ser feste-
jada pelo Senado do República, como sói aconte-
cer agora, com a indicação do Dr. Flávio Flores da
Cunha Bierrenbach, que notabilizou-se como polí-
tico e grande defensor dos postulados da demo-
cracia.

Considero, portanto, que a indicação é justa e
meritória. Com certeza, S. Exª vai honrar e muito o
Superior Tribunal Militar, esse Tribunal que, em
páginas memoráveis da História do Brasil, foi mui-
to mais civil do que muitos tribunais civis do nosso
País, porque, embora tenha esse título e nome e
seja composto, na sua maioria, por militares, sem-
pre se dignificou na defesa do direito e da justiça.

Quero, assim, sanar a minha falha involuntária
por não estar presente à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para abraçar efusivamente a in-
dicação de Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, ho-
mem ilustre e político que honrou a Câmara Federal
e o Partido a que pertenceu – o Movimento Demo-
crático Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – V. Exª tem a palavra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de registrar meu apoio ao nome do Dr. Flá-
vio Flores da Cunha Bierrenbach, apoio que, aliás,
está-se revelando unanimidade, pois Senadores dos
mais diferentes Partidos apóiam entusiasticamente
seu nome. Tive o privilégio de ser seu companheiro
na Câmara dos Deputados e, neste momento, asso-
cio-me à unanimidade do Plenário em relação a seu
nome para o Superior Tribunal Militar, o que demons-
tra o acerto da indicação do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria.

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
cerro a discussão.

As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 69 Srs. Senadores; não
houve votos contrários.

Houve 1 abstenção.
Total: 70 votos.
Foi aprovado o nome do Sr. Flávio Flores da

Cunha Bierrenbach.
Será feita a devida comunicação ao Senhor

Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 4:

MENSAGEM Nº 233, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos

do Requerimento nº 782, de 1999)
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Pare-
cer da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Ro-
meu Tuma, sobre a Mensagem nº 233,
de 1999 (nº 1.794/99, na origem), pela
qual o Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do
Senhor José Israel Vargas, para exercer
o cargo de Chefe da Delegação Perma-
nente do Brasil junto à Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciên-
cia e Cultura.

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa deve es-
tar satisfeita e plenamente realizada com a indica-
ção do cientista José Israel Vargas para represen-
tante do Brasil junto à Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura –
Unesco.

José Israel Vargas é um nome de conceito in-
ternacional. Exerceu numerosas funções no Brasil
e no exterior. É filho de Paracatu, cidade importante
de Minas Gerais, um centro cultural onde nasceram
grandes homens públicos como Afonso Arinos.

Nesta hora, transmito os sentimentos do meu
Estado, Minas Gerais, e do Brasil, aplaudindo a in-
dicação do Dr. José Israel Vargas, que merece o

maior louvor e a expectativa de um bom desempenho
na nova missão.

A decisão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso é acertada e merece o respeito, a estima e
a admiração desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pau-
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com o dis-
posto no art. 383, VII, combinado com o art. 291, I,
e, do Regimento Interno, deve ser procedida por es-
crutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Votaram SIM 62 Srs. Senadores; e NÃO 2.

Houve 3 abstenções.

Total: 67 votos

Aprovado nome do Sr. José Israel Vargas.

Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 1999

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 6, de 1999, tendo
como primeiro signatário o Senador Lúcio
Alcântara, que assegura aos remanescen-
tes dos quilombos o direito de propriedade
sobre as terras que ocupam e garante a
preservação de suas comunidades, tendo
Parecer favorável, sob nº 817, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Fogaça, com
abstenção do Senador Lúcio Alcântara.

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 65 Srs. Senadores e
NÃO 1.

Não houve abstenção.
Total: 66 votos.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, oferecendo a redação final à
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 1999,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.148, DE 1999

(Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania)

Redação final da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 6, de 1999.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia apresenta a redação final da Proposta de Emenda
à Constituição nº 6, de 1999, que assegura aos rema-
nescentes dos quilombos o direito de propriedade so-
bre as terras que ocupam e garante a preservação de
suas comunidades.

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezem-
bro de 1999. –

ANEXO AO PARECER Nº 1.148, DE 1999

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   , DE 1999

Acrescenta ao Capítulo VIII do Título
VIII da Constituição Federal o art. 232-A,
assegurando aos remanescentes dos
quilombos o direito de propriedade sobre
as terras que ocupam e garante a preser-
vação de suas comunidades.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O Capítulo VIII do Título VIII da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO VIII”

“Dos Índios e das Comunidades Remanescentes
dos Quilombos." (NR)

Art. 2º O Capítulo VIII do Título da Constituição Fe-
deral passa a vigorar acrescido do seguinte art. 232-A:

“Art. 232-A. É reconhecido aos rema-
nescentes dos quilombos o direito de propri-
edade definitiva sobre as terras que ocu-
pam, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos, na forma da lei, bem como pro-
teger e fazer respeitar todos os seus bens.”

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II,

do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 765, de 1999)

(Tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 154 e 208, de 1999)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 50, de 1999 (nº
4.694/98, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera e
acrescenta artigos à Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, dispondo sobre as Comissões de
Conciliação Prévia e permitindo a execu-
ção de título executivo extrajudicial na
Justiça do Trabalho, tendo

Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 1.149, DE 1999-CAS

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 50,
de 1999 (nº 4.694, de 1988, na origem),
que “Altera e acrescenta artigos à Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, dispondo sobre as Co-
missões de Conciliação Prévia e permi-
tindo a execução de título executivo ex-
trajudicial na Justiça do Trabalho”, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 154, de
1999, que “Dispõe sobre a criação de Câ-
maras Intersindicais de Conciliação (CIC)
e dá outras providências”, e sobre o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 208, de 1999,
que “Institui a Comissão Paritária de
Conciliação, com a atribuição de harmo-
nizar os interesses envolvidos nos dissí-
dios individuais do trabalho”.

Relator: Senador Moreira Mendes

I – Relatório

São submetidos ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 50,
de 1999, que tem por finalidade dispor sobre as Comis-
sões de Conciliação Prévia e permitir a execução de tí-
tulos executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho.

Na exposição de motivos que acompanha o texto
do presente projeto de lei do Executivo, os então Minis-
tros de Estado da Justiça e do Trabalho, Renan Calhei-
ros e Edward Amadeo, assim justificaram a iniciativa:

“A Justiça do Trabalho recebeu, no
ano passado, cerca de 2 milhões de ações
trabalhistas, o que supera, em muito, a ca-
pacidade de julgamento das poucos mais de
mil Juntas de Conciliação e Julgamento que
integram a base do Judiciário Laboral.

Com isso, o processo trabalhista, origina-
riamente concebido para ser solucionado numa
única audiência, acaba espraiando-se por inú-
meras audiências, marcas com dilatados inter-
regnos, tornando longa a peregrinação do tra-
balhador até obter um pronunciamento dos ór-
gãos judicantes laboriais, a par de, com as ins-
tâncias recursais, aguardar por vários anos a
solução definitiva de sua demanda.

Assim, o presente projeto introduz na
sistemática de composição dos conflitos tra-
balhistas de antureza individual a Comissão
de Conciliação Prévia, no âmbito das própri-

as empresas, em caráter paritário, que evite
a chegada ao Judiciário de grande parte das
demandas trabalhistas."

Antes de passarmos à análise do projeto em
apreço, cabe-nos observar que, nos termos do Re-
querimento nº 701, de 1999, passou ele a ter tramita-
ção conjunta com o Projeto de Lei do Senado nº 154,
de 1999, que já tramita com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 208, de 1999, que têm por finalidade criar as
Câmaras Intersindicais de Conciliação e as Comis-
sões Paritárias de Conciliação, respectivamente.

Na sua parte substancial, estabelece o Projeto
da Câmara nº 50, de 1999, que os conflitos entre em-
pregados e empregadores poderão ser submetidos à
conciliação prévia em Comissões de Conciliação Pré-
vias. Elas podem ser instituídas no âmbito da empre-
sa, sem qualquer vínculo administrativo ou jurisdicio-
nal com o Poder Judiciário, ou ser constituídas por
grupos de empresas ou, ainda, ter caráter intersindi-
cal. As instituídas no âmbito da empresa serão inte-
gradas por, no mínimo, dois e, no máximo, dez mem-
bros, representantes dos empregadores e dos em-
pregados, com igual número de suplentes. Os repre-
sentantes dos empregados, membros da Comissão,
terão estabilidade provisória até um ano após o final do
mandato e só poderão ser demitidos do estabeleci-
mento se cometerem falta grave, nos termos da CLT.

As comissões instituídas no âmbito do sindicato
terão sua constituição e normas de funcionamento
definidas em convenção ou acordo coletivo. Existindo
comissão instalada, os conflitos de trabalho serão
submetidos a ela, antes do ingresso de uma das par-
tes na Justiça do Trabalho.

O termo de conciliação vale como transação ex-
trajudicial executável, conforme o que dispõe a CLT, e,
uma vez cumprido, dá quitação dos direitos neles es-
pecificados, exceto quanto às parcelas expressamen-
te ressalvadas.

Os artigos restantes complementam o que há
de imprescindível no instituto que se pretende criar,
que, por sinal, não tem similar entre nós.

Já o Projeto de Lei do Senado nº 154, de 1999,
determina que os conflitos entre empregados e em-
pregadores, quando versarem sobre matéria passível
da transação, poderão ser submetidos à mediação,
conciliação ou arbitragem prévias em Câmaras Inter-
sindicais de Conciliação.Essas, sem qualquer vínculo
administrativo ou jurisdicional com o Poder Judiciário,
serão integradas por, no mínimo, dois representantes
dos empregadores e dois dos empregados, com igual
número de suplentes, livremente escolhidos pelos re-
presentados.
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Existindo Câmara instalada, os conflitos de tra-
balho serão submetidos a elas, antes do ingresso de
uma das partes na Justiça do Trabalho.

O termo de acordo ou laudo arbitral vale como
transação extrajudicial executável, conforme o que
dispõe a CLT, e, uma vez cumprido, dá quitação dos
direitos neles especificados.

Por fim, o Projeto de Lei do Senado nº 208, de
1999, impõe a criação dessas comissões nos estabe-
lecimentos com mais de sessenta empregados.
Assim, o empregador deverá promover a constituição
do órgão, quer si trate de um só estebelecimento com
mais de sessenta empregados, quer si trate de vários
estabelecimentos da mesma empresa que, num só
município, ultrapassem esse limite.

Cada comissão será integrada por empregados
eleitos pelo voto direto dos seus companheiros e dois
outros, que representarão o empregador, por este in-
dicados. O mandato será de dois anos, vedada a re-
condução.

Essas comissões deverão tentar conciliar os litígi-
os individuais do trabalho verificados na respectiva em-
presa, os quais lhes devem ser obrigatoriamente sub-
metidos, como condição prévia indispensável ao ajuiza-
mento da correspondente ação na Justiça do Trabalho.

Às proposições não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O serviço estatal de administração da justiça
vem atravessando uma verdadeira crise e, cada vez
mais, o Estado se vê sem condições de dar uma res-
posta adequada no que tange à solução de conflitos.
Por outro lado, a lentidão dos processos judiciais e
seus altos custos têm dificultado ao cidadão o amplo
acesso à Justiça do Trabalho. Como conseqüência,
vai crescendo o sentimento de que ela não merece
mais a confiança das pessoas, apesar de todos os es-
forços que vêm sendo feitos no sentido de torná-la
mais ágil e menos formal.

Diante dessa realidade, é natural que, desde há
algum tempo, venham sendo estudadas propostas al-
ternativas de soluções extrajudiciais de conflitos.Res-
salte-se que a descentralização dos instrumentos de
solução de litígios começa a ser buscada, principal-
mente, como saída para o descongestionamento do
Judiciário e preservação de sua credibilidade e efi-
ciência, tão importantes para o cumprimento de sua
função social. Atualmente, estamos caminhando para
um conceito mais amplo de realização de justiça, com
a atuação de terceiros, empenhados na solução dos
conflitos, sem os formalismos a que são submetidos
os juízes.

O recurso a alternativas extrajudiciais de solu-
ção e conflitos já vem sendo largamente praticado em
várias partes do mundo. Os exemplos encontrados no
direito comparado revelam sua importância.

Nos Estados Unidos, a convenção coletiva é o
mais importante mecanismo de paz nas relações de
trabalho, logo em seguida vem a arbitragem voluntária
e, por último, e em raríssimos casos, a solução jurisdi-
cional. Ressalte-se que mais de noventa e cinco por
cento das convenções têm cláusula de arbitragem. Os
árbitros são livremente escolhidos pelas partes e são
eles que realizam audiências, colhem provas etc.

De 1976 para cá, após a realização da Confe-
rência Nacional sobre a Causa da Insatisfação Popu-
lar com a Administração da Justiça, vários estados
americanos criaram leis disciplinando o uso de méto-
dos alternativos de resolução de conflitos.

No Japão, os conflitos são, geralmente, resolvi-
dos por uma comissão, composta por dois mediado-
res e presididos por um juiz. Para ser nomeado medi-
ador não é necessário que a pessoa seja um grande
conhecedor de ciências jurídicas, embora conheci-
mentos de direito civil sejam exigidos.

O recurso à Justiça Civil (vale frisar que não há
órgãos especializados em conflitos trabalhistas) é
raro e sempre há o recurso à tentativa prévia de con-
ciliação ou mediação.

Na França, com o advento da Lei nº 957/92, de
13 de novembro de 1982, tornou-se obrigatória a ne-
gociação dentro da empresa.

As partes ou autoridade pública escolhem pro-
fissional e esses se encarregam de fazer a mediação,
após consultas entidades sindicais e patronais, nos
conflitos individuais e coletivos.

Se a mediação não obtiver resultado, faculta-se
a arbitragem, por acordo das partes, a qual é normal-
mente prevista na convenção coletiva

Na Alemamha, existe a Justiça do Trabalho, que
guarda muita semelhança com a brasileira,. Entretan-
to, estimulam-se as partes à negociação,que deve ser
efetivada de maneira exaustiva. Se frustrada, recor-
re-se à mediação ou à arbitragem. Lá as comissões
de conciliação estão tendo muito êxito, pois conse-
guem revolver mais de dois terços dos casos.

Entre nós, por estar a mediação restrita à Justi-
ça do Trabalho, como uma fase necessária do proces-
so judicial, quer individual, quer coletivo, ela perde
muito sua eficácia, além de inibir as partes, já que os
juízes o poder de impor a solução do conflito.

É de se salientar que algumas experiência vêm
sendo feitas no Brasil, no sentido de solucionar os
conflitos trabalhistas extrajudicialmente. Em Patos de
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Minas – MG, foi criada a Comissão Intersindical de
Conciliação Prévia que vem obtendo sucesso na mai-
oria das lides trabalhistas. Em Patrocínio – MG, in-
centivado pela junta de Conciliação e Julgamento, foi
criado o Núcleo Internacional de Conciliação Traba-
lhista – NINTER, para prestar serviços, como a medi-
ção de conflitos, arbitragem voluntária, assistência e
conferência de quaisquer acertos trabalhistas, inclu-
sive rescisões contratuais e orientação sobre direitos
e obrigações trabalhistas. Os resultados são bastante
animadores no que concerne à mediação e concilia-
ção, uma vez que reduziu-se em 85% o volume de
processos submetidos ao Judiciário. Experiência se-
melhante vem sendo feita em Maringá – PR.

Nesse contexto, é inegável a contribuição dada
por esses projetos, que não visam apenas a criar um
instrumento de resolução de conflitos para diminuir as
ações no Judiciário, mas também ser um mecanismo
capaz de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, uma
vez que, entre as duas formas de resolver os conflitos,
há uma grande interdependência, que reflete um real
e verdadeiro pluralismo de soluções de litígio. A expe-
riência dos outros países revela a mediação extrajudi-
cial é saudável, pois leva à descentralização e à dele-
gação da justiça estatal, sem qualquer prejuízo ao Ju-
diciário, que continua como instituição essencial do
sistema de regulação social.

Ainda que as proposições sejam meritórias, en-
tendemos que o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de
1999, ao facultar a conciliação entre as partes, por in-
termédio das Comissões de Conciliação Prévia, de-
verá produzir mais resultados práticos, porque a cria-
ção de tais órgãos está subordinada a convenções e
acordos coletivos. Contrariamente, a obrigatoriedade
de funcionamento, em caráter permanente, da cha-
mada Comissão Paritária de Conciliação, como pre-
vista no Projeto de Lei do Senado nº 208, de 1999,
poderia gerar tensão entre os agentes da relação de
trabalho. Essa diferença tem grande peso na implan-
tação, consolidação e sucesso dessas comissões.

Mesmo sendo um excelente instrumento para a
agilização da justiça trabalhista, vale lembrar que essa
modalidade de resolução de conflitos ainda é incipiente
no Brasil e, a nosso ver, é necessário que, nessa primei-
ra fase, a instituição dessas comissões de conciliação
seja fruto de acordos entre patrões e empregados.

É de ressaltar, por último, que o acolhimento do
projeto originário do Poder Executivo não só engloba
parte substancial do PLS nº 154, de 1999, como tam-
bém as diretrizes que norteiam o PLS nº 208, de
1999, sem os vícios de inconstitucionalidade que pa-
recem acompanhar este último.

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 50, de 1999, e pela prejudici-
alidade dos Projetos de Lei do Senado nº 154, de
1999, e nº 208, de 1999.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999.
Osmar Dias, Presidente – Moreira Mendes, Relator
– Sebastião Rocha, (Contrário) – Antero Paes de
Barros – Juvêncio da Fonseca – Eduardo Siqueira
Campos – Leomar Quintanilha – Maria do Carmo
Alves – Emilia Fernandes (Contrário) – Luzia Tole-
do – Geraldo Cândido (Abstenção) – Pedro Simon
– Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Maguito Vilela
– Heloisa Helena (Contrário)

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1– CAS,
OFERECIDA AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Nº 50, DE 1999.

A emenda tem por objetivo introduzir duas alte-
rações no texto do parágrafo único do art. 625-E:

1º determinar que o termo de conciliação seja
homologado pelo sindicato da categoria profissional;

2º estabelecer que o termo de conciliação,
sendo título executivo extrajudicial, só terá eficácia libera-
tória quanto às parcelas expressamente discriminadas.

Preliminarmente, cabe ressaltar que a Comis-
são de Conciliação Prévia, ao promover a conciliação
extrajudicial, ao estimular o entendimento direto entre
as partes, surge não apenas como etapa preliminar
na solução dos litígios, mas também como alternativa
à justiça estatal. Assemelhando-se à negociação, a
conciliação poderá até prever concessões mútuas
com a finalidade de se chegar a um acordo e se evitar,
dessa forma, que o conflito chegue ao Judiciário.
Assim, não sendo essa comissão um órgão judicante,
a posição do empregado não pode ser encarada
como sendo aquela de alguém que, naturalmente,
está em condição de desvantagem porque é leigo na
arte de interpretar e aplicar os princípios e normas
trabalhistas. Convém lembrar, pois, que ele se encon-
tra perante um órgão de conciliação e negociação no
qual poderá ou não nascer um acordo conciliatório. A
comissão, seguramente, estará em condições de ter
um bom conhecimento das peculiaridades do respec-
tivo ambiente de trabalho e, por ter competência res-
trita ao âmbito interno da empresa, não estará afeta a
assuntos muito doversificados. Conseqüentemente,
terá maiores facilidades em promover de maneira
mais efetiva a conciliação, sem o risco de reduzi-la a
uma mera formalidade. Por outro lado, saliente-se
que o empregado não estará sozinho perante essa
comissão, uma vez que seus membros não são cons-
tituídos apenas pelos representantes dos enmprega-
dores. Nesse contexto, a figura do sindicato, como
instrumento de homologação do termo de concilia-
ção, é desnecessária.

Quanto à segunda alteração que se pretende in-
troduzir no dispositivo citado, entendemos que ela
não traz qualquer mudança substancial. Ademais, do
modo como está redigido, com certeza não acarreta-
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rá qualquer prejuízo ao trabalhador, mesmo que os
aspectos sobre os quais não houve mútuo entendi-
mento seja objeto das ressalvas do acordo.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. – Se-
nador Moreira Mendes – Osmar Dias, Presidente –
Moreira Mendes,Relator – Sebastião Rocha, (Contrá-
rio) – Antero Paes de Barros – Juvêncio da Fonseca
– Eduardo Siqueira Campos – Leomar Quintanilha –
Maria do Carlo Alves – Emilia Fernandes (Contrário)
– Luzia Toledo – Geraldo Cândido (Abstenção) – Pe-
dro Simon – Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Ma-
guito Vilela – Heloisa Helena (Contrário)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– O parecer conclui favoravelmente ao projeto e pela
prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado nºs 154
e 208, de 1999, que tramitam em conjunto.

O Senador Amir Lando, Relator designado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, encaminhou à Mesa parecer favorável ao Proje-
to, e pela prejudicialidade dos Projetos de Lei do
Senado nºs 154 e 208, de 1999, que tramitam em
conjunto, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
execício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.149-A, DE 1999

Em Plenário, em substituição à Co-
missão de Constituição, Justiça e cida-
dania, sobre o projeto de Lei da Câmara
nº 50, de 1999 (nº 4.694, de 1988, na ori-
gem), que “Altera e acrescenta artigos à
Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, dispondo sobre
as comissões de Conciliação Prévia e
permitindo a execução de título executi-
vo extrajudicial na Justiça do Trabalho”,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 154,
de 1999, que “Dispõe sobre a criação de
Câmara Intersindicais de Conciliação
(CIC) e dá outras providências”, e sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 208, de
1999, que “Institui a Comissão Paritária
de Conciliação, com a atribuição de har-
monizar os interesses envolvidos nos
dissídios individuais do trabalho”.

Relator: Senador Amir Lando

I – Relatório

Oriundo do Poder Executivo, é submetido ao
exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 1999, que

tem por finalidade dispor sobre as Comissões de
Conciliação Prévia e permitir a execução de título
executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho.

Na exposição de motivos que acompanha o tex-
to da proposição, os então Ministros de Estado da
Justiça e do Trabalho, Renan Calheiros e Edward
Amadeo, assim justificaram a iniciativa:

“A Justiça do Trabalho recebeu, no
ano passado, cerca de 2 milhões de ações
trabalhistas, o que supera, em muito, a ca-
pacidade de julgamento das pouco mais de
mil Juntas de Conciliação e Julgamento que
integram a base do Judiciário Laboral.

Com isso, o processo trabalhista, origina-
riamente concebido para ser solucionado numa
única audiência, acaba espraiando-se por inú-
meras audiências, marcadas com dilatados in-
terregnos, tornando longa a peregrinação do
trabalhador até obter um pronunciamento dos
órgãos judicantes laboriais, a par de, com as
instâncias recursais, aguardar por vários anos a
solução definitiva de sua demanda.

Assim o presente projeto introduz na
sistemática de composição dos conflitos tra-
balhistas de natureza individual a Comissão
de Conciliação Prévia, no âmbito das própri-
as empresas, em caráter paritário, que evite
a chegada ao Judiciário de grande parte das
demandas trabalhistas."

Antes de passarmos à análise do projeto em
apreço, cabe-nos observar que, nos termos do Re-
querimento nº 702, de 1999, passou ele a ter tramita-
ção conjunta com o Projeto de Lei do Senado nº 154,
de 1999, que já tramita como Projeto de Lei do Sena-
do nº 208, de 1999, que tem por finalidade criar as Câ-
maras Intersindicais de Conciliação e as Comissões
Paritárias de Conciliação, respectivamente.

Quando de sua apreciação na Comissão de
Assuntos Sociais, a proposta governamental foi apro-
vada por unanimidade de seus membros, ficando as
demais proposições prejudicadas.

Na sua parte substancial, estabelece o Projeto
da Câmara nº 50, de 1999, que os conflitos entre em-
pregados e empregadores poderão ser submetidos à
conciliação prévia em Comissões de Conciliação Prévi-
as. Elas podem ser instituídas no âmbito da empresa,
sem qualquer vínculo administrativo ou jurisdicional
com o Poder Judiciário, ou ser constituídas por grupos
de empresas ou, ainda ter caráter intersindical. As insti-
tuídas no âmbito da empresa serão integradas por, no
mínimo, dois e, no máximo, dez membros, representan-
tes dos empregadores e dos empregados, com igual
número de suplentes. Os representantes dos emprega-
dos, membros da Comissão, terão estabilidade provisó-
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ria até um ano após o final do mandato e só poderão ser
demitidos do estabelecimento se cometerem falta gra-
ve, nos termos da CLT.

As comissões instituídas no âmbito do sindicato
terão sua constituição e normas de funcionamento
definidas em convenção ou acordo coletivo. Existindo
comissão instalada, os conflitos de trabalho serão
submetidos a elas, antes do ingresso de uma das par-
tes na Justiça do Trabalho.

O termo de conciliação vale como transação ex-
trajudicial executável, conforme o que dispõe a CLT, e,
uma vez cumprido, dá quitação dos direitos neles es-
pecificados, exceto quanto às parcelas expressamen-
te ressalvadas.

Os artigos restantes complementam o que há
de imprescindível no instituto que se pretende criar,
que, por sinal, não tem similar entre nós.

Já o Projeto de Lei do Senado nº 154, de 1999, de-
termina que os conflitos entre empregados e emprega-
dores, quando versarem sobre matéria passível de tran-
sação, poderão ser submetidos à mediação, conciliação
ou arbitragem prévia em Câmaras Intersindicais de Con-
ciliação. Essas, sem qualquer vínculo administrativo ou
jurisdicional com o Poder Judiciário, serão integradas,
por, no mínimo, dois representantes dos empregadores e
dois dos empregados, com igual número de suplentes, li-
vremente escolhidos pelos representados.

Existindo Câmara instalada, os conflitos de tra-
balho serão submetidos a elas, antes do ingresso de
uma das partes na Justiça do Trabalho. O termo de
acordo ou laudo arbital vale como transação extraju-
dicial executável, conforme o que dispõe a CLT, e,
uma vez cumprido, dá quitação dos direitos neles es-
pecificados.

Por fim, o Projeto de Lei do Senado nº 208, de
1999, impõe a criação dessas comissões nos esta-
belecimentos com mais de sessenta empregados.
Assim, o empregador deverá promover a constituição
do órgão, quer se trate de um só estabelecimento
com mais de sessenta empregados, quer se trate de
vários estabelecimentos da mesma empresa que,
num só município, ultrapassem esse limite.

Cada comissão será integrada por emprega-
dos eleitos pelo voto direto dos seus companheiros
e dos outros, que representarão o empregador, por
este indicados. O mandato será de dois anos, veda-
da a recondução.

Essas comissões deverão tentar conciliar os lití-
gios individuais do trabalho verificados na respectiva
empresa, os quais lhes devem ser obrigatoriamente
submetidos, como condição prévia indispensável ao
ajuizamento da correspondente ação na Justiça do
Trabalho.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

No Brasil, algumas experiências vêm sendo fei-
tas no sentido de solucionar os conflitos trabalhistas,
extrajudicialmente. Em Patos de Minas – MG, foi cria-
da a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia,
que vem obtendo sucesso na maioria das lides traba-
lhistas. Em Patrocínio – MG, incentivado pela Junta
de Conciliação e Julgamento, foi criado o Núcleo
Intersindical de Conciliação Trabalhista – NINTER,
para prestar serviços como a mediação de conflitos,
arbitragem voluntária, assistência e conferência de
quaisquer acertos trabalhistas, inclusive rescisões
contratuais e orientação sobre direitos e obrigações
trabalhistas. Os resultados são bastante animadores
no que concerne à mediação e conciliação, uma vez
que reduziu-se em 85% o volume de processos sub-
metidos ao Judiciário. Experiência semelhante vem
sendo feita em Maringá – PR.

Infelizmente, há, ainda entre nós, uma mentali-
dade difusa de se recorrer ao Judiciário para solucio-
nar todo os litígios, e isso faz com que a garantia da
tutela jurisdicional se restrinja à possibilidade de solu-
ção estatal do conflito.

A modernização das relações coletivas de tra-
balho exige a redução gradativa da presença do Esta-
do. O Poder Judiciário deve ser visto como último grau
de apelo para a garantia de direitos ameaçados. Em
verdade, há que se recorrer a ele para a solução de
complexos e reais litígios e não para toda e qualquer
solução de pendências, muitas vezes de valores ínfi-
mos ou de pequena complexidade jurídica.

No atual contexto das relações laborais, a pre-
sença do Estado deveria ser admitida nos termos do
princípio da subsidiaridade, onde ele teria somente
função supletiva, desempenhando aquelas que não
possam ser assumidas diretamente pelos interlocuto-
res. Essa descentralização, sem dúvida alguma, pro-
porcionará respostas e soluções mais racionais, jus-
tas e efetivas às demandas; por outro lado, essa des-
centralização será capaz também de avivar o senso
de resonsabilidade e de participação de cada indiví-
duo na solução de seus próprios conflitos, evitando,
assim, uma postura passiva à espera de soluções es-
tatais padronizadas.

Nesse sentido, estimular trabalhadores e em-
presários a encontrarem a solução de seus conflitos
antes de seu ajuizamento é um caminho que deve ser
perseguido, uma vez que a negociação e o diálogo
podem favorecer a conciliação e evitar o que o litígio
vá parar na Justiça do Trabalho, na qual as partes deve-
rão aguardar pacientemente audiência de conciliação.
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Convém lembrar que o ajuizamento do litígio
costumeiramente gera tensão nas relações entre em-
pregados e patrões e quase sempre traz sérias difi-
culdades para o entendimento perante o juízo. Confli-
tos com grandes chances de conciliação acabam per-
manecendo na Justiça pelo simples fato de ter sido
proposta a ação, causando, assim, contrariedade en-
tre as partes.

Saliente-se, ainda, que o equacionamento da
questão do congestionamento da Justiça do Trabalho
depende obrigatoriamente de soluções como a que
está sendo proposta. O mecanismo da conciliação
prévia propiciará ao cidadão o acesso a uma Justiça
do Trabalho com mais qualidade, sem restringir seu
direito de invocá-la.

A Constituição de 1988 estimulou a criação de
novos mecanismos de realização da justiça, sendo
bastante receptiva a novos meios de composição da
lide. Daí, a necessidade de não mais nos concentrar-
mos na busca de soluções dos conflitos apenas no
Poder Judiciário, a fim de permitir o retorno da ativida-
de jurisdicional à sua função primordial: a solução de
complexos e verdadeiros litígios, que se encontra
desvirtuada atualmente.

Nesse contexto, é inegável a contribuição dada
por esses projetos, que não visam apenas a criar um
instrumento de resolução de conflitos para diminuir as
ações no Judiciário, mas também ser um mecanismo
capaz de aperfeiçoar as prestação jurisdicional, uma
vez que, entre as duas formas de resolver os conflitos,
há uma grande interdependência, que reflete um real
e verdadeiro pluralismo de soluções de litígio. A expe-
riência de outros países revela que a mediação extra-
judicial é saudável, pois leva à descentralização e à
delegação da justiça estatal, sem qualquer prejuízo
ao Judiciário, que continua como instituição essencial
do sistema de regulação social.

Ainda que as proposições sejam meritórias, en-
tendemos que o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de
1999, ao facultar a conciliação entre as partes por in-
termédio das Comissões de Conciliação Prévia, de-
verá produzir mais resultados práticos, porque a cria-
ção de tais órgãos está subordinada a convenções e
acordos coletivos. Contrariamente, a obrigatoriedade
de funcionamento, em caráter permanente, da cha-
mada Comissão Paritária de Conciliação, como pre-
vista no Projeto de Lei do Senado nº 208, de 1999,
poderia gerar tensão entre os agentes da relação de
trabalho. Esta diferença tem grande peso na implanta-
ção, consolidação e sucesso dessas comissões.

É de ressaltar, por último, que o acolhimento do
projeto originário do Poder Executivo não só engloba

parte substancial do PLS nº 154, de 1999, como tam-
bém as diretrizes que norteiam o PLS nº 208, de
1999.

Sob o aspecto formal, vale dizer que os precei-
tos constitucionais foram integralmente observados,
quanto à legitimidade de iniciativa (art. 61, caput) e à
competência legislativa da União (art. 22, inciso I).

Por outro lado, a matéria diz respeito ao proces-
so do trabalho, que deve ser disciplinado em lei ordi-
nária. É, portanto competência da União, sobre a qual
cabe ao Congresso Nacional legislar, conforme prevê
o art. 48 da Constituição Federal.

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 50, de 1999, no que tange ao
mérito e aos aspectos de juridicidade e constituciona-
lidade, ficando prejudicados os Projetos de Lei do Se-
nado nº 154 e 208, de 1999.

Sala das Sessões, Amir Lando, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que có-
pia dos pareceres referentes à matéria encontram-se
à disposição dos Srs.Senadores em suas bancadas.

Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.

Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson

Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, sou inteiramente favorável
a este projeto, mas lamento que, mais uma vez, se dê
preferência à iniciativa do Executivo em detrimento de
outras iniciadas no Congresso.

Há tramitando nesta Casa dois projetos seme-
lhantes: um, do Senador Arlindo Porto, mais antigo; e
outro, de minha autoria, apresentado em abril deste
ano, instituindo igualmente comissões paritárias de
conciliação.

O Governo, ignorando esses dois projetos, enviou
à Câmara, em agosto deste ano, um projeto asseme-
lhado, pois o conteúdo é o mesmo. O meu é até mais
completo, não por competência minha, mas porque
este projeto me foi inspirado por um dos mais eminen-
tes juristas deste País em Direito Trabalhista, que é o
Professor Arnaldo Sussekind. Os projetos, meu e do
Senador Arlindo Porto, ficaram aqui, a passos de tarta-
ruga; vem o do Governo depois, nos atropela, é aprova-
do na Câmara e agora vai ser aprovado neste Senado.

De qualquer modo, está-se fazendo o correto.
Essa é uma conseqüência natural da extinção dos juí-
zes classistas. Na avaliação do Professor Sussekind,
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essas comissões poderão aliviar talvez em até 50%
as demandas na Justiça do Trabalho.

É um passo adiante e, por isso, felicito-me com
o Congresso Nacional por aprová-lo, mas insisto em
lamentar que projetos oriundos da nossa Casa sejam,
dessa forma, atropelados e preteridos por todos que
vêm do Executivo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –

RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – V. Exª tem a palavra.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –

RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, o painel registrava, na votação anterior, o Item
6, com o que me enganei votando contrariamente.
Então, para fins de registro na Ata, peço que registre
o meu voto favorável ao Item 5.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Constará a retificação de V. Exª em Ata.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Arlindo Porto.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs.Senadores, o Senador Jefferson Péres, de mane-
ira brilhante, já manifestou a sua insatisfação em rela-
ção ao episódio que estamos vivendo recentemente.
Quero dizer que estarei votando a favor, mas devo fa-
zer alguns registros e alguns comentários.

Em dezembro de 1995, apresentamos um proje-
to de lei criando as comissões intersindicais de conci-
liação. Esse projeto foi inspirado no que, na realidade,
já ocorre em algumas cidades de meu Estado e na mi-
nha cidade natal de Patos de Minas. A experiência é
utilizada em várias outras Juntas de Conciliação de
Minas Gerais, inclusive com o beneplácito do Tribunal
Regional do Trabalho.

Esse projeto tramitou nesta Casa durante três
anos; recebeu parecer favorável, inclusive com subs-
titutivo do Senador Carlos Bezerra. Tivemos a oportu-
nidade de apreciá-lo na Comissão de Assuntos Soci-
ais, presidida pelo Senador Ademir Andrade, durante
muito tempo.

Os Srs. Senadores da Oposição discutiram lon-
gamente o projeto e pediram vista, até que, ao final da
legislatura anterior, não conseguimos a sua aprova-
ção, não obstante constar da pauta da última sessão,
por falta de quorum. O Sr. Presidente da Comissão,
Ademir Andrade, houve por bem retirá-lo da pauta.

Entendendo a importância e, principalmente, a
eficiência da conciliação realizada, reapresentamos

esse projeto no mês de março, desta feita encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, tendo como Relator o nobre Senador Amir Lando,
que emitiu parecer favorável.

O nobre Senador Jefferson Péres também teve
a brilhante idéia de apresentar um projeto, sendo feito
o seu apensamento. E tamanha foi a nossa surpresa
quando recentemente chegou a esta Casa, aprovado
pela Câmara, um projeto do Governo.

Analisando em profundidade, os dois projetos
se assemelham. O projeto do Governo amplia, além
das interferências sindicais, a busca de conciliação
sindical, e também faculta a abertura dessa possibili-
dade nas empresas.

Quero com isso dizer, Sr. Presidente, que, natu-
ralmente, para nós, é uma satisfação enorme ver um
trabalho, iniciado há quase cinco anos, hoje estar
sendo votado. Tenho certeza de que contará com o
apoio unânime desta Casa em razão da importância
do fortalecimento da relação trabalhista. Empregados
e empregadores só buscarão a Justiça em outra ins-
tância, isto é, noutro momento, procurando formas al-
ternativas e civilizadas numa relação do cotidiano,
permitindo que as divergências trabalhistas sejam sa-
nadas de modo administrativo e operacional, sem a
ingerência do Poder Público.

Fico feliz por ver que uma idéia materializada
em minha terra e consolidada ao longo do tempo con-
segue hoje obter este resultado: cerca de 65% das
questões são resolvidas nas Juntas de Conciliação e
Julgamento em nível de câmara intersindical de con-
ciliação. Destaco o trabalho e o empenho dos relato-
res que, sobretudo, souberam avaliar e entender o ob-
jetivo da nossa proposta.

Ao votar-se favoravelmente a este projeto, esta-
rão naturalmente prejudicados os dois projetos a se-
rem analisados nos itens 7 e 8.

Cumprimento o Ministro Francisco Dornelles
pela determinação, competência e articulação – sua e
de toda equipe técnica do Ministério do Trabalho –,
objetivando combinar propostas e projetos e apresen-
tar algo eficiente neste momento em que nos encon-
tramos num “buraco negro”, sem a existência da pos-
sibilidade de participação do trabalhador nas tendên-
cias trabalhistas.

Com isso, ratifico a minha alegria de ver hoje
consolidada essa possibilidade legal de conciliação,
que na prática já está ocorrendo.Mais do que isso: es-
pero que em outros momentos possamos ter a agili-
dade necessária para avaliar em profundidade o que
possa ser importante. Coaduno com a manifestação
do Senador Jefferson Péres, com todo o seu entusi-
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asmo, com toda a sua alegria, neste momento em
que passamos a possibilitar a inter-relação entre tra-
balhadores e empregadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Moreira Mendes.

O SR.MOREIRA MENDES (PFL – RO.Como Re-
lator. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, solicitei a palavra para discutir, na qualidade de
Relator, em que pese ao brilhante trabalho desenvolvi-
do pelos ilustres Senadores Arlindo Porto e Jefferson
Péres. S. Exas trouxeram consideráveis contribuições
ao projeto hoje sob análise. Apenas gostaria de dizer
que, embora as proposições sejam meritórias, o Projeto
de Lei da Câmara nº 50, ao facultar a conciliação entre
as partes por intermédio de conciliações de comissões
de conciliação prévia, deverá produzir mais resultados
práticos. A criação de tais órgãos está subordinada a
convenções e acordos coletivos, contrariamente à obri-
gatoriedade de funcionamento em caráter permanente
da chamada Comissão Paritária de Conciliação, previs-
ta no Projeto de Lei nº 208, de 1999, que poderia gerar
tensão entre os agentes da relação de trabalho.

Essa diferença tem grande peso na implanta-
ção, consolidação e sucesso das comissões. Mesmo
sendo um excelente instrumento para agilização da
Justiça trabalhista, vale lembrar que essa modalidade
de resolução de conflitos ainda é incipiente no Brasil.
A nosso ver, é necessário que, nesta primeira fase, a
instituição das comissões de conciliação seja fruto de
acordos entre patrões e empregados.

Portanto, encaminho a votação no sentido da
aprovação do projeto de lei da Câmara, na proposta
original, e pela rejeição dos dois projetos dos eminen-
tes Senadores, voltando a registrar, entretanto, que
foram de fundamental importância e que grande parte
do que neles está contido está previsto no projeto de
lei sob análise.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Amir Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para discutir.
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, parece-me que a matéria toma o contor-
no do consenso.

Na condição de Relator, caber-nos-ia apenas
dar uma explicação aos nobres Senadores Arlindo

Porto e Jefferson Péres, autores de propostas simila-
res às que contemplam o projeto vindo da Câmara,
originária do Poder Executivo.

O que se quer é dar celeridade. Evidentemente
que poderíamos etiquetar o nome de qualquer um dos
projetos dos nobres Senadores, mas, como há um va-
zio com a extinção do juiz classista, nada melhor do que
aprovar o projeto similar senão idêntico aos demais.

Por isso, peço as escusas habituais aos nobres
autores, mas sei que os anima, como foi declarado,
somente um propósito: disciplinar a matéria de mane-
ira rápida e eficiente. Penso que isso é colimado com
o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 1999.

Por isso, Sr. Presidente, pronunciei-me pela preju-
dicialidade das demais propostas e no sentido de ver
aprovado um projeto que só depende do exame do Se-
nado. Pena que a matéria não foi objeto de uma longa
discussão, porque poderia até ter sido aprimorada.
Acredito que os nobres Senadores, especialmente os
que se debruçaram sobre os projetos já em tramitação,
poderiam ofertar, como todos desta Casa, uma contri-
buição de qualidade. No entanto, entendendo que o
Projeto nº 50, da Câmara dos Deputados, preenche em
grandes linhas esse vazio, julguei por bem a ele dar se-
qüência a fim de que se discipline imediatamente a ma-
téria. O que nós queremos é estabelecer normas para
essa conciliação.E acredito que as normas previstas no
projeto sob exame atingem plenamente esse objetivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação o projeto.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação

final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da
Câmara nº 50, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.149-B, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 50, de 1999 (nº 4.694, de 1998,
na Casa de origem).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 1999 (nº 4.694, de
1998, na Casa de Origem), que altera e acrescenta arti-
gos à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
dispondo sobre as Comissões de Conciliação Prévia e
permitindo a execução de título executivo extrajudicial
na Justiça do Trabalho, com adequação redacional à Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo  – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 1.149-B, DE 1999

Altera e acrescenta artigos à Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, dispondo sobre as Co-
missões de Conciliação Prévia e permi-
tindo a execução de título executivo ex-
trajudicial na Justiça do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte
Título VI-A:

“TÍTULO VI-A
Das Comissões de Conciliação Prévia

Art. 625-A. As empresas e os sindica-
tos podem instituir Comissões de Concilia-
ção Prévia, de composição paritária, com
representantes dos empregados e dos em-
pregadores, com a atribuição de tentar con-
ciliar os conflitos individuais do trabalho.

Parágrafo único. As Comissões referi-
das no caput deste artigo poderão ser cons-
tituídas por grupos de empresas ou ter cará-
ter intersindical.

Art. 625-B. A Comissão instituída no
âmbito da empresa será composta de, no
mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e
observará as seguintes normas:

I – a metade de seus membros será in-
dicada pelo empregador e a outra metade
eleita pelos empregados, em escrutínio se-
creto, fiscalizado pelo sindicato da categoria
profissional;

II – haverá na Comissão tantos suplen-
tes quantos forem os representantes titulares;

III – o mandato dos seus membros, ti-
tulares e suplentes, é de um ano, permitida
uma recondução.

§ 1º É vedada a dispensa dos repre-
sentantes dos empregados membros da
Comsissão de Conciliação Prévia, titulares e
suplentes, até um ano após o final do man-
dato, salvo se cometerem falta grave, nos
termos da lei.

§ 2º O representante dos empregados
desenvolverá seu trabalho normal na em-
presa, afastando-se de suas atividades ape-
nas quando convocado para atuar como
conciliador, sendo computado como tempo
de trabalho efetivo o despendido nessa ati-
vidade.

Art. 625-C. A Comissão instituída no
âmbito do sindicato terá sua constituição e
normas de funcionamento definidas em con-
venções ou acordo coletivo.

Art. 625-D. Qualquer demanda de na-
tureza trabalhista será submetida à Comis-
são de Conciliação Prévia se, na localidade
da prestação de serviços, houver sido insti-
tuída a Comissão no âmbito da empresa ou
do sindicato da categoria.

§ 1º A demandas será formulada por
escrito ou reduzida a termo por qualquer
dos membros da Comissão, sendo entregue
cópia datada e assinada pelo membro aos
interessados.

§ 2º Não prosperando a conciliação,
será fornecida ao empregado e ao emprega-
dor declaração da tentativa conciliatória frus-
trada com a descrição de seu objeto, firmada
pelos membros da Comissão, que deverá ser
juntada à eventual reclamação trabalhista.

§ 3º Em caso de motivo relevante que
impossibilite a observância do procedimento
previsto no caput deste artigo, será a circuns-
tância declarada na petição inicial da ação in-
tentada perante a Justiça do Trabalho.

§ 4º Caso exista, na mesma localidade
e para a mesma categoria, Comissão de
empresa e Comissão sindical, o interessado
optará por uma delas para submeter a sua
demanda, sendo competente aquela que
primeiro conhecer do pedido.

Art. 625-E. Aceita a conciliação, será
lavrado termo assinado pelo empregado,
pelo empregador ou seu preposto e pelos
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membros da Comissão, fornecendo-se có-
pia às partes.

Parágrafo único. O termo de concilia-
ção é título executivo extrajudicial e terá efi-
cácia liberatória geral, exceto quanto às par-
celas expressamente ressalvadas.

Art. 625-F. As Comissões de Concilia-
ção Prévia têm prazo de dez dias para a re-
alização da sessão de tentativa de concilia-
ção a partir da provocação do interessado.

Parágrafo único. Esgotado o prazo
sem a realização da sessão, será fornecida,
no último dia do prazo, a declaração a que
se refere o § 2º do art. 625-D.

Art. 625-G. O prazo prescricional será
suspenso a partir da provocação da Comis-
são de Conciliação Prévia, recomeçando a
fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa
frustrada de conciliação ou do esgotamento
do prazo previsto no art. 625-F.

Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos
Intersindicais de Conciliação Trabalhista em
funcionamento ou que vierem a ser criados,
no que couber, as disposições previstas
neste Título, desde que observados os prin-
cípios da paridade e da negociação coletiva
na sua constituição."

Art. 2º O art. 876 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 876. As decisões passadas em
julgado ou das quais não tenha havido re-
curso com efeito suspensivo; os acordos,
quando não cumpridos; os termos de ajuste
de conduta firmados perante o Ministério
Público do Trabalho e os termos de concilia-
ção firmados perante as Comissões de Con-
ciliação Prévia serão executadas pela for-
ma estabelecida neste Capítulo.” (NR)

Art.3º A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 877-A. É competente para a exe-
cução de título executivo extrajudicial o juiz
que teria competência para o processo de
conhecimento relativo à matéria.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de noven-
ta dias da data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com voto contrário das Sras. Emilia

Fernandes e Heloisa Helena e do Sr.Lauro Campos.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 154 e 208, de

1999, constantes dos itens 7 e 8, ficam prejudicados
em virtude da aprovação do projeto.

São os seguintes os itens prejudicados:

– Item 7: –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 765, de 1999)

(Tramitando em conjunto com o
PLC nº 50, de 1999, e PLS nº 208, de 1999)

– Item 8: –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 765, de 1999)

(Tramitando em conjunto com o
PLC nº 50, de 1999, e PLS nº 154, de 1999)

O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 9:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 131, DE 1999

(Em regime de urgência – art. 29 da
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal,

combinado com os arts. 336, II, e 338, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 777)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 131, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 1.109,
de 1999, Relator: Senador Pedro Piva, com
voto contrário do Senador Agnelo Alves),
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que autoriza o Estado de Santa Catarina a
contratar operação de crédito, consubstanci-
ada no Contrato de Abertura de Crédito e de
Compra e Venda de Ações celebrado com a
União, com a interveniência do Banco do
Estado de Santa Catarina S.A, sua coligada e
controladas, da Caixa Econômica Federal e
do Banco Central do Brasil, em 30 de setem-
bro de 1999, no valor de R$2.129.708.000,00
(dois bilhões, cento e vinte e nove milhões,
setecentos e oito mil reais).

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidas as seguintes:

EMENDA Nº 1

Exclua-se no art. 2º, inciso I, alínea a, os itens 1,
3 e 4, renumerando-se os demais e corrigindo-se o
respectivo valor do inciso I, como segue:

I – valor do crédito a ser liberado pela União: até
R$1.051.708.000,00 (um bilhão, cinqüenta e um mi-
lhões e setecentos e oito mil reais), que serão utiliza-
dos exclusiva e obrigatoriamente da seguinte forma:

Justificação

1 – O mesmo Governo que hoje propõe a demis-
são incentivada dos funcionários, com ônus integral
para o Tesouro do Estado de Santa Catarina, contra-
tou, após 1982, 2.500 funcionários, em descumpri-
mento aos acordos realizados com o Banco Central
do Brasil após 1984, no contexto do Programa de Re-
cuperação Econômica e Financeira – PROREF; em
descumprimento à lei federal: porque contratados em
período eleitoral e muitos sem concurso público. Ade-
mais, além das necessidades do banco e da sua ca-
pacidade de geração de receita para cobertura des-
ses custos.

2 – Somente nos exercícios de 1985 e 1986, du-
rante o período eleitoral, foram admitidos 1.320 funci-
onários, irregularmente, e sem necessidade.

3 – O mesmo Governo que contratou sem ne-
cessidade e em desacordo com a lei, concedeu, ain-
da, em pleno período eleitoral, setembro de 1996, es-
tabilidade estatutária a todos os funcionários, impe-
dindo a adaptação dos custos do banco à sua real ca-
pacidade de geração de receitas, após o término do
seu Governo no ano de 1987, contrariando os com-
promissos assumidos com o Banco Central no âmbito

do Proref, em especial no que se refere à necessida-
de da redução de custos fixos.

4 – A estrutura de custos muito acima da sua ca-
pacidade operacional fez com que o banco tivesse su-
cessivos prejuízos, tendo necessidade de constantes
socorros (ajuda financeira) por parte do Banco Cen-
tral, e tornando negativo o seu patrimônio líquido. Em
razão disto, o Banco Central interveio na instituição,
em fevereiro de 1987, para saneá-lo.

5 – A maior prova de que houve contratação
desnecessária é o fato de que o banco hoje, com mui-
to mais atividades, ativos e passivos, o patrimônio infi-
nitamente maior, apesar de já ter demitido 3.300 fun-
cionários nos últimos 13 anos, ainda quer demitir
2.500 funcionários para sua adaptação à concorrên-
cia e privatização.

6 – As administrações que se sucederam após
1987, quando assumimos o Governo do Estado, tive-
ram que ampliar significativamente seus ativos, em
especial as operações de crédito, correndo mais ris-
cos com perdas relacionadas à inadimplência gene-
ralizada no Sistema Financeiro Nacional nos últimos
anos, com o objetivo de gerar receitas que pudessem
cobrir estes custos fixos e desnecessários e, ainda,
arcar com o ônus de custos de demissão incentivada
em face da estabilidade estatutária concedida.

7 – Sem qualquer ajuda do Tesouro Estadual, es-
sas administrações posteriores, com receita gerada
pelo próprio banco, conseguiram fazer acordos amiga-
velmente com os funcionários, havendo assim a redu-
ção de 8.300 funcionários em fevereiro de 1987 para
5.000 funcionários atualmente.Logicamente, a necessi-
dade de obtenção de receitas através do aumento do
crédito trouxe riscos e despesas com redução do Patri-
mônio das instituições financeiras estaduais.

8 – Por sua vez, essa demissão não se justifica
porque o banco com mais de 500 pontos de atendi-
mento espalhados pelo Estado de Santa Catarina
não poderá abrir mão dos funcionários.

9 – Se o futuro comprador do banco quiser de-
mitir os funcionários mais antigos, para contratar no-
vos com menor salário, que o faça com a receita que
irá gerar no banco, como ocorreu até agora, e não
com dinheiro público. Se ainda há necessidade de re-
dução de custos e demissão de funcionários, o que
parece irreal, que essa redução seja feita sem custo
para o Estado, por aquele que também se beneficiará
com a receita que será gerada no Estado com a aqui-
sição das instituições. Quem comprar o banco rece-
berá todas as instalações, negócios, poupança catari-
nense, então que também absorva os custos que o
BESC teve de assumir até agora, através da rentabili-
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dade gerada pelo incremento de suas operações,
após a administração desastrada que se encerrou em
1987.

10 – O grande ajuste já foi feito, com redução
de 3.300 funcionários e sem qualquer ônus para o
Estado.

11 – Esta tentativa de querer transferir este ônus
para o Estado, constitui crime fiscal contra o Tesouro
Catarinense, e caracteriza improbidade administrativa
dos dirigentes atuais porque estão possibilitando ao
futuro comprador obter lucros e vantagens através de
benefícios agora transferidos pelo Tesouro Estadual
ao assumir custos que deveriam ser do futuro compra-
dor. Os que contrataram os funcionários sem necessi-
dade e lhes deram estabilidade estutária em pleno pe-
ríodo eleitoral, deverão responder por esse crime con-
tra o Patrimônio Público, e por gestão temerária. Esses
fatos são enquadráveis na Lei nº 8.429/92.

12 – Esses fatos estão descritos no Relatório da
Comissão de Inquérito do próprio Banco Central,
quando da intervenção nas instituições financeiras no
Estado, em 1987, em poder da CPI da Assembléia
Legislativa, ora em curso, que visa apurar as causas
que levaram as instituições sob controle do Estado à
federalização.

13 – O Ministério Público de São Paulo já autuou
os responsáveis por admissões desnecessárias do
Banespa (Baneser), que geraram custo desnecessá-
rio para aquele estado. Espera-se, de longa data, o
mesmo Procedimento do Ministério Público do Esta-
do de Santa Catarina.

14 – A partir de janeiro do corrente ano, confor-
me depoimentos na CPI local, as operações gerado-
ras de receitas foram paralisadas, e as operações
existentes, em sua maioria, registradas como perdi-
das, por critérios excessivamente conservadores, de
modo que não há formação de receita nas instituições
capaz de cobrir o alto custo fixo mensal com os funci-
onários estáveis, custo esse que se pretende seja co-
berto com dinheiro público a partir de agora, aumen-
tando significativamente o prejuízo para o Tesouro
Estadual em benefício do futuro comprador. Caracte-
riza-se, assim, má gestão da administração atual, en-
quadrável na Lei nº 6.404/76.

15 – O Banco já apropriou integralmente as des-
pesas com reestruturação do seu quadro de pessoal,
com redução de 40% nos últimos treze anos, enquan-
to outras instituições diferiam essa despesa para
exercícios, não os lançando nos resultados dos res-
pectivos períodos da demissão, com autorização em
Circulares do próprio Banco Central, conforme se ob-
serva dos balanços publicados pelo próprio Banco do

Brasil. Neste caso, além de o BESC já ter absorvido
todo o custo gerado indevidamente por administra-
ções passadas, ainda se pretende lançar como des-
pesa atual o custo com a demissão futura de pessoal
e transferência desse ônus para o Tesouro Estadual.
É crime.

Investimentos em Tecnologia

16 – Nos últimos anos foram feitos investimen-
tos relevantes em tecnologia, tanto é assim que
agora prevê-se até um valor pouco significativo
para completar os investimentos necessários nessa
área.

17 – As instituições financeiras estaduais sem-
pre se adaptaram à nova tecnologia mediante recur-
sos gerados internamente, na receita de suas opera-
ções, sem auxílio do Tesouro Estadual.

18 – Se o Estado alocar recursos no BESC, para
investimento em tecnologia, às vésperas da privatiza-
ção, estará favorecendo o futuro comprador. Os res-
ponsáveis estão cometendo improbidade administra-
tiva pelos prejuízos ao Tesouro Estadual e benefícios
a terceiros que adquirirem o banco.

19 – Além disso, constitui fraude contábil lan-
çar como despesa redutora do Patrimônio Líquido,
na forma como dá a entender a redação do item I do
contrato (“recomposição do Patrimônio Líquido”),
investimento em tecnologia, que deve ser ativado.
Isto reduz indevidamente o valor patrimonial do
banco para os atuais acionistas e beneficia os acio-
nistas futuros.

20 – Os acionistas minoritários que possuem
mais de 50% do capital total do banco, também serão
prejudicados, e, logicamente, também o Tesouro
Estadual, como controlador levará prejuízo e o futuro
comprador terá vultosos lucros.

Sala das Sessões, Casildo Maldaner, Senador.

EMENDA Nº 2

Exclua-se a alínea d do inciso I do art. 2º do Pro-
jeto de Resolução nº 131/99, renumerando-se as de-
mais e corrigindo-se o valor do inciso I, como segue:

I – valor do crédito a ser liberado pela União: até
R$2.090.060,000,00 (dois bilhões, noventa milhões e
sessenta mil reais), que serão utilizados exclusiva e
obrigatoriamente da seguinte forma:

Justificação

1 – Trata-se, novamente, de um disfarçado “sa-
neamento”, que consiste na entrega de títulos de li-
quidez imediata, e de boa rentabilidade, de emissão
do Tesouro Federal ao futuro comprador privado do
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banco, enquanto o Tesouro do Estado irá assumir
prejuízos com a manutenção e posterior venda des-
ses mesmos imóveis.

2 – Constitui, igualmente, favorecimento ao futu-
ro controlador privado do banco, em prejuízo do Te-
souro Estadual, ou seja, em última análise estará ha-
vendo a transferência disfarçada de lucros para o
comprador privado. Ou seja, está havendo improbida-
de administrativa e má gestão enquadrável na Lei nº
8.429/92.

3 – Deve ser excluído este item porque os imó-
veis constituem bens perfeitamente avaliáveis e alie-
náveis.

Sala das Sessões,Casildo Maldaner, Senador.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 2º, parágrafo 2º, do Proje-
to de Resolução nº 131/99, o seguinte item IV:

IV – os créditos adquiridos pelo Estado não po-
derão ser vendidos com deságio para terceiros.

Justificação

1 – Tem-se observado crime contra o Erário Pú-
blico Estadual, apesar do aval dado por Senado, em
confiança a informações prestadas pelo Banco Cen-
tral, quando os Estados adquirem créditos das institui-
ções estatais, como FCVS e Carteira de Crédito Imobi-
liário, vendendo-os depois para a Caixa com relevan-
tes deságios ou mesmo para o próprio Tesouro Fede-
ral, em pagamento do próprio empréstimo concedido.

2 – Por intermédio desse processo, falsamente
denominado de “saneamento”, há uma ardilosa trans-
ferência de benefícios para o futuro comprador do
banco, que troca empréstimos da Carteira de Crédito
Imobiliário, de prazo médio de 10 anos, por títulos fe-
derais de liquidez diária e melhor rentabilidade.

3 – Por sua vez, toda a poupança arrecadada no
Estado, da ordem de R$1 bilhão, fica disponível para
novo proprietário do Banco a baixo custo.

4 – Nestes casos, também ocorre a improbidade
administrativa com prejuízos para o Estado e lucros
futuros para o setor privado que comprar o banco.

5 – O Erário público e acionistas minoritários
atuais têm o prejuízo do desagio e o futuro controla-
dor privado do banco e demais instituições estaduais
terá o lucro, apenas com a diferença de remuneração
entre a correção da Poupança por TR+6% ao ano
(despesa) com a remuneração dos títulos públicos fe-
derais recebidos do ex-controlador, o Tesouro Esta-
dual, remunerados à taxa Selic. Este ganho no dife-
rencial de taxa tem superado a 15% ao ano. Portanto,
o futuro dono privado do banco receberá por conta do

chamado “saneamento” um lucro anual da ordem de
R$150 milhões com a compra das instituições esta-
duais apenas com o ganho da Poupança, por conta
de prejuízos assumidos pelo setor público.

6 – É bom o Senado começar a ficar atento. Esta
mesma engenharia financeira foi montada pelos men-
tores do Proer para os bancos privados e auxílios aos
Bancos Marka e Fonte Cidam e outros. Nestes casos
foi dado dinheiro público, do Tesouro Federal, benefi-
ciando os novos donos dos bancos. O HSBC foi um
deles.

7 – Importante destacar que os direitos da Cré-
dito Imobiliário perante o Fundo de Compensação de
Variações Salariais constitui crédito líquido e certo do
Tesouro Estadual perante a União, conforme Decre-
tos-Leis nº� 2.164/84 e 2.406/88 e ainda Lei nº
8.004/90, portanto não pode sofrer deságios.

8 – O Governo Federal recebeu “moedas po-
dres” do Banco Bozzano Simonsen em pagamento na
compra do Banco Maridional, sem qualquer deságio,
na venda do Banerj para o Itaú também, além de pa-
gamentos de dívidas do Banco Econômico junto ao
próprio Banco Central, conforme noticiado pela mídia
nacional. Então não cabe ao Tesouro Estadual trans-
ferir direitos contra a União e a Carteira de Crédito
Imobiliário com garantia real concedendo deságios.

9 – Chama a atenção porque apesar de toda a
transferência desses benefícios aos futuros compra-
dores, como os créditos tributários já analisados pela
mídia (Gazeta Mercantil), mesmo assim aparece
sempre apenas um comprador no leilão.

10 – Cabe ainda registrar que a CPI Estadual já
acolheu indícios de que houve fraudes por não reco-
lhimento ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais – FCVS, glosas por parte do Conselho Cura-
dor do FCVS em decorrência de concessão de financi-
amentos irregulares e por recolhimentos fora dos pra-
zos estabelecidos. Tudo isto foi obra da mesma equipe
que agora está no Governo do Estado e agora preten-
de financiar e transferir o prejuízo para o Tesouro Esta-
dual. Novamente repito, a conta gráfica é necessária
para abrir essa “caixa preta” também neste caso.

11 – Há necessidade de se identificar os ativos
que o Estado está adquirindo com financiamento da
União e que a perda resultará para o Tesouro Estadu-
al em decorrência da fraude, valor esse que represen-
ta segundo ajuste do Banco Central, R$113 milhões
em 31-12-98.

12 – Para que o Tesouro Federal não financie
uma fraude, é necessário que sejam identificados os
ativos a serem adquiridos pelo Estado e os valores de
compra e venda para a Caixa Econômica Federal.
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Sala das Sessões, .– Casildo Maldaner, Senador.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 2º, os seguintes parágra-
fos (3º, 4º e 5º):

§ 3º Será constituída conta gráfica na qual serão
lançados todos os ativos objetos de ajustes por provi-
são ao longo da existência das instituições financei-
ras estaduais, que reduziram seus respectivos patri-
mônios, realizados por iniciativa das próprias admi-
nistrações, bem como os ajustes agora determinados
pelo Banco Central, até a data da assinatura do pre-
sente contrato, com vista ao seu saneamento para
privatização.

§ 4º Na medida em que os ativos objetos de
ajustes, relacionados na conta gráfica, forem sendo
recuperados/recebidos, o produto da cobrança será
automaticamente transferido para o Tesouro Federal,
em pagamento do crédito aberto para capitalização,
não sendo compensável no pagamento de consolida-
ção, assunção e refinanciamento da dívida, entre a
União e o Estado de Santa Catarina, com base na Lei
nº 9.596, de 11 de setembro de 1997.

§ 5º O Tribunal de Contas do Estado e a Audito-
ria Externa deverão apresentar, semestralmente, por
ocasião dos balanços, as recuperações havidas e uti-
lizadas para o abatimento da dívida do Tesouro Esta-
dual para com o Tesouro Federal.

Justificação

1 – Caso as recuperações futuras dos ativos,
objetos de ajustes efetuados no Patrimônio atual, fo-
rem apropriadas como lucro pelo comprador, estará
havendo fraude e prejuízo aos atuais acionistas mino-
ritários e o tesouro estadual, caracterizando ato de
improbidade administrativa, enquadrado na Lei nº
8.429/92.

2 – Se não houver a conta gráfica e a devolução
ao Estado, os atuais administradores estarão come-
tendo improbidade administrativa por transferir lucros
para o futuro comprador, em contrapartida a perdas
para o tesouro estadual.

3 – Considerando que o próprio comprador,
numa primeira fase, o Governo Federal, por meio do
Banco Central, está efetuando a auditoria e os ajustes
para redução do Patrimônio do BESC e demais em-
presas financeiras estaduais, pode estar havendo fal-
ta de transparência e uniformidade de critérios de
ajustes em relação às demais instituições financeiras
públicas e privadas, com características de favoreci-
mento ao setor privado em detrimento do setor público.

4 – Benefícios de espécie já ocorreram quando
da privatização de outros bancos estaduais. Quando
da aprovação pelo Senado do projeto de privatização
do Banco do Estado do Paraná, o então Senador e
atual Governador do Estado de Santa Catarina recla-
mou porque os recursos para o estado vizinho eram
tão expressivos e tão poucos para Santa Catarina.
Numa trama ardilosa esse projeto anteriormente
aprovado por esta Casa foi ampliado de R$110 mi-
lhões para R$2,1 milhões. Tudo em prejuízo do Te-
souro do Estado e em benefício para o futuro compra-
dor do banco, que já tem feito visitas ao estado.

5 – Benesses da espécie também já foram verifi-
cadas no episódio do Banco Marka e Fonte Cidam e
outros empréstimos a bancos privados por parte do
Banco Central, tudo com dinheiro público. Na privati-
zação de outros bancos estaduais houve sérias de-
núncias e suspeitas como no caso das comissões ob-
tidas pelo Banco Bozzano Simonsen na administra-
ção e venda do Banerj, e a aquisição posterior do
Banco Meridional, com moedas podres sem qualquer
deságio. O Senador Requião se insurgiu à época, de-
nunciando, mas nada ocorreu.

6 – Já ficou constatado que os ajustes que estão
sendo feitos pelo Banco Central no Patrimônio das
instituições financeiras do Estado de Santa Catarina
não estão sendo realizados nas instituições federais,
nas quais ministros e outras pessoas do primeiro es-
calão do Governo Federal participam como adminis-
tradores. Sem entrar em grandes detalhes, especifi-
ca-se o caso do Banco do Brasil que não fez ajuste
para os R$6 bilhões de títulos com origem em preca-
tórios da Prefeitura de São Paulo, vencidos e do custo
diferido da demissão incentivada, e a Caixa Econômi-
ca Federal que não vem fazendo junto ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais. Caso utilizasse
o mesmo critério do que está sendo utilizado pelo Ban-
co Central na empresa de Crédito Imobiliário de Santa
Catarina, antes de sua privatização, a CEF teria um
Patrimônio Líquido negativo superior a R$15 bilhões.

7 – Constam dos ativos ajustados inclusive títu-
los estaduais e municipais que este Senado já autori-
zou fossem federalizados para evitar que o Banco do
Brasil viesse a quebrar. Portanto, esses ativos hoje
lançados como redutores do Patrimônio Líquido do
BESC devem retornar ao Tesouro do Estado quando
de sua federalização, como já aceito pelo Banco Cen-
tral em relação ao Banco do Brasil, até porque já hou-
ve a devida autorização por este Senado Federal.

8 – Essa transparência se faz necessária em
face das suspeitas que já foram levantadas em rela-
ção aos referidos ajustes, em especial os de natureza
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técnica. Além disso, permitirá que no futuro, quando
da recuperação desses ativos, ainda que por proces-
sos morosos na Justiça, seja revertido esse benefício
aos atuais detentores das ações e em última análise
do Patrimônio do BESC, tanto público, quanto priva-
do. Todo o retorno futuro, que certamente ocorrerá,
abaterá a dívida do Tesouro Estadual para com o Te-
souro Federal e recomporá o Patrimônio Líquido pas-
sado em benefício de seus acionistas. Isto é muito
simples. Relacionam-se todos os ajustes ao Patrimô-
nio realizados em toda a existência do BESC até a
data da assinatura do contrato, tanto de iniciativa dos
próprios administradores e agora, a partir do Balanço
de 31-12-98, inclusive, por iniciativa do comprador,
Governo Federal, através do Banco Central do Brasil.
Com o produto da cobrança desses créditos, lança-
dos e controlados através da conta gráfica, abre-se
uma conta corrente no Banco do Brasil, que receberá
o retorno do crédito lançado agora como prejuízo,
que automaticamente reduzirá a dívida global do
Estado para com a União.

9 – Os deputados estaduais não têm concorda-
do com diversos ajustes ao Patrimônio das institui-
ções determinados pelo Banco Central, em especial
os de natureza técnica, subjetivos, sem qualquer am-
paro regulamentar.

10 – Depoimentos prestados à CPI local por téc-
nicos do Bancos indicam que houve alteração de cri-
térios contábeis para ampliar as perdas, com claros
objetivos de culpar a administração anterior e forçar a
privatização do Banco, levando ainda os benefícios
ao comprador.

11 – Importante mencionar que procedimentos
indevidos bastante semelhantes já foram realizados
pelas autoridades federais, gerando protesto dos aci-
onistas do Banco do Brasil. A Associação dos Acio-
nistas Minoritários de Empresas Estatais – AMEST,
encaminhou carta, em 13-7-97 ao Sr. Ministro da Fa-
zenda e também ao Presidente do Banco do Brasil,
advertindo sobre os prejuízos ao acionistas minoritá-
rios, uma vez que a capitalização daquele Banco foi
efetuada em desacordo com o artigo 170 da Lei das
Sociedades Anônimas, que não permite capitalização
da sociedade pelo acionista controlador que implique
na diluição do capital dos acionistas minoritários. No
nosso caso, ainda há tempo para não se cometer o
mesmo erro, até porque os acionistas minoritários te-
rão direito a retirada pelo valor patrimonial, antes dos
ajustes colocados sob suspeição, sendo-lhes asse-
gurado, ainda, estatutariamente, os mesmos benefí-
cios estabelecidos ao títulos públicos estaduais.

12 – Permito-me transcrever parte da corres-
pondência, pela sua relevância, para que não se repi-
ta o mesmo erro em relação ao nosso Estado, poden-
do no futuro o Tesouro Estadual arcar com perdas de-
correntes de ações a serem impetradas pelos minori-
tários prejudicados:

“Como conseqüência a capitalização aliada aos
prejuízos da ordem de 12 bilhões de reais gerados
nos exercícios de 1995 e 1996, frutos da política de le-
var ativos à Provisão de Créditos de Liquidação Duvi-
dosa – PCLD, reduziram o valor patrimonial da ação,
que era de R$61,87 por lote de mil ações, em
30-6-94, para apenas R$7,80 por lote de mil ações
em 30-12-96. Tal fato repercutiu de forma proporcio-
nal nas cotações das ações do Banco nas Bolsas de
Valores. O deslocamento da participação acionária
dos 383.000 acionistas minoritários do BB de 49,2%,
do total do Capital Social, para apenas 6,1%, reduzirá
em mais de sete vezes a participação deles nos divi-
dendos futuros. Mais uma enorme injustiça se concre-
tizará, pois os prejuízos realizados pelo Banco em
função das Provisões de Créditos de Liquidação Du-
vidosa, quando recuperados no futuro, reverterão, pre-
ponderantemente, a favor do acionista controlador,
configurando-se, desta forma, numa inominável locu-
pletação, pois o responsável pelos prejuízos será favo-
recido pelos mesmos. Estes são os prejuízos dos acio-
nistas minoritários, que viram seu patrimônio e seus
rendimentos diminuídos em cerca de oito vezes.”

“Não foram apenas os acionistas minoritários
que com capitalização tiveram enormes prejuízos, o
Banco do Brasil também sofreu grandes prejuízos
pois passou a ter uma repulsa generalizada entre os
seus acionistas, seus clientes e principalmente no
Mercado Aberto.”

No caso do Banco do Brasil até agora foi menos
grave porque ainda não se efetivou a transferência do
patrimônio público para o privado, o que deverá, ocor-
rer, em curto prazo, no caso do BESC, havendo, assim,
imediata transferência do benefício ao comprador.

13 –– Inconformados com o descaso, a União
Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do
Brasil ingressou com ação na justiça – 14ª Vara da
Seção Judiciária de Brasília – DF – Processo
1998.34.00.00229–0 – daquele Banco Federal, em
1996, e que agora também se pretende realizar no
BESC – solicitando indenização de prejuízos e perí-
cia judicial sobre os ajustes realizados naquela Insti-
tuição nos anos de 1995 e 1996. E esclarecem:

“Há nítida evidência do insider trading, ou seja,
a intenção dolosa de inflacionar e depreciar os títulos
da empresa, permitindo a sua privatização por preço
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vil, processo já iniciado com a anunciada venda da
BB DTVM...”

“Este pequeno parágrafo, em poucas linhas, de-
nuncia e traduz talvez a mais grave lesão já perpetra-
da contra o patrimônio nacional do Brasil, com seus
mentores e autores passando ao longo de todo o ar-
cabouço jurídico nacional, posando de brilhantes e al-
taneiros executivos ou políticos de escol, enquanto a
Nação perdeu quase exatamente vinte bilhões de re-
ais, o banco vem sofrendo uma sistemática deteriora-
ção material e humana, aliada com a maior lesão da
história já cometida contra minoritários de qualquer
sociedade anônima. Além dos danos corresponden-
tes ao mercado de capitais.”

14 – Processo idêntico está ocorrendo agora em
relação ao BESC, sendo que o próprio controlador
denegriu a imagem do banco através da mídia, falan-
do em “rombo”, baseado em ajustes técnicos forneci-
dos pelo Banco Central, tudo para destruir o valor do
banco e levar vantagem em relação aos seus adver-
sários políticos.

15 – Os acionistas minoritários do Banco do
Brasil continuam na sua denúncia:

“...tem-se a participação direta nos fatos por
parte do Chefe do Executivo Federal, como demons-
tra a medida provisória de sua lavra, que chancelou
toda a operação, medida provisória renovada vinte e
uma vezes, desde 20 de março de 1996 (MP nº
1.367)....” fls. 3 e 4.

“Por conseqüência direta de todos estes des-
mandos gerenciais, os acionistas minoritários priva-
dos viram seus títulos sofrerem um dano adicional,
decorrentes dos reflexos contábeis e bursátes sobre
as ações, reduzindo-lhes o valor patrimonial..., em
plena queda livre, hoje negociados por exatamente
50% dos preços nominais do último pregão de
1994...” fl. 9

16 – No caso do BESC, as notícias contínuas
contra o banco, a partir de dezembro/98, pelo próprio
Governo eleito e sua equipe, derrubaram as ações
em Bolsa em 60% em apenas 6 meses, culminando,
inclusive, com a suspensão de negócios pela Bolsa
pela divulgação de dados desabonadores e informa-
ções inverídicas, sem qualquer divulgação de Balan-
ço. Aguarda-se, até agora, iniciativa da Comissão de
Valores Mobiliários que ainda não se posicionou em
relação a esse crime cometido pelos administradores
e insiders.

17 – Os próprios acionistas minoritários do Ban-
co do Brasil colaboram conosco, quando alertam que:

“... já está em andamento campanha nacional
muito bem urdida destinada a federalizar a grande

maioria das instituições financeiras estaduais, redu-
zindo-as de 39 para 12, através de investimentos de
R$37,6 bilhões do Tesouro Nacional, para posterior
entrega a banqueiros privados.”(fl. 10)

“Pois esta campanha contra os bancos e caixas
econômicas estaduais segue a mesma linha estraté-
gica aplicada contra o BB através da maquiagem dos
balanços e da propaganda institucional de que os
bancos públicos trabalham com créditos podres, ao
mesmo tempo em que valendo-se do princípio da cai-
xa-preta, jamais explicam ou esclarecem tais opera-
ções ou quem seriam tais credores ao argumento do
sigilo bancário.”

“Só assim explica-se a quase incompreensível
omissão institucional da União Federal, aí incluídos o
Poder Executivo e o Poder Legislativo, representados
pela Presidência da República e pelo Senado Federal...”
(fl. 11)

“E ocorre algo de muito grave porque é notório o
esforço de deformar o resultado do Banco do Brasil
S/A...” (fl. 12)

“O que fica patente e provado, também, a partir
da análise comparativa... é que o Banco do Brasil S/A
vem sofrendo um processo de ostensivo sucatea-
mento e redução operacional que pode ser medida a
partir do volume de suas operações de créditos, dimi-
nuídas de... balizando uma involução de 52,44%... no
curto espaço de dois anos.”

“Por óbvio que com uma tal redução operacional
da empresa, diversos custos fixos, como a estrutura
de pessoal, por exemplo, perdem a referência dimen-
sional para que foram

organizadas e não podem ser ajustadas dentro
de um tão curto espaço cronológico." Grifamos.

18 _ Exatamente isto também está ocorrendo
com nossas instituições estaduais a partir do corrente
ano. E continuam:

“Também não é preciso muita inteligência para en-
tender a quem aproveita esta diminuição de tamanho...”

“Por todos estes motivos é que os minoritários
se fazem presentes nesta ação civil pública, por meio
de substituto processual legítimo, pois, além das le-
sões patrimoniais já amargadas, tudo indica ser alta-
mente suspeito e certamente intencional, racional e
doloso o sistemático desempenho negativo da institu-
ição ,em aberta e patente convivência da administra-
ção bancária com o controlador, leia-se o comando
político da oportunidade, justo no momento em que
este mesmo controlador anuncia o seu compromisso
político e ideológico com a transferência do seu con-
trole e a entrega das empresas públicas e companhi-
as mistas, como o Banco do Brasil ao patrimônio pri-
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vado, o que acentua, mais ainda, a gestão desleal
aos demais sócios minoritários privados.” (fl. 13).

“Isto tudo aponta para o uso e abuso do poder
de controle e da informação privilegiada, onde os atu-
ais administradores e os atuais representantes do
controlador, em evidente insider trading, produzem
o doloso desempenho negativo da empresa com a
baixa das cotações acionárias, preparando a institui-
ção para sua venda futura por preço vil, que com o
sub-faturamento o valor do controle, quer, desde já
com a depreciação, forçada dos papéis negociados
em bolsa, no que tem-se mais uma forma de grave le-
são ao direitos dos minoritários.” Grifamos.

19 _ A transcrição de parte da ação faz-se ne-
cessária para verificar que a sociedade começa a se
levantar contra os desmandos oriundos da arbitrarie-
dade de quem está no poder, com desrespeito ao Pa-
trimônio Público, e com benefícios a áreas do setor
privado, o que coloca em suspeita todo o processo de
privatização im cursu dos bancos públicos.

20 _ O corpo técnico do Besc, consciente de
que algo de errado estava ocorrendo, mesmo sob
pressão dos atuais administradores que aceitam as
imposições do Banco Central, independente dos
ônus para o Tesouro do Estado, têm contestado os
ajustes feitos ao Patrimônio pelo Banco Central, inclu-
sive os tidos como regulamentares. O Banco Central,
demonstrando falta de uniformidade de procedimen-
tos, tem alertado constantemente este valor já desde
1997. Adota um critério enquanto o Banco é mantido
público, com pouco recursos que onerem os Estados,
o que é louvável. Estranhamente aumenta de forma
absurda o seu valor no caso de privatização, o que
torna todo o processo altamente suspeito. Dirigentes
das instituições confirmaram na CPI Estadual que
funcionários do Banco Central ofereciam “tapete ver-
melho” desde a entrada na porta do Bacen no caso
privatizassem as instituições e sofriam ameaças se
assim não procedessem.

21 _ Inicialmente, conforme auditoria realizada
pelo próprio Banco Central, em outubro/1997, seriam
necessários apenas R$100 milhões de recursos para
saneamento e capitalização do Banco, além dos valo-
res necessários para a solução dos direitos do Estado
junto ao Fundo de Compensação de Variações Sala-
riais, conforme expresso no contrato assinado em
30-3-98, com o mesmo Banco Central, Tesouro Fede-
ral, com aprovação por este Senado e pela Assem-
bléia Legislativa Estadual.

22 – Posteriormente, e, após nova “Auditoria”
solicitada pelo ainda à época Senador e Governador
eleito, em Termo de Comparecimento de 19-3-99, o

Bacen informou que o Governo deveria aportar
R$652 milhões, em sua maioria, amparada em ajus-
tes técnicos, sem base regulamentar. Esse documen-
to foi levado a conhecimento público para denegrir a
imagem do Banco. Documento esse assinado ape-
nas por um Chefe de Departamento do Banco Cen-
tral, que sustou unilateralmente o projeto aprovado
anteriormente por este Senado e devidamente con-
tratado entre a União e o Estado. A mesma Chefe de
Departamento que aprovou os recursos para o Banco
Marka com dinheiro público.

23 – Já em seguida, em junho/1999, o Diretor de
Fiscalização, por carta, aumentou o valor para R$819 mi-
lhões, sendo R$511 milhões de ajustes técnicos. Tudo
novamente levado à mídia, com distorção dos fatos.

24 – Ainda no corrente ano, todos os funcionári-
os do Besc, do primeiro escalão, firmaram documento
insistindo que o projeto inicial, praticamente sem
ônus para o Tesouro Estadual, era suficiente para o
saneamento e capitalização das instituições financei-
ras estaduais. Projeto esse que já havia sido aprova-
do anteriormente por este Senado e pela Assembléia
Legislativa Estadual e o próprio Banco Central, no en-
tanto, mantinha o Banco público.

25 – Agora, para surpresa geral, para passar as
instituições para o setor privado são necessários
R$2.100.000,00. Tudo para onerar o Tesouro Estadu-
al e transferir benefícios para o futuro comprador do
Banco. Onde estão os defensores da redução do défi-
cit público?

26 – Nem se discute mais a privatização ou não
do Banco e das empresas financeiras estaduais, ape-
nas a moralização das contas públicas, tão apregoa-
da, anteriormente, pelo então Senador e atual Gover-
nador.

O mais grave que a atual administração, em
seus depoimentos à CPI estadual, simplesmente de-
clara que nada pode fazer porque os ajustes estão
sendo impostos pelo Banco Central, que é a autorida-
de monetária.

27 – Indispensável, portanto, que esta Casa
aprove o registro de todos os ajustes feitos ao Patri-
mônio do Banco em sua existência em conta gráfica,
impedindo assim a fraude, uma vez que o Ministério
Público Federal já solicitou, em 26-7-99, ao Meritíssi-
mo Juiz Federal, a determinação para que seja efetu-
ada perícia quanto aos ativos ajustados por Provisão
em relação ao Banco do Brasil. Caso tivesse sido
constituída a referida conta gráfica essa perícia já es-
taria pronta.

Sala das Sessões, – Casildo Maldaner, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Relator, Senador Pe-
dro Piva, para proferir o parecer.

PARECER Nº 1.150, DE 1999
(De plenário)

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quatro emendas foram apresentadas
pelo Exmº Senador. Casildo Maldaner, em plenário,
visando a modificar o Projeto de Resolução nº 131, de
1999, que autoriza o Estado de Santa Catarina a con-
tratar operação de crédito perante a União Federal.

A Emenda nº 1, de plenário, busca excluir do art.
2º, inciso I, alínea a, os itens 1, 3 e 4, bem como corri-
gir o valor do próprio inciso I.

Segundo os demonstrativos técnicos efetuados
pelo Banco Central do Brasil, a modificação do valor,
com a sua redução, inviabilizará definitivamente a ca-
pitalização do Banco, necessária para sanear os cré-
ditos da instituição, bem como dotá-la de capacidade
gerencial para o futuro. A questão do Plano de Demis-
são Voluntária é essencial se levarmos em considera-
ção a possibilidade de as pessoas que não quiserem
continuar trabalhando na instituição após a modifica-
ção de seu estatuto jurídico se desligarem da mesma
de maneira que não sofram prejuízos econômicos.

A Emenda nº 2, de plenário, busca excluir a alí-
nea d do inciso I do art. 2º, bem como corrigir o valor
do próprio inciso I.

A necessidade de se dar liquidez imediata aos
ativos imobiliários torna essencial a manutenção dos
valores originais e sua destinação. É sabido que em
um processo recessivo à colocação dos bens imobi-
liários é mais difícil e o valor deles é depreciado. Por-
tanto, a redação original visa garantir o interesse pú-
blico, bem como a efetividade do processo.

A Emenda nº 3 acrescenta o inciso IV ao § 2º do
art. 2º, estabelecendo que os créditos adquiridos pelo
Estado não poderão ser vendidos com deságio para
terceiros.

Tal redação inviabilizaria o próprio espírito de
saneamento, que é retirar créditos duvidosos da car-
teira da instituição a ser privatizada. O deságio que
porventura vier a ocorrer derivará exclusivamente das
condições de mercado.

Emenda nº 4. O objetivo da emenda referida te-
ria como fundamento o retorno aos cofres públicos
dos valores recuperados. Embora o princípio possa
parecer racional, do ponto de vista econômico, ocorre
exatamente o inverso. A recuperação dar-se-á no pro-
cesso de privatização com o valor alcançado na ven-

da, já que este refletirá o valor efetivo dos bens que
poderão ser recuperados. É o relatório.

Tendo em vista os argumentos acima arrolados,
voto pela rejeição, em bloco, das emendas apresenta-
das.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer é contrário às emendas apresen-
tadas.

Passa-se à discussão, em globo, do projeto e
das emendas.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner,
para discutir.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, eu tinha a esperança de
que o Senador Pedro Piva, eminente Relator dessa
matéria, pelo menos se debruçasse um pouco mais
sobre essa questão que estamos discutindo hoje à
tarde aqui no plenário. Eu esperava que, devido aos
argumentos que apresentei nas emendas, houvesse
outro encaminhamento, mas, infelizmente, S. Exª re-
jeitou, em bloco, as propostas que apresentei a esse
projeto de resolução que tramita nesta Casa.

Quero, em poucas palavras, dizer aquilo que
penso em relação a este caso. Hoje estamos anali-
sando um pedido de autorização que o Estado de
Santa Catarina em conjunto com o Banco Central fez
ao Senado para injetar no saneamento do Banco do
Estado de Santa Catarina – BESC -, um valor em tor-
no de dois bilhões, cento e poucos milhões de reais.
Quero dizer que o nosso Partido em Santa Catarina –
não só o nosso, mas também outros partidos políticos
– tem defendido a preservação do nosso banco por
entender que ele tem uma finalidade. Por que a sua
preservação? Porque ele foi criado há mais de 40
anos com o objetivo de ser um instrumento de desen-
volvimento do Estado. Claro que ninguém é contra o
saneamento do banco aqui ou acolá. Não somos con-
trários à correção de possíveis distorções, em absolu-
to, mas somos contra a venda dele para bancos priva-
dos. Entendemos que se trata de um instrumento de
desenvolvimento, de interiorização, principalmente
para a pequena empresa, para o pequeno produtor.
Essa é a linha esposada por nós. Não quero tecer co-
mentários nem analisar a maneira como se conse-
guiu, há poucos meses na Assembléia Legislativa,
romper um dispositivo constitucional e fazer com que
haja a federalização de nosso banco. Vou dispensar
comentários sobre o modo como se conseguiu che-
gar ao quorum de 2/3 exigido. Como é que vamos fa-
zer essa análise hoje? Por pensar diferentemente,
quero pedir escusas aos eminentes Senadores de
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meu Estado, Jorge Bornhausen e Geraldo Althoff, e
até ao Governador, que está presente. S. Exª vem
acompanhando o desenrolar dos fatos. Na última
quinta-feira assistiu à reunião da Comissão de Assun-
tos Econômicos.

Em que pese o meu respeito a todos eles, en-
tendo que desde o primeiro instante em que o Banco
Central começou a analisar a situação do nosso ban-
co, em 1997 – lembro que em março de 1998, median-
te um contrato firmado com o Governo passado, o
Banco Central chegou à conclusão, por meio de um le-
vantamento feito, de que, para o saneamento do nosso
banco estadual – e já com o contrato firmado; contrato
este aprovado por esta Casa em dezembro do ano
passado –, seriam necessários R$218 milhões.

Alegam agora que isso se deu no Governo pas-
sado, porque a Casa votou esta matéria somente em
dezembro do ano passado. Chamou-se o Conselho
do Banco em janeiro, e o atual Governo resolveu pedir
uma nova auditoria ao Banco Central. Por meio desta
auditoria, chegou-se, em meados de março deste
ano, ao valor de R$600 milhões – frise-se: valor que,
no ano passado, era de R$218 milhões.

Em julho deste ano, Sr. Presidente, o valor que
deixaria o Banco em condições já era de cerca de
R$800 milhões. Qual não é a surpresa, em que pese
ao contrato firmado – e a Assembléia Legislativa con-
seguiu derrubar o dispositivo da Constituição do Esta-
do, permitindo a federalização do Banco –, a requeri-
mento da Assembléia, a requerimento de todos, para
conhecer o contrato que o Governo do Estado havia
realizado com o Banco Central, de R$800 milhões, o
valor passou, agora, em setembro, portanto, há dois
meses, para pouco mais de R$2,1 bilhões, a serem
injetados pelo Banco Central no Banco do Estado de
Santa Catarina a fim de saneá-lo.

Sr. Presidente, nobres colegas, se analisarmos
isso mais a fundo, não teremos sequer uma dimen-
são, no momento, para fazermos um cálculo em rela-
ção à questão. É algo para outro mundo, tanto que,
quando surgiu esse contrato, gerou-se uma expectati-
va muito grande na sociedade de Santa Catarina, a
ponto mesmo de, agora em setembro, a própria
Assembléia Legislativa, a requerimento de Deputa-
dos da base de sustentação do Governo do Estado,
instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Esta CPI, que está em andamento na Assem-
bléia Legislativa de Santa Catarina, destina-se a veri-
ficar porque, de pouco mais de R$200 milhões, saltou
para mais de R$2 bilhões em tão pouco tempo; ainda
mais, para saber como é possível, em uma “caneta-

da” somente, aumentarmos a dívida do Estado de
Santa Catarina em mais ou menos 50%.

Por oportuno, devo lembrar que, até então, a dí-
vida catarinense girava em torno de R$4 bilhões. Em
toda a sua história, considerados todos os governa-
dores que por lá passaram – e não só do nosso tempo
-, essa dívida vem se somando, acumulando, corrigin-
do, contando a dívida imobiliária e mais a consolida-
da, R$4 bilhões. E, com essa “canetada” apenas, Sr.
Presidente e nobres colegas, a dívida aumenta em
cerca de 50%, do dia para a noite. Isto despertou a cu-
riosidade dos catarinenses.

É por isso que se instalou uma CPI, não por pro-
posta da Oposição, mas da própria base de sustenta-
ção do Governo. E esta Comissão Parlamentar de
Inquérito está em andamento, razão pela qual a soci-
edade aguarda seus desdobramentos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco
tempo, a CPI dos Precatórios, cujo uso foi institucio-
nalizado no Brasil – em São Paulo, por Paulo Maluf;
Pernambuco e Alagoas também adotaram, assim
como Santa Catarina na mesma linha –, por muito
menos, algo em torno de R$500 milhões, a CPI, repi-
to, bloqueou o andamento dos trabalhos, fazendo
com que o Governo do Estado aplicasse só um terço
dos valores. Os outros dois terços ficaram bloquea-
dos em função dessa determinação da CPI do Sena-
do. E isso, Sr. Presidente, por algo mais insignificante
se comparado ao que se pensa fazer agora com San-
ta Catarina.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se
quer é comprometer toda uma geração.Se for aprova-
do o projeto, quem nascer amanhã, aos 30 anos de
idade, ainda estará pagando essa dívida. São neces-
sários trinta anos para saldá-la.

A CPI em andamento no Estado nos trará subsí-
dios para melhor aquilatarmos o porquê desses valo-
res, ou ainda, fazermos uma melhor avaliação dos
mesmos.

Peço perdão aos meus ilustres colegas desta
Casa, principalmente da representação catarinense,
que fizeram um esforço extraordinário quando da vo-
tação da matéria na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, quinta-feira última, onde, às 14h30min, conse-
guiram garantir um quorum de 14 Senadores. Salien-
to que a matéria veio da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos na quinta-feira, em regime de urgência, e
hoje já se encontra no Plenário para ser votada.

Em sã consciência, não vejo como comprome-
termos uma sociedade, a fim de que arque com esses
compromissos.
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Vejam bem, Sr Presidente, nobres colegas: de-
vemos fazer essa avaliação porque há outros exem-
plos Brasil afora. O Banco Central alocou aproxima-
damente R$6,9 bilhões para sanear o Banerj, que foi
vendido por cerca de R$300 milhões; alocou cerca de
R$1,2 bilhão para o Bandepe – Banco do Estado de
Pernambuco, que foi vendido por R$182 milhões; alo-
cou R$924 milhões para o Baneb – Banco do Estado
da Bahia, que acabou sendo vendido por cerca de
R$210 milhões.

Em relação ao Banco do Estado de Santa Cata-
rina, o que se comenta é que o seu saneamento seria
feito com R$218 milhões – e em face da situação do
Plano, pois se fizeram “Proers” para os bancos priva-
dos –, 50% dos quais oriundos do Banco e 50% do
Governo Federal

Em se alocando R$2,1 bilhões, sabem V. Exªs
por quanto se fala em vender, depois de saneado, o
Banco? R$400 milhões. E ninguém dá essa garantia!
Quem vai arcar com esse prejuízo? Este questiona-
mento é do fundo d’alma, Sr. Presidente, nobres cole-
gas. Essa questão é muito séria; não é ideológica.
Estamos colocando a questão no melhor sentido, e
sou sincero em dizer aqui que, há pouco tempo, vota-
mos para Santa Catarina a federalização da dívida
que o Estado detinha para com o Instituto de Previ-
dência dos Servidores – mais de R$600 milhões.

A esse propósito, no ano passado, dirigimos ple-
ito aos membros da área econômica do Governo no
sentido da federalização da dívida do Estado para
com o Instituto de Previdência. As autoridades da
área econômica, por sua vez, disseram que não po-
deriam fazê-lo porque, na esteira daquele pedido, ou-
tros Estados viriam, o que comprometeria o ajuste fis-
cal da União. Aí, cabe perguntar: se o Governo não
podia conceder no passado, como agora pode? A
área econômica deve, pois, uma explicação a Santa
Catarina, principalmente a este Parlamentar. Em todo
caso, aprovamos, se não foi no passado, será agora.
Apoiamos a federalização da dívida do Estado para
com o Instituto de Previdência – algo em torno de
R$600 milhões, há dois ou três meses. Apesar de se
constituir em um novo endividamento de Santa Cata-
rina, apoiamos o Governador – eu e nossos Senado-
res, colegas de Santa Catarina –, ainda que tenha
conseguido algo que não conseguimos no passado,
pelas razões que o Governo nos deu.

Contudo, quanto a essa questão dos R$2,1 bi-
lhões, tenho certeza, Sr. Presidente, de que, se esti-
vesse nesta Casa hoje o falecido Senador Vilson Klei-
nübing – e V. Exªs conheciam a atitude de S. Exª, que
era meu adversário político, quanto ao endividamento

público –, tenho certeza de que iria combater essa
tese. A sua atuação na CAE e no plenário em relação
ao endividamento público federal, estadual e munici-
pal foi nessa linha.

Por isso, faço um apelo para que reflitamos so-
bre esse caso. Não é possível que, de supetão, sem
que se concluam os trabalhos de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito, resolvamos a questão, sem
que a analisemos com calma, com os pés no chão,
com cuidado.Além de querer sanear o Banco, agora o
Estado está pedindo dinheiro com 30 anos de prazo,
para comprar inclusive imóveis do Banco que estão lá
estocados. Depois, vão vender esses imóveis. E ain-
da queriam amarrar isso com as nossas emendas.

É bom que se diga que estão pedindo mais de
R$400 milhões para fazer a redução do número de
servidores. Não sei quantos servidores eles querem
retirar, talvez dois mil. Para cada um, vai se gastar
uma média de R$200 mil no PDV ou PDI.

Na última intervenção no Banco, em fins de
1986 e início de 1987, o Governador da época era o
mesmo de hoje. De lá para cá, fez-se o saneamento
do Banco com três mil servidores, dentre os oito mil
que havia. Os recursos do PDV foram do próprio Ban-
co, que deu um jeito para isso. Agora, para fazer o sa-
neamento, quer se buscar mais de R$400 milhões da
sociedade catarinenese?! E os acionistas, não vão en-
trar com nada? Mais de 50% do Banco não pertence
ao Estado, mas a particulares. O Estado vai sanear, e
depois quem vai pagar a conta será a viúva, ou os que
vão nascer ainda em 30 anos?! Essa coisa é séria.

Perdoe-me, Sr. Presidente, mas o Presidente
Fernando Henrique não pode ir na onda. Respeito
meus Colegas, mas eles são ligeiros, treinados nisso,
estão preparados para conseguir resolver essas
questões. Isso não é de hoje, é histórico conseguir
aprovar, conseguir levar. Fernando Henrique Cardoso
foi na onda. Eles são hábeis. Reconheço a habilidade
e não condeno.Não conheço a escola.Eles são hábe-
is em conseguir convencer os Colegas de que isso é o
melhor. Mas isso representa endividar o Estado em
50%. São R$2 bilhões, para depois entregar o Banco
por R$200 milhões ou R$300 milhões.

Sr. Presidente, faço uma proposta a V. Exª, que
tem sido sempre um homem consensual: vamos reti-
rar esse regime de urgência. Já se fala que vão entre-
gar o Banco para o Banco Bozano, Simonsen por
mais de R$2 bilhões. Propomos que o Itaú, o Brades-
co e o Bozano, Simonsen façam uma auditoria para
saber quanto se deveria pagar pelo Banco hoje. Que
façam um levantamento, e aí vamos montar uma co-
missão. Quanto é que vale o Banco? Quem sabe fos-
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se melhor que oferecessem R$200 milhões ou R$300
milhões a ter a sociedade de pagar a conta de R$2 bi-
lhões?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Fazendo soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, estou terminando, pois sei que o meu
tempo já está se esgotando. Faço um apelo ao
bom-senso. Peço aos Líderes que retirem a urgência
desta matéria, para que se aguarde que a CPI con-
clua seus trabalhos, e, a partir disso, se possa questi-
onar um pouco mais.

Vamos ver para onde isso vai. Por que gastare-
mos tanto? Por que gastar agora R$30 milhões em
Internet, em tecnologia, em computação? O Banco já
está modernizado. Querem fazer agora para entregar
depois, e o povo pagará essa conta em 30 anos. Sr.
Presidente, isso é loucura!

Pelo amor de Deus, faço um apelo ao Senador
Pedro Piva, um homem de bem, para que reveja o seu
parecer. Sempre o tive em alta conta. Faço um apelo
aos meus Colegas de Santa Catarina, para que a His-
tória não venha cobrar de nós, porque seremos co-
brados pela História.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Agora estou fazendo um apelo a V. Exª para
que termine o seu pronunciamento.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Já estou concluindo, Sr. Presidente.

Deixo esse apelo para que se retire o regime de
urgência, a fim de que o Governo catarinense e a Co-
missão ouçam os bancos interessados, fazendo uma
proposta para verificar quanto vale, e também uma
auditoria. Em vista disso, conversaremos depois.

É o melhor que há para nós, para o Brasil e para
a sociedade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU DISCURSO:

Brasília, 14 de dezembro de 1999
A Sua Excelência o Senhor
Senador Antonio Carlos Magalhães
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Ciente de que o art. 349 do Regimento Interno do Senado

Federal impede-me de apresentar Requerimento de Informações
(diligências) a respeito do Of. nº S/63 de 1999, relativo ao Projeto
de Resolução nº 131, de 1999, que autoriza o Estado de Santa
Catarina a contratar operação de crédito, aprovado nesta tarde,
em razão da urgência do art. 336-II; desejo apresentá-lo, neste
momento à Mesa, em razão de sérias dúvidas sobre a matéria.
Para tanto, agora, após a sua aprovação, desejo que fique regis-

trado nos Anais da Casa esta minha iniciativa, com o objetivo de
oferecer melhores elementos à sociedade e dar a necessária
transparência a uma operação deste porte.

Cordialmente, Casildo Maldaner, Senador.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, o
encaminhamento do seguinte pedido de informações ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, relativas ao Ofício nº S/63, de
1999:

1) Considerando que o Tesouro do Estado assumirá um
passivo de R$428 milhões para demissão de funcionários do
Banco do Estado de Santa Catarina S/A _ BESC, solicito:

a) a quantidade de funcionários que se pretende demitir;
b) o estudo ou análise técnica em que foi quantificado o

número de funcionários ideal para o Banco e no que se funda-
mentou a necessidade de demissão;

c) se a decisão de demitir foi do Banco Central, do Contro-
lador (Governo do Estado) ou da administração do Banco;

d) em que época foram admitidos os funcionários que ago-
ra se pretende demitir;

e) quando foi concedida a estabilidade de emprego aos
funcionários que agora se pretende demitir;

f) quantos funcionários foram admitidos durante os Progra-
mas de Recuperação Econômica e Financeira firmados entre a
administração do BESC e o Banco Central, a partir de 1984;

g) se houve contratação ilegal de funcionários do BESC
durante períodos eleitorais, após 1982;

h) se houve contratação de funcionários sem concurso pú-
blico, após 1982;

i) se a despesa decorrente do Programa de Demissão
Incentivada foi lançada no resultado do exercício de 1998 ou
será lançada na época em que efetivamente a demissão ocorrer;

j) se o custo dessas demissões, que beneficiará o futuro
comprador do Banco, será deduzido do resultado e do Patrimônio
dos atuais acionistas;

l) quantos funcionários foram admitidos pelo BESC após a
intervenção do Banco Central nas instituições estaduais de Santa
Catarina, em 1987;

m) quantos salários por ano trabalhado se pretende pagar
para a demissão dos funcionários;

n) qual a quantidade de demissões efetuadas após a inter-
venção do Banco Central em 1987, ano/ano;

o) por que o custo com a demissão que agora se pretende
efetuar deve ser assumido pelo Tesouro Estadual, por meio de
Financiamento do Tesouro Federal, às vésperas da privatização
do BESC, quando todas as demissões até agora realizadas não
aumentaram o déficit do Tesouro catarinense, sendo suportado
pelo próprio Banco;

p) qual o prejuízo/excesso de despesa que as instituições
financeiras estaduais tiveram nos últimos 15 anos com o exce-
dente de pessoal em relação ao seu porte;

q) no exercício de 1999 o BESC está gerando receita sufi-
ciente para cobrir os custos fixos existentes, ou esse ônus tam-
bém será assumido pelo Tesouro Estadual;

r) qual era o número de funcionários no BESC, BESCRI,
BESCREDI, BESCVAL, BESCAM, BESC LEASING quando da
intervenção do Banco Central em fevereiro de 1987, em dezem-
bro/94, em dezembro/98, e agora em dezembro/99;

s) qual encaminhamento dado ao Relatório da Comissão de
Inquérito realizado na época da intervenção do BESC pelo Banco
Central em 1987, que identificou a contratação desnecessária de

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ���



funcionários e que gerou despesas desnecessárias para as institu-
ições financeiras estaduais e agora para o Tesouro Estadual;

t) segundo a administração atual do BESC é o Banco Cen-
tral que está exigindo a demissão dos funcionários. Procede essa
afirmativa?

2) Considerando que o Banco Central, segundo a adminis-
tração atual do Banco do Estado de Santa Catarina S/A, identifi-
cou a necessidade de assunção, pelo Tesouro do Estado, de pre-
juízo na ordem de R$250 milhões para a reposição do déficit da
Funsesc, solicito:

a) se há base legal para que o Tesouro do Estado possa
assumir esse déficit;

b) relatório dos atuários que identificaram o déficit aponta-
do e a necessidade de assunção pelo Estado desse prejuízo,
sendo o atuário que nos últimos anos prestava serviços à Funda-
ção e que não identificou o déficit nesse montante;

c) por que não foi exigido pelo Estado quando da interven-
ção nas instituições financeiras estaduais em 1987, quando es-
sas empresas tinham mais funcionários do que hoje, um ínfimo
patrimônio da Fundação e contribuição da seguridade social pe-
las instituições muito aquém do necessário;

d) usando-se os mesmos critérios atuais para a apuração
do déficit atuarial da Fundação, qual era o déficit em fevereiro/87
e dezembro/94.

3) Considerando que o Contrato prevê a necessidade de
capitalização em R$620 milhões para absorção dos ajustes reali-
zados pelo esse Banco Central, no Balanço de 31-12-98, com
base em fiscalização especial solicitada pelo próprio Controlador,
solicito informar:

a) se será constituída conta gráfica, para lançamento de
todos os ativos objetos de ajustes por provisão ao longo da exis-
tência das instituições financeiras estaduais, que reduziram seus
respectivos patrimônios, realizados por iniciativa das administra-
ções;

b) se será constituída conta gráfica para lançamento de to-
dos os ajustes efetuados agora por determinação do Banco Cen-
tral, com vistas ao saneamento prévio à privatização do BESC,
até a assinatura do presente contrato;

c) na medida em que os ativos objetos de ajustes forem
sendo recuperados/recebidos, se o produto da cobrança será au-
tomaticamente transferido para o Tesouro Federal em pagamento
do crédito ora aberto para capitalização;

d) caso não haja desembolso no montante das provisões
constituídas para passivos, se também haverá o retorno imediato
para abatimento da dívida do Estado para com a União;

e) se está incluído nesse montante o prejuízo causado à
Crédito Imobiliário por glosa do FCVS decorrente de não recolhi-
mentos dos valores devidos, escolhidos fora do prazo ou decor-
rentes da duplicidade de financiamentos imobiliários, objeto de
ajuste por esse Banco Central de R$113 milhões;

f) se esse prejuízo quando, por fraude, será assumido pelo
Tesouro do Estado;

1) caso positivo, em que período ou ano ocorreram essas
irregularidades;

4) considerando que o tesouro do Estado assumiu o com-
promisso de comprar ativos das instituições financeiras estaduais
no montante de R$643.670.000,00, solicito o seguinte:

a) natureza e relação dos ativos que serão adquiridos;
b) o valor da aquisição e da renda, ou seja, haverá desá-

gio na venda desses ativos para a Caixa Econômica Federal, o
que constituirá prejuízos do Tesouro do Estado;

c) se nesse montante está incluído o valor do FCVS, que
representa legítimo direito do Estado contra a União;

d) se haverá deságio quando da entrega desses direitos jun-
to ao FCVS para o Tesouro Federal para abatimento da dívida;

e) o porquê de não efetuar o encontro de contas de direi-
tos  e obrigações entre o Tesouro Federal e o Tesouro Estadual;

f) o porquê da carteira de crédito imobiliário não ser trans-
ferida ao futuro comprador do BESC, sem necessidade de o
Estado assumir qualquer prejuízo na venda à Caixa Econômica
Federal;

g) o porquê do futuro comprador do BESC receber títulos
federais, de alta rentabilidade e liquidez, em troca da carteira
imobiliária, quando terá também direito à poupança gerada no
Estado de Santa Catarina a custo baixo? Qual a razão da assun-
ção desse prejuízo pelo Tesouro do Estado e da transferência de
lucro para o Banco privado que adquirir o BESC;

h) se nesse montante está incluído o valor do FCVS glosa-
do pela Caixa Econômica Federal;

5) Se foi uma imposição do Banco Central a compra de
imóveis não de uso pelo Estado para monetizar esse ativo e dei-
xá-lo com alta rentabilidade e liquidez (títulos públicos) para o
banco privado que adquirir o BESC.

Como será esta venda para o Estado? Por meio de leilão
público?

6) Foi exigência desse Banco Central o gasto de
R$30.000.000,00 em tecnologia pelo Estado nas vésperas de sua
privatização?

7) Por que o valor do contrato é corrigido pela Taxa SELIC?
Haja vista que, com esse custo mensal para o Estado, a partir de
agosto/99, somente com a correção do contrato, teremos um valor
superior a todos os custos administrativos das instituições que se-
rão privatizadas. Por que esse valor não é fixo deixando assim de
alimentar o prejuízo para o Erário Público Estadual?

8) A paralisação das operações das instituições estaduais
não possibilita a cobertura dos custos fixos mensais após janei-
ro/99. Com isto vai aumentar o prejuízo para o Tesouro do Esta-
do. A redução das operações e conseqüente das receitas foi uma
imposição do Banco Central à atual administração?

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999. – Casildo
Maldaner, Senador.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo
Althoff.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje pela manhã procurei, dentro
da visão de um cidadão de Santa Catarina, buscar a
verdadeira compreensão a respeito da situação do
Sistema Financeiro Besc, o Banco do meu Estado,
que tem uma história, tem um nome, e mesmo dentro
do contexto que vive, continua tendo a credibilidade
do povo catarinense.

Observei que, com a implantação do Plano
Real, a economia brasileira mudou. Acabou a infla-
ção. Um novo cenário se apresentou para os brasilei-
ros e também para o Sistema Financeiro Nacional.
Exigiu-se, a partir daquele momento, acima de tudo,
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competitividade para as empresas e para o sistema
bancário.

Se o sistema financeiro privado efetivamente
sofreu esse impacto do Plano Real, o que podería-
mos dizer do sistema financeiro público? Problemas
comuns ao sistema financeiro público apareceram,
como a descontinuidade administrativa e a inadim-
plência significativa dos bancos estaduais, a deficiên-
cia de gerenciamento e de controle interno do siste-
ma bancário – entre muitos outros problemas que po-
deríamos citar e avaliar.

O banco do meu Estado também sofreu essa
ação nova e geradora de uma perspectiva nova no
sistema financeiro, qual seja, todos os bancos, inde-
pendentemente de serem públicos ou privados, deve-
riam se moldar a essa nova realidade.

Em 31-10-97, a fiscalização do Banco Central
demonstrou a necessidade de ajustes contábeis da
ordem de R$252 milhões no Banco do Estado de
Santa Catarina. Oriundo dessa fiscalização, foi firma-
do em 31-3-98 um Contrato de Abertura de Crédito
entre a União e o Estado de Santa Catarina, aprovado
por esta Casa, e que, devido a atrasos, só teve a sua
aprovação ocorrida em 8/12/98, conforme a Resolu-
ção 95/98. Nessa situação, eu, Sr. Presidente, já era
Senador pelo Estado de Santa Catarina.

Após a aprovação do Senado e tendo em vista a
mudança do Governo do Estado, solicitada foi ainda
no ano de 1998, em 16.12.98, pelo nosso Governador
eleito, à época nosso Senador e hoje nosso Governa-
dor, nova Inspeção Global Consolidada, que foi feita
dentro das empresas que constituíam, e constituem,
o conglomerado Besc, quando se verificou não só – e
fica bem claro – em função da mudança de metodolo-
gia do trabalho feito naquele momento, mas também
em função da deterioração natural, própria desses
catorze meses que se passaram, que as verbas pre-
tendidas junto ao Proes não mais se demonstravam
suficientes para o efetivo saneamento do banco. A
nova situação foi apresentada aos diretores do BESC
através de um termo de comparecimento. O valor
apresentado era de R$819 milhões.

O Governo do meu Estado, na atual gestão, ten-
tou exaustivamente formas de evitar a federalização
para fins de privatização do conglomerado BESC até
que, em correspondência do Banco Central – cuja có-
pia alguns dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras pos-
suem à mão -, o Banco Central solicitou imediatas
providências por parte do Governo do Estado, de for-
ma a viabilizar em tempo hábil o enquadramento do
Estado nos termos da Medida Provisória nº 1900,
para assinatura de contrato, prevendo a aquisição do

controle acionário de instituições financeiras estadua-
is pela União, como única hipótese plausível para se
evitar a liquidação extrajudicial das instituições que
constituem o componente BESC.

Assim se apresentava a situação ao Sr. Gover-
nador do meu Estado, que, baseado nessa solicita-
ção feita pelo Banco Central, encaminhou projeto de
emenda à Constituição do Estado para tornar o Ban-
co do Estado de Santa Catarina viável legalmente
para um processo de federalização.

O Banco Central, através de seu corpo técnico,
quando da audiência pública ocorrida na quinta-feira
última, na Comissão de Assuntos Econômicos, mos-
trou a necessidade de 1 bilhão e 328 milhões para a
capitalização do banco, acrescido de 783 milhões
para a monetização e fundo de contingência do mes-
mo.E vale aqui ressaltar, Srªs e Srs.Senadores, que a
quase total diferença entre os dados de fim de 98 e a
data atual está exatamente na inserção do PDV e na
carteira de crédito imobiliário, indispensáveis para a
futura privatização do sistema BESC.

É nesta visão simplista que faço esta avaliação,
dizendo às Srªs e aos Srs. Senadores que o desejo
dos funcionários do Banco do Estado de Santa Cata-
rina, que o desejo da quase totalidade da população
de Santa Catarina, é de que tal fato se consolide, para
que não se venha a instalar em Santa Catarina um
caos econômico, com o desemprego de mais de seis
mil famílias, com a impossibilidade de os correntistas
do sistema BESC fazerem os saques necessários, a
partir do momento em que esta solicitação feita nesta
Casa, que está sendo avaliada nesta Casa, não ve-
nha a se concretizar.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permi-
te V. Exª um aparte, Senador Geraldo Althoff?

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Pois
não, Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Geraldo Althoff, não quero, em absoluto, polemi-
zar com V. Exª, inclusive já senti a sua opinião. Eu até
entendia, na última quinta-feira, quando V. Exª estava
em missão em Montevidéu, que o
não-comparecimento à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos até seria em homenagem ao nosso saudoso
Senador Vilson Kleinübing, porque, se ele cá estives-
se, como disse antes, certeza tenho de que não iria
concordar com esses números astronômicos. Mas
respeito V. Exª, porque tem um pensamento que é
dessa forma. Mas se nós dialogarmos, se nós anali-
sarmos, desde a última intervenção no banco, que foi
em fins de 86 e começo de 87, verificaremos que, à
época, o governador, que hoje é o mesmo, dizia que
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houve decisão política sobre a intervenção do banco.
Hoje, não há como se alegar que haja decisão política
em relação a isso, porque de 87 para cá haviam 8 mil
servidores; enxugou-se em cerca de 3 mil servidores,
e o banco arcou com o PDI e o PDV. Foi o banco que
acertou isso. Agora, para acertar com o PDV, quer-se
buscar o dinheiro dos catarinenses, e o controlador
do banco, que é o Estado e dispõe de quase 50% das
ações do banco, vai entrar com todo o encargo finan-
ceiro, mas os acionistas particulares não. Então, isso
não é justo para a sociedade catarinense, Senador!
Convenhamos que não é justo! Porque, nessa estei-
ra, Senador Geraldo Althoff, se de 87 até agora, nos
Governos de Pedro Ivo, no meu Governo, no Gover-
no de Vilson Kleinübing, no último Governo, de Paulo
Afonso, até agora, o PDV que o banco acertou foi na
base de 20 mil reais, 50 mil ou 100 mil reais, e se ago-
ra houver uma decisão de se acertar para cada servi-
dor que se demitir, ou no entendimento, na base de
150, 200 ou 300 mil reais, vai-se criar uma jurispru-
dência que, nessa esteira, os que receberam menos
à época poderão buscar na justiça. E aí, quem vai ar-
car com isso? Teremos alguma coisa infindável! Por
isso, como sei que V. Exª, Senador Geraldo Althoff, é
um homem calmo, ponderado, que pensa nas ques-
tões catarinenses, nada melhor do que pautarmos
isso, com os pés no chão, e verificarmos o que é me-
lhor para a sociedade, vermos aquilo que propus an-
tes, os bancos interessados – já sabemos quais são -,
o que eles oferecem, se não há condições de tocar
como está, o que oferecem para sanear o banco, para
depois aquilatarmos esses valores, com a finalidade
de sabermos o que é melhor para os catarinenses em
geral. É um apelo que faço à bondade de V. Exª para
que deixemos de lado, às vezes, questões emociona-
is. Se alguns funcionários, alguns setores ou algumas
categorias estão de olho em função do PDV e do PDI,
deixemos de lado isso e vamos pensar naqueles ser-
vidores que não estão pensando nisso. Vamos pen-
sar naqueles servidores que estão apelando para que
o banco continue como uma instituição nossa, princi-
palmente nos pequenos Municípios do nosso Estado.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC) – Se-
nador Casildo Maldaner, em primeiro lugar, eu gosta-
ria de dizer a V. Exª que estou aqui defendendo os in-
teresses de Santa Catarina, dando a minha visão, e
faço com denodo e veemência.

A solução da federalização é a mais adequada
para o Estado, é a mais adequada para o investidor, é
a mais adequada para o correntista e para o aplicador
e é a mais adequada para os funcionários. A solução
da liquidação extrajudicial traria prejuízos imensos à

sociedade catarinense. E mais, Senador Casildo Mal-
daner, não eximiria o Estado das responsabilidades
decorrentes desse ato. Além disso, o instituto da liqui-
dação extrajudicial imporia custos financeiros muito
maiores ao Estado do que aqueles advindos do pro-
cesso de federalização.

Quero ainda avaliar, como cidadão, o que disse
o Sr. Esperidião Amin, Governador do meu Estado,
quando da audiência pública na Comissão de Assun-
tos Econômicos, na quinta-feira próxima passada:
...“a liquidação significa que 1,5 bilhão em dívidas,
que já existem, vão ser executadas pela via dos pre-
catórios. Na melhor das hipóteses, o que vai aconte-
cer é o credor na porta, e na porta do Tesouro do
Estado, que responde solidariamente por todos os
encargos que existem”.

É a partir desse ponto que eu gostaria de dizer a
V. Exª que, por causa disso, gastei sete meses de um
tempo dramaticamente despendido para debater as
alternativas com o Banco Central. “Hoje digo, com pu-
reza de alma – palavras do meu Governador – e não
temendo julgamento futuro, que ou se salva o banco,
aprovando a federalização, ou vai-se participar de um
funeral dramático, porque ele não abrirá”.

Ou federalizamos, ou liquidamos.

Os catarinenses com assento nesta Casa, to-
dos, tenho absoluta convicção, têm consciência do
que significaria a liquidação do banco e, por isso, po-
demos, com certeza, contar com o aval necessário
para que tal fato não venha a acontecer.

Quero sensibilizar, dessa maneira, os outros pa-
res desta Casa, para não permitir um fato de insolvên-
cia com o sistema BESC. Esse é o desejo do povo de
Santa Catarina e, por isso, solicito às Sras e aos Srs.
Senadores a sensibilidade necessária para que tal
fato não venha a ocorrer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Roberto Saturnino,
para discutir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs. Senadores, antes de anunciar meu
voto contrário ao projeto de resolução, queria expres-
sar minha admiração pelo Governador Esperidião
Amin, um dos homens públicos mais notáveis deste
País, uma figura de executivo das melhores qualida-
des. Homem honrado, a meu juízo, faz uma gestão
profícua e que deveria ser imitada por muitos Gover-
nadores de nosso País.
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Não posso, entretanto, aceitar a proposta de
mais um Proer. Não posso aceitar mais a prática do fi-
nanciamento público para capitalizar, sanear bancos
e privatizá-los em seguida. Depois de tudo o que já foi
feito com esse propósito, com essa diretriz, não pos-
so mais concordar. Eu seria de acordo se a intenção
fosse capitalizar e sanear os bancos para que continu-
assem sendo de propriedade do Estado de Santa Cata-
rina, para que continuassem a prestar assistência finan-
ceira a projetos de desenvolvimento, como deve fazer
uma entidade governamental de natureza financeira.

Se vão privatizá-lo, por que não o vender pelo
que vale? Não vale a pena injetar dinheiro público em
uma massa falida, já que é o estado em que o banco
se encontra, segundo depoimentos que escutei. O
Erário, seja estadual ou federal, irá sofrer um prejuízo
substancial, significativo. Não estamos aqui para faci-
litar operações dessa natureza.

Depois de todo o esforço para o ajuste fiscal,
que acaba recaindo sobre o pobre do funcionário, so-
bre o aposentado, vamos incorrer em mais um Proer,
em mais um rombo como o provocado pelo Proer
para sanear um banco que vai ser privatizado? Se ele
pode ser privatizado, se ainda é um banco, que seja
vendido pelo que vale. Do contrário, é melhor deixar
que seja liquidado e não permitir que provoque mais
um prejuízo dessa natureza.

Nessas condições, quero anunciar minha posi-
ção contrária. Não posso concordar com a operação.
Acredito que é mais um exemplo de operação perdu-
lária. Não quero invocar razões da Resolução nº 78.
Não! Quero até dizer aos nobres Colegas que não te-
nho grande apreço pela Resolução 78 – eu não esta-
va no Senado na ocasião em que foi elaborada e vota-
da. Tenho a maior admiração pela memória do Sena-
dor Kleinübing, por tudo o que ouvi a seu respeito,
pois não tive a felicidade de conhecê-lo. Entretanto, a
resolução, a meu juízo, é extremamente rígida, é rígi-
da em demasia, é irrealista diante do quadro financei-
ro do País. As operações de empréstimo, de financia-
mento devem ser julgadas caso a caso, em função das
finalidades e das condições de juros e prazos. Não po-
dem os Estados ser submetidos a uma regra que será
desrespeitada a todo momento, como tem sido.Acredi-
to que essa resolução está fadada à desmoralização
pela sua irrealidade. Por conseguinte, não se trata de
invocação dos aspectos ligados à Resolução nº 78.

Eu concederia um empréstimo para o Estado de
Santa Catarina, se sua finalidade fosse desenvolvi-
mentista, mesmo que em valores maiores do que os
pretendidos para sanear o banco. Porém, 2 bilhões,
para mais uma operação Proer, para sanear um ban-

co a fim de passá-lo à iniciativa privada para dar mais
lucro aos banqueiros privados, em prejuízo dos Erári-
os estadual e federal, Sr. Presidente, não contarão
com o meu voto.

Era isso o que eu gostaria de declarar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Álvaro Dias.

V. Exª dispõe de 10 minutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR.Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, a transferência de bancos estaduais para
o setor privado tem sido uma significativa transferên-
cia de capital público para o setor privado, sendo uma
das causas da deterioração financeira dos Estados
brasileiros, uma das principais causas do crescimen-
to da dívida pública dos Estados brasileiros.

Veja-se o caso de Santa Catarina. A dívida fun-
dada de Santa Catarina, no mês de agosto deste ano,
atingiu a cifra de R$50.586.518.000,00. Com o em-
préstimo de R$2.129.708.000,00, apenas a dívida
fundada de Santa Catarina chegará a
R$7.716.000.226,00, segundo o boletim das finanças
estaduais e municipais publicado em agosto pelo
Banco Central do Brasil. O orçamento de Santa Cata-
rina, segundo o Senador Casildo Maldaner, é de pou-
co mais de R$2 bilhões. Portanto, a dívida fundada do
Estado é quase quatro vezes o orçamento estadual.
Essa é a situação dramática em que se encontram os
Estados brasileiros.

A dívida pública é, sem dúvida, o grande drama
nacional, é a matriz geradora de todos os problemas
econômicos e sociais que, lamentavelmente, impac-
tam a população brasileira. Não se pode continuar ad-
mitindo essa lógica incrível que nossa inteligência
não alcança.

Não estamos focalizando apenas o problema de
Santa Catarina. Nossa abordagem é geral. O Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro tomou emprestado
R$3,3 bilhões para o saneamento do Banerj e o ven-
deu por R$330 milhões. O Banco do Estado do Para-
ná, que foi o sétimo banco no ranking nacional, o se-
gundo banco estadual do País, foi levado à falência
nos últimos anos e está também no processo de pri-
vatização.

O Governo do Estado do Paraná obteve de em-
préstimo cerca de R$5 bilhões e, saneando o Banco,
vendê-lo-á por aproximadamente R$400 milhões. O
percentual obtido pelos Governos Estaduais tem sido
em torno de 10% do empréstimo solicitado ao Banco
Central.
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Por que um banco estadual quebra? Banco é
tido e havido como o melhor negócio do mundo, espe-
cialmente no Brasil, onde os lucros são fantásticos. E
o banco estadual tem um privilégio que não possuem
os bancos privados. Pela Constituição, as empresas
estatais, os entes públicos e as Prefeituras Municipais
depositam única e exclusivamente em banco estatal.
Obviamente, em cada Estado, as Prefeituras Munici-
pais, assim como as empresas estatais, escolhem o
banco estadual. A Receita estadual é totalmente arre-
cadada – pelo menos no meu Estado – pelo banco do
Estado. Só mágicos podem quebrar um banco esta-
dual, portanto. Com competência, eficiência, honesti-
dade, não se leva à falência um banco estadual.

Embora não possamos atender ao Governador
de Santa Catarina, a quem rendo as minhas homena-
gens, pela sua competência e por sua postura, S. Exª
merece o nosso respeito. Em correspondência, disse
o Presidente Banco Central ao Governador daquele
Estado que as razões da insolvência do Banco do
Estado de Santa Catarina são “descontinuidade ad-
ministrativa; deficiência no gerenciamento técnico em
todos os níveis de decisão; deficiência ou até inexis-
tência de controle interno; elevada inadimplência, re-
sultante de políticas de crédito equivocadas, sem ob-
servância da boa técnica bancária; manutenção em
contas de origem de créditos que apresentam condi-
ções improváveis de recebimento; expressivos avais
e fianças honradas com poucas perspectivas de rece-
bimento”. Deixarei de relatar os demais itens, mas tra-
ta-se da fotografia da incompetência, do retrato da ir-
responsabilidade administrativa. Ocorreu em Santa
Catarina o que provavelmente ocorreu no Paraná e no
Rio de Janeiro.

Mas o povo deve pagar por isso? Alguns gover-
nantes até comemoram a obtenção desses emprésti-
mos elevados, mas são os imediatistas, aqueles que
pensam apenas na sua gestão administrativa e não
no futuro do seu Estado. O Governo pode resolver
episodicamente um problema administrativo, mas a
população fica com o ônus de pagar durante anos bi-
lhões de reais.

Certamente, o Estado deixa de oferecer servi-
ços públicos de boa qualidade, de investir em obras
de infra-estrutura, de alocar recursos mais significati-
vos para o setor educacional e de saúde, porque é
obrigado a pagar uma dívida que assume em nome
da incompetência administrativa em alguns casos, e
da desonestidade, em outros.

O Bird retrata bem a dramaticidade da situação
das contas públicas no Brasil, da dívida pública brasi-
leira. Acredita o Bird que “o Brasil só vai resolver seus

problemas fiscais no dia em que o Governo Federal
deixar um Estado dar um calote em seus credores, ao
invés de bancar a dívida feita pelos Governadores.
Isso faria com que os Estados deixassem de endivi-
dar tanto e, ao mesmo tempo, estimularia os empres-
tadores a tomar maior cuidado na hora de fechar ne-
gócio. Convencer os emprestadores de que o Gover-
no Federal não bancará as dívidas estaduais requer
mais que declarações de intenção, particularmente à
luz da recente história de ajudas desse tipo no Brasil”.
Este é um capítulo especial sobre programas de re-
formas estruturais no Brasil.

Realmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem sido assombrosamente generoso com
os Governos Estaduais.Ele tem sido generoso em ex-
cesso, permitindo operações que comprometem o fu-
turo desses Estados. Portanto, a generosidade dá-se
com os governantes do momento e não com o Estado
no futuro e com a sua população. É preciso mudar
esse modelo, a menos que os técnicos, os especialis-
tas, os economistas do Governo Federal nos conven-
çam de que esse é o modelo adequado. Eu não con-
segui entender o processo de sanear as finanças do
banco, repassando para o Tesouro Estadual os passi-
vos, os títulos podres, as aposentadorias de funcioná-
rios, e entregá-lo como um presente a qualquer em-
presa privada do setor financeiro.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Permita-me V. Exª um aparte.?

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB – PR) – Nobre Se-
nador Casildo Maldaner, o Presidente já me alertou,
infelizmente, não posso conceder-lhe aparte, já que
meu já está esgotado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Até porque os apartes do Senador Casildo
Maldaner hoje são minidiscursos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB – PR) – Conta-
mos, Sr. Presidente, com a compreensão do Senador
Casildo Maldaner.

Concluindo, Sr. Presidente, não creio que o nos-
so País alcance a estabilidade financeira ou possa
evitar o retorno da ciranda inflacionária com esse mo-
delo. Esse modelo é perverso para o futuro deste
País. Esse modelo de privatização, de transferência
de capital público para o setor privado é depredador
do patrimônio público nacional. Com ele, não pode-
mos concordar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Chamo a atenção dos nobres e queridos Co-
legas para o prazo dos discursos, levando em conta
que haverá sessão do Congresso, após o término da
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sessão da Câmara dos Deputados, com matérias im-
portantes na pauta.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, assustei-me ao tomar conhecimento
do volume de recursos necessários para a recupera-
ção do Banco de Santa Catarina, visto que Santa Ca-
tarina tem uma economia e um orçamento público
anual semelhantes aos do Espírito Santo. Quando
consultei o documento do Banco Central para verifi-
car o nível de endividamento do Estado de Santa Ca-
tarina, que passa de R$5 bilhões – a matemática é
simples –, percebi que estamos aumentando algo em
torno de 40% da dívida fundada atual.

Fica muito claro, Sr. Presidente, que essa opera-
ção é de altíssima irresponsabilidade fiscal. Se anali-
sarmos o orçamento de Santa Catarina, veremos que
a receita líqüida anual do Estado é de R$2 bilhões. E
estamos autorizando o Governo catarinense a gastar
um orçamento anual para recuperar uma instituição fi-
nanceira que seguramente será privatizada, não se
sabe por que valor. Pelo mercado de privatização de
bancos públicos estaduais, esses valores são, via de
regra, irrisórios.

Então, Sr. Presidente, é assustador. Não é ne-
cessário ser economista – basta ter sensibilidade –
para saber que esse modelo faliu. Não funcionará
nem tem funcionado. A regra é equivocada. Compro-
mete-se aproximadamente 13% da receita líqüida
real dos Estados, mas tanto faz se o Estado deve dez,
cem ou duzentos. Não há diferença.

Há um incentivo implícito para agregar novas dí-
vidas. Está muito claro. Mas a racionalidade de quem
está no Governo hoje não equivale à racionalidade do
povo de Santa Catarina, que, daqui a dez ou cinco
anos, continuará precisando de um Estado que funci-
one, que ofereça serviços públicos básicos – como
educação fundamental, saúde, etc. O que se está
comprometendo não é o presente – isto tem que ficar
muito claro –, por isso faz sentido que algumas forças
políticas defendam uma maluquice como essa. A re-
gra, o método, o modelo estão incorretos. O que se
está comprometendo são as gerações futuras de
Santa Catarina, isso fica muito claro.

Não se trata de ser a favor ou contra tal corrente
política. Minha posição, a posição do PPS, dos Sena-
dores Roberto Freire e Carlos Wilson é uma posição
favorável ao povo e ao futuro de Santa Catarina.

Digo isso porque tenho conhecimento de causa.
Santa Catarina é um Estado muito parecido com o
Espírito Santo tanto na economia quanto na formação
de seu povo. Se o Estado em questão fosse São Pau-
lo, eu teria dificuldade, porque não conheço a sua rea-
lidade em profundidade.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – SE) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Conce-
do o aparte à Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Paulo Hartung, quero saudar V. Exª pelo pronunci-
amento e, de uma forma especial, o Senador Casildo
Maldaner, embora eu tenha a mais absoluta clareza e
convicção de que este não é um problema de Santa
Catarina. Não nos é possível, como brasileiros e re-
presentantes da Federação, que ainda não estejamos
cansados dessa irresponsabilidade do Governo Fe-
deral de, a todo momento, estabelecer processos de
privatização, de endividamento público. É o Tesouro
Nacional que se está endividando, o que significa que
não são apenas os futuros trinta anos de Santa Cata-
rina que estarão paralisados, mas todo o Brasil está
se endividando, em função de irresponsabilidades e
mais irresponsabilidades. O mais estarrecedor, Sena-
dor Paulo Hartung, é que essa conversa não é nova.
Os argumentos como desemprego, interesse público,
o recebimento de dinheiro na porta de banco, do cre-
dor, não são novos, mas são constantemente repeti-
dos e, efetivamente, desmantelam o patrimônio públi-
co estadual, criando ainda mais complicações para a
dívida pública interna do País. Sinceramente, não sei
se o que move isso é simplesmente a irresponsabili-
dade. Há de haver outro interesse, o interesse de al-
guém. Repito, não é possível que se comprometam
futuros trinta anos de um Estado, os parcos recursos
do Tesouro, cantados em verso e prosa pelo Governo
Federal. Deve haver interesse de algum banqueiro ou
de seu intermediário que justifique algo tão grave
como o comprometimento do futuro de um Estado, de
um País. Nada contra os governadores, mas os argu-
mentos não convencem, não são novos. São antigos
e, infelizmente, têm desmantelado um setor público
que garante dinheiro livre para o setor privado. Deve
haver alguma outra explicação.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sena-
dora, agradeço o aparte.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Senador
Paulo Hartung, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Conce-
do o aparte ao Senador José Alencar.
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O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Paulo Hartung, outros casos de renegocia-
ção das dívidas dos Estados, com prazo de trinta
anos com a União, também passaram por saneamen-
to e privatização de seus estabelecimentos bancári-
os. Quero fazer uma pergunta a V. Exª, que tem co-
nhecimento disso melhor que eu: quanto foi gasto
para o saneamento, por exemplo, do Banespa? V. Exª
se lembra?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Não te-
nho números do Banespa. Mas do Banestes, Banco
do Estado do Espírito Santo, algo em torno de 300 mi-
lhões.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Quando as-
sumiu o Governo de São Paulo o Governador Mário
Covas, havia um rombo no Banespa, naquela época,
de algo em torno de 9 ou 10 bilhões. O Banco estava
sob intervenção.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Se não
me engano, sete bilhões.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eu me lem-
bro de 9 bilhões. O Banco estava sob intervenção. Na-
quela época, parece que a intervenção não prosse-
guiu. E quando houve o saneamento, estava em torno
de 50 bilhões.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Creio
que 52 bilhões.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Cinqüenta
e dois bilhões. É um quadro realmente aterrador. O
caso de Santa Catarina, respeitadas as proporções, é
parecido com o que aconteceu com o Banco do Esta-
do de Minas Gerais, o Bemge, cujo saneamento, no
Governo passado, custou algo em torno de R$4 bi-
lhões, e ele foi privatizado por R$700 milhões, se não
me engano. Agora, o que se pode fazer? Vimos, por
exemplo, na CPI dos Bancos, dois bancos que não
eram estatais, dois bancos privados, o FonteCindam
e o Banco Marka, levaram dos cofres públicos R$1,5
bilhão, porque eles, segundo o que se dizia, poderiam
representar um risco sistêmico. É claro que esses re-
cursos, de que necessita o Estado de Santa Catarina
para saneamento do Banco, independentemente da
sua privatização ou não, são inevitáveis, a menos que
se deixe o Banco falir com todos os problemas que
advirão dessa falência. Outro ponto é que não esta-
ríamos levando em consideração os precedentes.
Sinceramente, não tenho como votar contra essa ma-
téria, porque já houve casos que estão obedecendo a
uma solução dada pelo Governo Federal de renegoci-
ação da dívida em 30 anos – porque é o que vai acon-
tecer. Não sei se posso ser a favor do modelo como
um todo, mas ele está posto e está em andamento.

Então, não tenho como votar contra, ainda que o qua-
dro seja aterrador, e essa situação exista em função
dessas taxas de juros que são responsáveis pelo es-
toque da dívida dos Estados e da dívida da União.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Peço a V. Exa que conclua o seu pronuncia-
mento.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Paulo Hartung, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Perfeito.
Agradeço a compreensão de V. Exª, Sr. Presidente.

Peço desculpas ao Senador Casildo Maldaner,
pois não posso conceder-lhe o aparte porque o meu
tempo já está esgotado.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Gosta-
ria apenas de cumprimentar V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Excelência, o aparte não foi concedido.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Só gos-
taria de cumprimentar o Senador Paulo Hartung, Sr.
Presidente, porque como ele representa o Espírito
Santo, e eu, Santa Catarina, temos praticamente as
mesmas finalidades. Santa Catarina, por ser femini-
no; o Espírito Santo, por ser masculino. S. Exa enten-
deu perfeitamente a questão. Quero cumprimentá-lo
por entender a dimensão do fato que está posto, Se-
nador.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Agrade-
ço o aparte.

Gostaria de dizer ao Senador José Alencar, por
quem tenho um respeito muito grande, pela sua traje-
tória de vida e pelo zelo na condução de trabalhos no
Senado, que respeito o seu ponto de vista – que não é
o meu, nem o do meu Partido. Vamos votar contraria-
mente a este projeto de resolução.

Concluindo, gostaria de fazer três observações
finais.

Primeiramente, tramita, na Câmara dos Deputa-
dos, um projeto da maior importância. Trata-se de um
novo código de responsabilidade fiscal para o nosso
País. Penso que devemos nos debruçar um pouco so-
bre ele. Esse é um caminho efetivo para se olhar as
contas públicas, para o exercício dos mandatos de
uma forma diferenciada qualitativamente.

Em segundo lugar, preocupam-me as contas
desse pedido de autorização. O valor mudou muito. O
Senador Jader Barbalho emprestou-me o depoimen-
to da Comissão, e pude depreender que o valor mu-
dou três ou quatro vezes. Então, o assunto não está
muito claro.
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Preocupa-me que um projeto no valor de R$2 bi-
lhões chegue aqui no apagar das luzes e que não
possamos discuti-lo mais profundamente.

Por último, inquieta-me, Sr. Presidente, o fato de
atualmente não estarmos conversando apenas entre
nós. Temos que nos dar conta de que quando falamos
no plenário do Senado Federal estamos conversando
com o Brasil, através da TV Senado. Fico apreensivo
com a reação do cidadão que paga impostos, que não
dispõe de serviço de saúde, por falta às vezes de um
pequeno recurso para o funcionamento de uma unida-
de de saúde, e nem de um sistema educacional efici-
ente.O Senado, via de regra, discute R$1 bilhão para o
Marka, R$1 bilhão para o FonteCindam, R$1 bilhão ou
R$2 bilhões para banco estadual, sem que haja dinhei-
ro para atender questões fundamentais do povo.

Reflito muito a respeito desse assunto. Às ve-
zes, após discursar na tribuna do Senado, volto ao
meu gabinete e encontro em minha caixa de e-mail
várias manifestações de pessoas que assistem à TV
Senado.

Acredito que o modelo está falido, Senador José
Alencar. Este caminho não vai nos servir. Está inviabi-
lizando os Estados federados, não apenas um ou
dois, e vai comprometer o futuro do País.

Muito obrigado pela atenção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, em dezembro de 1998, o Senado Federal aprovou
a Resolução nº 95/98, que autorizou o Estado de
Santa Catarina a realizar operações de crédito “desti-
nadas ao saneamento das instituições do sistema fi-
nanceiro daquele Estado”. À época, o Banco Central
avaliava que seria necessária a injeção de cerca de
R$250 milhões no Besc para que esta Instituição con-
tinuasse a desempenhar suas funções como banco
público.

Tal operação não foi efetivada, pois o Governa-
dor que tomou posse em 1º de janeiro, Esperidião
Amin, avaliou que o Estado não poderia arcar com a
sua contrapartida, que somava R$109 milhões. Inici-
ou-se, então, um novo processo de negociação, tendo
como objetivo a privatização do Banco. Dessa nova
avaliação do Banco Central, resultou a necessidade
da injeção desse valor excepcional de R$2,13 bi-
lhões. No prazo de apenas um ano, o valor necessário
para sanear o Besc cresceu quase dez vezes.

Em audiência pública na Comissão de Assuntos
Econômicos, o Diretor de Finanças Públicas e Regi-

mes Especiais, Sr. Carlos Eduardo de Freitas, avaliou
que deve restar para o Estado uma dívida de cerca de
R$1 bilhão. O Estado poderá recuperar parte dos re-
cursos através de alienação da carteira imobiliária,
que irá comprar do Banco, e da própria privatização
do Besc, que poderá render aproximadamente
R$500 milhões. Com base nas avaliações do Banco
Central, concluiu-se que seria muito menos custoso
para o Estado manter o Besc como banco público.

É inacreditável que o Banco Central tenha envia-
do, em dezembro de 1998, parecer ao Senado afirman-
do que seriam necessários para o saneamento do Besc
R$250 milhões e que agora, para privatizá-lo, o Estado
terá que injetar mais de R$2 bilhões.Este é o real retrato
de como são feitas as privatizações no Brasil.

Ainda no primeiro semestre, o Deputado Carlito
Merss e outros Parlamentares que estiveram conver-
sando com o Sr. Armínio Fraga ouviram da Presidên-
cia, dos Diretores e dos técnicos do Banco Central
que seriam necessários R$150 milhões ou 250 mi-
lhões, não mais do que isso, para sanear o Banco do
Estado de Santa Catarina. Observamos, quando do
depoimento do Governador Esperidião Amin, que
tendo Santa Catarina 293 municípios, 147 possuem
agências pioneiras do Besc. Nesses municípios pe-
quenos não há agências de outros bancos. Existe a
ameaça – e esse é o grande temor do povo catarinen-
se – de que, ao se privatizar o Besc, as agências pio-
neiras desapareçam.

Sr. Presidente, conversei com o Governador Olí-
vio Dutra a respeito da situação do Banco do Rio
Grande do Sul. O Governo gaúcho está demonstran-
do ser possível manter um banco público. Apesar de
todos os prognósticos do Banco Central e do Governo
anterior de que a privatização dos bancos estaduais
era inevitável em função de suas péssimas condições
financeiras e da ineficiência do Estado, o atual Gover-
no gaúcho está fazendo um grande esforço e conse-
guindo manter o caráter público do banco estadual.

Cabe ressaltar que, no caso do Banco do Esta-
do de São Paulo, o Sindicato dos Bancários e a Ban-
cada do PT na Assembléia, o Deputado Rui Falcão,
na Assembléia Legislativa, apresentaram, em 1995,
um novo modelo para o Banespa. Se o Banco Central
e o Governo do Estado de São Paulo viessem a ado-
tá-lo, seria possível a manutenção da instituição
como verdadeiramente pública. Por esse modelo, as
ações do banco seriam vendidas de maneira pulveri-
zada entre o Governo do Estado de São Paulo, os
Municípios, a sociedade civil e os empregados do
Banco. Esses acionistas seriam os responsáveis pela
gestão do Banespa. Por meio deles, todos os interes-
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ses da população do Estado de São Paulo estariam
representados na Direção do Banco.

Esse novo modelo é muito mais transparente,
permitindo um maior controle da instituição pela soci-
edade e não dando margem a que, de uma hora para
outra, sejamos surpreendidos com uma conta como
essa que o Governo de Santa Catarina e a União nos
chamam para pagar.

Aliás, o Governador Esperidião Amin nos infor-
mou que ele próprio havia sugerido ao Banco Central
e ao Ministério da Fazenda que pudesse o Governo
do Estado permanecer com parte do controle acioná-
rio, eventualmente até tendo uma golden share, uma
quota que tivesse algumas características como, por
exemplo, poder de veto ou outras características que
viessem a ser definidas; mas a direção do Banco
Central, e era importante que os Senadores da base
governista pudessem nos esclarecer sobre este fato,
simplesmente disse que não, que o banco teria que
ser inteiramente privado, 100% privado.

Será que esta é uma determinação do Fundo
Monetário Internacional? Por que se inviabiliza a pos-
sibilidade de o Estado, em função de querer manter,
por exemplo, as agências pioneiras, continuar partici-
pando?

Assim, Sr. Presidente, não sou favorável a im-
pingir à população do Estado de Santa Catarina e aos
contribuintes em geral, uma vez que os juros do em-
préstimo são subsidiados, conforme esclarecido pelo
Diretor do Banco Central, tais custos que beneficiarão
as instituições que vierem a adquirir o BESC.

Tendo em vista esses fatos, a minha conclusão
é pela rejeição do PRS nº 131, de 1999.

Eu gostaria, Sr. Presidente, inclusive de aqui as-
sinalar o ofício que encaminhei ao ex-Senador, nosso
colega, Governador do Estado, Esperidião Amin, no
qual disse na semana passada:

Em nome da franqueza que sempre
marcou o nosso convívio no Senado, eu
gostaria de lhe transmitir que, após refletir
bastante sobre os esclarecimentos presta-
dos ontem perante a Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado – CAE, decidi votar
contrariamente ao Projeto de Resolução nº
131, de 1999. Essa decisão leva em conta
conversa havida com o Governador Olívio
Dutra a respeito da maneira como o Gover-
no do Estado do Rio Grande do Sul, embora
também enfrentando dificuldades, vem con-
seguindo manter a natureza pública do Ban-
co do Estado do Rio Grande do Sul.

Conversei ontem com o Professor
Antônio Maria da Silveira, que me reiterou a
sua disposição em ajudar o Estado de San-
ta Catarina na formulação de um programa
de Garantia de Renda Mínima.

Cordialmente.

O Senador Esperidião Amin teve a gentileza
de me enviar um breve ofício, dizendo:

Prezado Senador Eduardo Suplicy,
acuso o recebimento do fax de 10 de de-
zembro.

Permito-me dizer, primeiro, que respei-
to sua posição a propósito do Projeto de Re-
solução nº 131/99. Esclareço também que
sua não-aprovação significará liquidação do
BESC. Suponho que essa eventual tragédia
de proporções catastróficas do ponto de vista
humano e econômico não seja desejada pelo
Governador Olívio Dutra nem por V. Exª.

Segundo, estou contando com o Pro-
fessor Antônio Maria da Silveira.

Cordialmente
Esperidião Amin
Governador de Estado.

Obviamente, não quero tragédia alguma para
Santa Catarina e para o BESC. Eu gostaria que hou-
vesse outro caminho, outra alternativa que envolvesse
um governo transparente, com características públi-
cas, que pudesse evitar todos os problemas que leva-
ram bancos estaduais a não serem exemplos de boa
administração. Acredito que um governo sério pode
perfeitamente bem administrar a coisa pública e, inclu-
sive, uma instituição financeira como o BESC.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Jorge Bornhausen.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ontem tive a oportunidade de dizer
que, no dia de hoje, depois de ter, na Comissão de
Assuntos Econômicos, ouvido debates que duraram
quatro horas, as explicações fundamentadas do Dire-
tor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, eu
viria, com a tranqüilidade de um representante do
meu Estado, pronunciar-me sobre o assunto.

Sr. Presidente, no final do mês de dezembro de
1998, o Governador Esperidião Amin constatou que as
remunerações atinentes aos meses de outubro, novem-
bro e dezembro da Administração de Santa Catarina
não haviam sido efetuadas e preocupou-se, diante des-
se estado de calamidade econômica e financeira, em
solicitar ao Banco Central que fizesse uma auditoria no
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Banco do Estado de Santa Catarina, já que o prenúncio
de três folhas de pagamento atrasadas demonstrava a
impossibilidade de o Estado dispor de qualquer centavo
para capitalizar essa instituição.

Esse foi o quadro. Foi um ato responsável, e o
Banco Central, que havia feito uma auditoria em 1997
e constatado a necessidade de um aporte para o pla-
no existente à época do Proes de R$252 milhões, ini-
ciou o exame do balanço do Banco do Estado, o qual,
porém, não foi publicado até hoje. Se tivesse sido,
pelo Acordo de Basiléia, o banco teria de ser fechado,
entraria em liquidação extrajudicial. Era essa a maior
gravidade do problema.

O que ocorreu na auditoria de 31 de dezembro
de 1998? Os números aumentaram. No crédito imobi-
liário as operações ilíquidas subiram de 146 milhões
para 246 milhões. Nas operações de crédito, essas
mesmas operações subiram de 55 milhões para 165
milhões. Mas ocorreu também um fato novo, que justi-
fica o aumento do número e que tem de ser dito neste
momento perante os eminentes Senadores: a Emen-
da Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
estabeleceu a paridade de contribuição entre os fun-
dos de pensões dos funcionários das entidades esta-
tais, o que veio redundar na apuração atuarial da ne-
cessidade, em função dessa Emenda Constitucional
aprovada no Congresso Nacional, de mais 283 mi-
lhões, acrescidos de números, de provisões e de cré-
dito tributário não apropriável. Então, tivemos a conta
somada para 819 milhões.

Esse quadro revela que a preocupação do go-
vernador foi correta, foi um ato que pode dignificá-lo
na sua administração. E uma nova conciliação geral
procedeu o Banco Central e, aí, remeteu, no dia 29 de
julho de 1999, o resultado dessa conciliação geral.
Chamo atenção para tópicos que são fundamentais
para análise da questão, que envolve muito mais que
um banco, que envolve mais de um milhão de pessoas.

Grifado, o Banco Central, nesta carta dirigida ao
governador, coloca:

Na forma da legislação em vigor, os
controladores são os responsáveis finais
pela integral satisfação de todos os credo-
res da sociedade liquidada, ou seja, os nú-
meros apontados já eram dívidas consolida-
das do Estado perante a lei.

E vai mais longe:
Apresenta-se como alternativa à ado-

ção da liquidação extrajudicial, preconizada
na Lei nº 6.024, de 1974.

O documento se encerra, depois de considera-
ções sobre o caso específico, informando ao gover-
nador que a única hipótese plausível para se evitar

a liquidação extrajudicial das instituições do conglo-
merado BESC era mudar a Constituição estadual e
autorizar a federalização do banco. Não era essa a
intenção do Governador, mas a sua obrigação de
administrador público fez com que a emenda consti-
tucional fosse apresentada na Assembléia e aprova-
da. Aprovada a pedido dos funcionários do banco,
que se sentiam ameaçados; aprovada a pedido dos
clientes do banco, que anteviam a possibilidade de
as suas poupanças se esgotarem e virarem pó. Esta
foi a situação encontrada.

Se os números cresceram por gestão adminis-
trativa negativa, eles cresceram também pela neces-
sidade de se estabelecer um plano de demissão vo-
luntária, já que a média de idade dos funcionários do
banco é de 44 anos. Os seus salários são mais altos
do que a média nacional, e se não houver o plano de
demissão voluntária, o prejuízo é incorrigível. Por isso
surge o número de R$112 milhões acompanhando o
número do PDV, de R$428 milhões.Depois, temos, para
chegar a esse número, a monetização, ou seja, a aquisi-
ção de ativos do BESC pelo Estado, os quais o Estado
venderá à Caixa Econômica por valor ao par, não cau-
sando nenhum aumento na sua dívida. A dívida, que
terá de ser escalonada, é de R$1,328 bilhão mais um
fundo de contingência eventual de R$100 milhões.

E como pagar à vista um Estado que ainda não
conseguiu pagar os salários do ano passado, embora
honre, mês a mês, os salários deste ano? Como po-
derá empregar R$1 bilhão para manter o banco do
Estado? Nesse caso, trata-se de uma outra decisão:
ou se aprova a federalização pretendida, ou o banco
será liquidado, com conseqüências as mais graves
para o meu Estado.

Os depositantes só terão direito a retirar R$20
mil, o que seria o caos para a economia catarinense;
é a desgraça para as nossas empresas, para as viú-
vas e para as mulheres que têm a sua poupança no
Banco do Estado de Santa Catarina.

Absolutamente incoerente será tomar uma deci-
são dessa natureza. Os depósitos congelados; as
agências fechadas – 147 agências pioneiras. Desa-
parece o trabalho social do Banco do Estado de San-
ta Catarina.

O Governador Esperidião Amin já alocou no
Orçamento, para o ano que vem, R$20 milhões para
ajudar a manter essas agências pioneiras e não haver
o fechamento em virtude da federalização.

Na realidade, estamos diante de um fato consu-
mado: ou aprovamos a federalização, cujos números
foram estudados pelo Banco Central, apresentados e
discutidos da forma mais expressiva, ou teremos de
certamente ver o fim da economia catarinense.
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É com esse apelo, de coração, que certamente
há de ser compreendido pelo Senador Casildo Malda-
ner e por aqueles que se manifestaram contra o proje-
to, com o dever de consciência de quem dirigiu e foi
Presidente do Banco do Estado de Santa Catarina,
que faço essa ponderação, pois tenho certeza de que
estou defendendo o patrimônio dos catarinenses.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o projeto sem prejuízo das emendas.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Mal-
daner, para encaminhar a votação, por cinco minutos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobres Colegas, ouvindo o Senador
Jorge Bornhausen falar, quem não conhece a fundo a
situação do banco do Estado entende que S. Exª tem
razão.Contudo, sejamos sinceros: a questão do Banco
de Santa Catarina, para nós, catarinenses, guardadas
as devidas proporções, é comparada a uma hipotética
privatização do Banco do Brasil. É como se quisésse-
mos buscar recursos de qualquer fonte, saneá-lo e in-
ternacionalizá-lo, entregando-o, por exemplo, ao FMI.
É nessa linha. Para nós, catarinenses, dói entregar o
nosso banco, abrindo mão das finalidades para as
quais ele foi criado – como querem os Senadores Jor-
ge Bornhausen e Geraldo Althoff, que hoje ouvimos.

O nosso clamor parte do suposto de que vamos
injetar mais de R$2,1 bilhões – e o próprio diretor do
Banco Central, ainda na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, chegou a concordar que com R$1 bilhão se-
ria ainda possível resolver a questão – quando, há
poucos meses, R$218 milhões é que seriam neces-
sários, Sr. Presidente!

Em vista disso, Sr. Presidente, nobres colegas,
ainda apelo no sentido de que seja retirada a urgên-
cia, como última instância. Digo isso porque, ainda
que no regime de urgência não nos seja possível
apresentar um requerimento, nesta instância ainda
pretendo apresentar a V. Exª um requerimento, que
passo a ler:

Ciente de que o art. 349 do Regimento
Interno do Senado Federal impede a apre-
sentação de requerimento de informações a
respeito do Ofício n.º S/63, de 1999, relativo

ao Projeto de Resolução n.º 131, de 1999,
que autoriza o Estado de Santa Catarina a
contratar operação de crédito, aprovado nes-
ta tarde, em razão da urgência do art. 336,
desejo apresentá-lo neste momento à Mesa,
em razão de sérias dúvidas sobre a matéria.

Para tanto, agora, após a discussão da matéria,
desejo que fique registrado, pelo menos, o recebi-
mento pela Presidência de um requerimento para diri-
mir sérias dúvidas que tenho sobre este caso. Este, o
apelo que faço a V. Exª, embora no regime de urgên-
cia, mas me valendo de outro dispositivo do Regimen-
to Interno.

Faço esta conclamação, este apelo a V. Exª,
para que não nos arrependamos mais tarde em rela-
ção à matéria ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Infelizmente, a esta altura, não poderemos
aceitar o requerimento de V. Exª, cuja aprovação im-
plicaria inutilizar a urgência com a qual estamos vo-
tando esse projeto.

Conseqüentemente, o que V. Exª poderá rece-
ber são explicações do Sr. Relator.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela Liderança do PSDB, mani-
festando meu voto a favor do relatório-geral.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) – Sr.
Presidente, se V.Exª me permite, faria ainda um apelo
ao nobre Relator, Senador Pedro Piva, no sentido de
que receba, de que faça uma análise, de que não te-
nhamos pressa. Pode-se quebrar o banco, mas que-
brar a sociedade agora? Vamos aguardar um pouco.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Pelo que entendi, o Sr. Relator pensa que já
deu todos os esclarecimentos.

Passemos à votação.
Em votação o projeto.
As Sras e Srs. Senadores que aprovam o projeto

sem prejuízo das emendas queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Presidente, peço verificação de quorum, com o
apoiamento dos Srs. Senadores Roberto Freire, Pe-
dro Simon e da Senadora Marina Silva, dentre outros.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Peço aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa, inclusive em seus
gabinetes, que se dirijam ao plenário para votar. Tra-
ta-se de verificação de votação, votação nominal.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do PFL recomenda o voto “sim”.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Presi-
dente, a Liderança do PSDB recomenda o voto “sim”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, pelas razões impostas, o Líder do PMDB
recomenda o voto “não”.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, a Liderança do PPS recomenda o voto “não”.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, quero apenas fazer o registro de
que na votação simbólica o projeto foi rejeitado. Foi
pedido verificação porque votaram contra o PMDB, o
Bloco e o PPS. A Liderança do Bloco recomenda o
voto “não”.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PSDB – CE) – Sr. Presi-
dente, a Liderança do PPB recomenda o voto “sim”.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estamos em processo de verificação. V. Exª
pode falar pela ordem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Pedi verificação dos que votaram, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O direito não acolhe a quem dorme. V. Exª fa-
lou isso muito posteriormente.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – A
verificação solicitada, Sr. Presidente, perdoe-me, é
dos que votaram.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Qualquer que fosse o resultado, haveria veri-
ficação.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Mas não vamos votar novamente, Sr. Presidente. A
verificação solicitada e acolhida por V. Exª é dos que
votaram.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A votação é da matéria.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Só se V. Exª vai colocar em votação novamente. Não
solicitamos isso. O pedido de verificação foi em rela-
ção aos Srs. Senadores que votaram.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª pediu verificação e teve o apoio do Ple-
nário para a verificação.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Da votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É o que estamos fazendo: verificação da vo-
tação, exatamente.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Então, vamos verificar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É o que estamos fazendo. Peço a V. Exª até
que vote, porque V. Exª ainda não votou.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, a Liderança do Governo, como já
consta do relatório do Banco Central, do encaminha-
mento da equipe econômica, considera que o eventu-
al prejuízo de uma liquidação do banco seria muito
maior do que a operação proposta, ainda mais porque
tem a responsabilidade do Estado de Santa Catarina.
Por isso, encaminha o voto “sim”.

(Procede-se a verificação de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Enquanto esperamos mais quatro minutos
para encerrar a votação, concedo a palavra à Sena-
dora Heloisa Helena e ao Senador Osmar Dias, para
uma comunicação.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria ape-
nas de comunicar, juntamente com o Senador Osmar
Dias, que após esta votação haverá reunião da Co-
missão de Assuntos Sociais, inclusive aproveitando o
Pequeno Expediente da reunião conjunta do Con-
gresso Nacional.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma co-
municação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a comunicação que eu tinha a fazer era a mesma:
apenas para que os Senadores da Comissão de
Assuntos Sociais compareçam, a fim de que possa-
mos votar as últimas matérias que ainda permane-
cem na Comissão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, eu gostaria de sugerir à Mesa que fizes-
se soar as campainhas, porque há colegas nossos
espalhados pela Casa. Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Já chamei e creio que o tempo está-se es-
gotando.

A Presidência vai encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.

(Procede-se a apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães)

Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e não 19.

Houve uma abstenção.

Total de votos: 59

Aprovado.

Votação em globo das emendas que têm pare-
cer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitadas as emendas.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire-
tora oferecendo a redação final para o Projeto de
Resolução nº 131, de 1999, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.151, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 131, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 131, de 1999, que auto-
riza o Estado de Santa Catarina a contratar opera-
ção de crédito, consubstanciada no Contrato de
Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ações
celebrado com a União, com a interveniência do
Banco do Estado de Santa Catarina S.A., sua coli-
gada e controladas, da Caixa Econômica Federal e
do Banco Central do Brasil, em 30 de setembro de
1999, no valor de R$2.129.708.000,00 (dois bilhões,
cento e vinte e nove milhões, setecentos e oito mil
reais).

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezem-
bro de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Lúdio Coe-
lho - Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 1.151, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, ................, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº    , DE 1999

Autoriza o Estado de Santa Catarina
a contratar operação de crédito, con-
substanciada no Contrato de Abertura de
Crédito e de Compra e Venda de Ações
celebrado com a União, com a interve-
niência do Banco do Estado de Santa Ca-
tarina S.A., – BESC, sua coligada e suas
controladas, da Caixa Econômica Federal
e do Banco Central do Brasil – BACEN,
em 30 de setembro de 1999, no valor de
R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e
vinte e nove milhões, setecentos e oito
mil reais).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Santa Catarina autorizado

a contratar operação de crédito, consubstanciada no
Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Ven-
da de Ações celebrado com a União, com a interve-
niência do Banco do Estado de Santa Catarina –
BESC, sua coligada e suas controladas, da Caixa
Econômica Federal – Caixa e do Banco Central do
Brasil – BACEN, em 30 de setembro de 1999, no valor
de R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vinte
nove milhões, setecentos e oito mil reais).

Parágrafo único. A operação de crédito autori-
zada neste artigo se apóia na Medida Provisória nº
1.900-42, de 24 de setembro de 1999, e na Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e seus recursos
destinam-se ao saneamento financeiro do Banco do
Estado de Santa Catarina, visando à transferência
de seu controle acionário para a União e sua poste-
rior privatização.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
terá as seguintes condições financeiras:

I – valor do crédito a ser liberado pela União: até
R$2.129.708.000,00 (dois bilhões, cento e vinte e
nove milhões, setecentos e oito mil reais), que serão
utilizados exclusiva e obrigatoriamente da seguinte
forma:

a) até R$1.328.300.000,00 (um bilhão, trezen-
tos e vinte e oito milhões e trezentos mil reais), desti-
nados à capitalização do Besc, para recomposição
do seu patrimônio líquido, visando às seguintes fina-
lidades:

1) programa de demissão incentivada: até
R$428.000.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mi-
lhões de reais);

2) integralização de recursos para atendimento
do passivo atuarial da Fundação Codesc de Seguri-
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dade Social – FUNSESC: até R$250.000.000,00 (du-
zentos e cinqüenta milhões de reais);

3) investimento em tecnologia: até
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

4) capitalização: até R$620.300.000,00 (seis-
centos e vinte milhões e trezentos mil reais);

b) até R$100.000.000,00 (cem milhões de rea-
is), destinados à constituição de fundos para as con-
tingências fiscais, trabalhistas, cíveis, atuariais e ou-
tras providências passivas;

c) até R$643.760.000,00 (seiscentos e quaren-
ta e três milhões, setecentos e sessenta mil reais),
para a aquisição de ativos do Besc pelo Estado;

d) até R$39.648.000,00 (trinta e nove milhões,
seiscentos e quarenta e oito mil reais), destinados à
aquisição, pelo Estado, de imóveis não de uso do
Besc; e

e) até R$18.000.000,00 (dezoito milhões de re-
ais) destinados à quitação de dívidas do Estado jun-
to ao Besc, oriundas de prestação de serviços;

II – forma de liberação dos recursos: as libera-
ções dos recursos serão realizadas pela Secretaria
do Tesouro Nacional – STN, em consonância com o
art. 10 da Medida Provisória nº 1.900-42, de 1999,
da seguinte forma:

a) diretamente ao Besc, com relação ao mon-
tante destinado à capitalização da instituição, à ven-
da de imóveis não de uso e à quitação de dívidas do
Estado;

b) diretamente à Caixa Econômica Federal,
com relação à constituição dos fundos para contin-
gências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras superve-
niências passivas; e

c) diretamente ao Estado, com relação ao
montante destinado à compra de ativos do BESC;

III – forma de pagamento:

a) as parcelas dos recursos liberados serão in-
corporadas à dívida do contrato de refinanciamento,
de 31 de março de 1998, nas datas em que ocorre-
rem as liberações, regendo-se a sua amortização
pelas mesmas condições daquele instrumento;

b) do saldo devedor da Conta Gráfica será de-
duzido o preço inicial das ações, definidos com base
no patrimônio líquido apurado após as liberações
dos créditos e efetuados os ajustes no Besc; haven-
do sobra, esta será deduzida da parcela (P) (amorti-
zação) definida na Cláusula Quarta do Contrato de
Refinanciamento;

c) a diferença entre o preço final obtido na venda
e o preço inicial das ações do Besc será deduzida da
conta gráfica (Vcg), caso positiva, ou, caso negativa,
será adicionada à parcela (P) descrita na Cláusula
Quarta do Contrato de Refinanciamento;

d) os recursos gerados pelos ativos do Besc
adquiridos pelo Estado, incluindo os provenientes
de sua alienação, serão obrigatoriamente, destina-
dos à amortização do saldo devedor do Contrato de
Refinanciamento; e

e) o Estado poderá utilizar créditos securitiza-
dos (FCVS) que tenham sido objeto da novação a
que se refere a Medida Provisória nº 1.877-39, de
22 de setembro de 1999, no abatimento do estoque
da dívida desta operação.

§ 1º Os valores referidos neste artigo serão uti-
lizados pela variação da taxa Selic, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, de 1º de julho de 1999 até
a data das liberações previstas na Cláusula Segun-
da do Contrato.

§ 2º Deverão, ainda, ser observados os se-
guintes itens:

I – a União e o Estado definirão as formas de
acesso aos recursos alocados nos fundos para con-
tingências;

II – o cronograma de desembolso obedecerá
aos critérios definidos pela Secretaria do Tesouro
Nacional, ouvido o Banco Central do Brasil, em do-
cumentos que integrarão o contrato; e

III – a liberação de cada parcela é condiciona-
da à correta aplicação da parcela anterior, a ser
atestada pelo Banco Central.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 10:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 130, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 787, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 130, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 1.091, de
1999, Relator: Senador Francelino Pereira),
que autoriza a União a conceder garantia à
operação de crédito externo, no valor equiva-
lente a até US$ 150,000,000.00 (cento e cin-
qüenta milhões de dólares norte-americanos),
de principal, entre o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES
e o Kreditanstalf für Wiederaufbau – KFW,
destinada à composição de linha de crédito e
ao refinanciamento do BNDES.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,

encerro a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 130, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.152, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 130, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 130, de 1999, que autoriza
a União a conceder garantia à operação de crédito ex-
terno, no valor equivalente a até US$150,000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares nor-
te-americanos), de principal, entre o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e
o Kreditanstalf für Wiederaufbau-KfW, destinada à
composição de linha de crédito e ao refinanciamento
do BNDES.

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de dezembro
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Nabor Júnior, Relator – Ronaldo Cunha Lima – Ge-
raldo Mello – Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 1.152, DE 1999

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
Nº , DE 1999

Autoriza a União a conceder garan-
tia à operação de crédito externo, no va-
lor equivalente a até US$150,000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), de principal, entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, e o Kredi-
tanstalt für Wiederaufbau – KfW, destina-
da à composição de linha de crédito e ao
refinanciamento do BNDES.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Re-

solução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conce-
der garantia em operação de crédito externo entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, e o Creditanstalf für Wiederaufbau –
KfW, no valor equivalente a até US$150,000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares nor-
te-americanos), de principal, sem a contraprestação
de garantias exigidas nos termos do § 9º do art. 3º da
Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal.

Parágrafo único. A operação de crédito externo
referida neste artigo destina-se à composição de li-
nha de crédito e ao refinanciamento do BNDES.

Art. 2º A operação de crédito externo referida no
art. 1º apresenta as seguintes características:

I – mutuário: Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social  –  BNDES;

II – mutuante: Kreditanstalt für Wiederaufbau –
KFW.

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor da operação: equivalente a até

US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), de principal;

V – juros:
a) taxa fixa em dólar norte-americano: custo efe-

tivo de captação do KFW no mercado de capitais nor-
te-americano, para operações de prazos similares,
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acrescido de margem de 2,5% a.a. (dois inteiros e
cinco décimos por cento ao ano), incidente sobre o
valor do principal do empréstimo a partir de cada de-
sembolso; ou

b) taxa flutuante em dólar norte-americano: Li-
bor de seis meses acrescida de margem de 2,5% a.a.
(dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano), inci-
dente sobre o valor do principal do empréstimo a par-
tir de cada desembolso;

VI – prazo: dez anos;

VII – carência: dez anos;
VIII – comissão de compromisso: até 0,25% a.a.

(vinte e cinco centésimos pr cento ao ano) sobre o
montante não desembolsado, iniciando a incidência
sessenta dias após a data da assinatura do Contrato,
ou o primeiro desembolso, o que ocorrer primeiro, até
que o empréstimo seja totalmente desembolsado;

IX – comissão de administração: até 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor do empréstimo;

X – comissões dos agentes de processo: limita-
das a DEM 2.000,00;

XI – despesas gerais: limitadas a 0,1% (um dé-
cimo por cento) do empréstimo, ou seja,
US$150,000,00 (cento e cinqüenta mil dólares nor-
te-americanos);

XII – prazo para desembolso: até 30 de junho de
2000;

XIII – condições de pagamento:

a) do principal: uma única parcela, vencendo
dez anos após a assinatura do Contrato de emprésti-
mo;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 30
de junho e 30 de dezembro de cada ano;

c)da comissão de compromisso: trimestralmen-
te vencida, iniciando a incidência sessenta dias após
a data da assinatura do Contrato, ou o primeiro de-
sembolso, o que ocorrer primeiro, até que o emprésti-
mo seja totalmente desembolsado;

d) da comissão de administração: até sessenta
dias depois da data de assinatura do Contrato, mas
antes do primeiro pedido de desembolso;

e) das comissões dos agentes de processo: simul-
taneamente ao desembolso dos recursos no exterior;

f) das despesas gerais: após a emissão do Cer-
tificado de Registro pelo Banco Central do Brasil devi-
damente comprovadas.

Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e encargos poderão ser alteradas em função
da data da assinatura do Contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a dis-

cussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 11:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 133, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 788, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 133, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 1.142,
de 1999, Relator: Senador Luiz Otávio), que
autoriza o Estado do Ceará a contratar ope-
ração de crédito junto ao Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, no valor de US$ 136.000.000,00
(cento e trinta e seis milhões de dólares nor-
te-americanos), equivalentes a R$
261.487.200,00 (duzentos e sessenta e um
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e
duzentos reais), à taxa de câmbio de
30.11.99, cujos recursos serão destinados à
implementação do Programa de Gerencia-
mento de Integração dos Recursos Hídricos
do Ceará – Progerirh.

À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

Há, no processo, requerimento da Comissão de
Assuntos Econômicos que convalida a iniciativa dos
Srs. Líderes requerendo urgência.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 133, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.153, DE 1999
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 133, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 133, de 1999, que autori-
za o Estado do Ceará a contratar operação de crédito
externo, com o aval da União, junto ao Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,
no valor equivalente a até US$136,000,000.00 (cento
e trinta e seis milhões de dólares norte-americanos),
destinada a financiar parcialmente a implementação
do Programa de Gerenciamento e Integração dos Re-
cursos Hídricos do Ceará – PROGERIRH.

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezem-
bro de 1999. - Antonio Carlos Magalhães, Presiden-
te - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Nabor Júnior -
Geraldo Melo - Lúdio Coelho.

ANEXO AO PARECER Nº 1.153, DE 1999
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e

eu, ............., Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº    , DE 1999
Autoriza o Estado do Ceará a contratar ope-

ração de crédito externo, com o aval da União, jun-
to ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a
até US$136,000,000.00 (cento e trinta e seis mi-
lhões de dólares norte-americanos), destinada a
financiar parcialmente a implementação do Pro-
grama de Gerenciamento e Integração dos Recur-
sos Hídricos do Ceará – PROGERIRH.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado, nos ter-

mos da Resolução nº 78, de 1998, do Senado Fede-
ral, a contratar e prestar contragarantia à operação de
crédito externo junto ao Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD, no valor equi-

valente a até US$136,000,000.00 (cento e trinta e
seis milhões de dólares norte-americanos).

§ 1º É a União autorizada, nos termos da Reso-
lução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº
17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder
garantia à operação de crédito autorizado no caput
deste artigo.

§ 2º A operação de crédito externo autorizada
destina-se ao financiamento parcial do programa de
Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos
do Estado do Ceará – PROGERIRH.

Art. 2º A operação de crédito será realizada sob
as seguintes condições:

I – mutuário: Estado do Ceará;

II – mutuante: Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD;

III – garantidor: República Federativa do Brasil;

IV – valor: US$136,000,000.00 (cento e trinta e
seis milhões de dólares norte-americanos), equiva-
lentes a R$261.487.200,00 (duzentos e sessenta e
um milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e du-
zentos reais), cotados em 30 de novembro de 1999;

V – juros: a uma taxa igual ao Custo de Emprésti-
mos Qualificados determinado para o semestre prece-
dente pelo Bird, mais 0,75% a.a. (setenta e cinco centé-
simos por cento ao ano) sobre o valor desembolsado;

VI – comissão de compromisso: 0,75% a. a. (se-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
montante não desembolsado do financiamento, co-
meçando a vigorar a partir da data de assinatura do
Contrato;

VII – prazo: quinze anos;
VIII – carência: até cinco anos e seis meses;

IX – comissão inicial: 1% (um por cento) do valor
efetivo do financiamento, sacada da conta do emprés-
timo após a assinatura do Contrato;

X – prazo para desembolso: cinco anos, contado
a partir da data de assinatura do Contrato;

XI – condições de pagamento:

a) do principal: em vinte parcelas semestrais su-
cessivas, em 15 de maio e 15 de novembro de cada
ano, vencendo-se a primeira em 15 de maio de 2005 e
a última em 15 de novembro de 2014;

b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de maio e 15 de novembro de cada ano;

c) da comissão de compromisso: juntamente
com os juros;

d) da Comissão inicial: sacada da conta do em-
préstimo após a assinatura do Contrato.
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Parágrafo único. As datas estipuladas para repa-
gamento poderão ser prorrogadas para manter corre-
lação com a efetiva data de celebração do Contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a dis-

cussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs Senadores que a aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

Senhor Presidente,
Foi promulgada, em 23 de novembro de 1999, a

Resolução nº 62, de 1999, originária do Ofício nº
S/10, de 1999, de interesse do Município de Teresina,
Estado do Piauí.

Ocorre que a referida resolução contém uma con-
tradição entre o disposto nos incisos IV e VI do art. 2º,
“b”. Minha intervenção visa sanar a mencionada contra-
dição, no sentido de que, no inciso VI, onde se lê: 31 de
março de 2004, leia-se: 25 de novembro de 2004.

Assim, nos termos do art. 325 do Regimento
Interno, requeiro a republicação da Resolução nº 62,
de 1999.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1999.
Senador Romero Jucá, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Mesa providenciará a publicação da retifi-
cação solicitada.

É a seguinte a retificação:

RESOLUÇÃO Nº 62, DE 1999

Autoriza o Município de Teresina – PI, a contra-
tar operação de crédito junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no
valor de R$3.417.000,00 (três milhões, quatrocentos

e dezessete mil reais), destinada à implantação do
Projeto de Modernização da Administração Tributária
do Município.

RETIFICAÇÃO

Na publicação do DSF de 26-11-99, página
31744, 1ª coluna, no art. 2º, inciso VI:

Onde se lê:
“VI – vencimento: 31 de março de 2004;”

Leia-se:
“VI – vencimento: 25 de novembro de 2004;”
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –

SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –

SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, gostaria de registrar nossa posição a respeito
dos requerimentos de urgência que ficaram penden-
tes. Nós defendemos que os quatro fossem votados.
Defendemos inclusive que o processo de consenso
continue até amanhã. Na Sessão Legislativa passa-
da, votaram-se requerimento de urgência e projeto na
mesma sessão. Defendemos a aprovação dos quatro,
mas que seja votado o que for objeto de consenso. Se
o consenso for em torno de quatro, de três, de dois ou
de um, nós concordamos. Naturalmente, o processo
será feito a partir da sessão de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Mesa só aceitará com consenso, ou seja,
com a assinatura de todos os Líderes.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
houve um momento em que o Senador José Sarney
tentou um consenso em torno de um dos projetos para
o qual foi requerida urgência, o que trata dos créditos
que atenderiam a todos os Estados indistintamente.

E o fiz, imaginando que seria de interesse da
base de sustentação do Governo, pois interessa à
Oposição o projeto de lei que institui o Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Telecomunicações. Re-
cordo-me bem, por ocasião da privatização, de que o
ex-Ministro Sérgio Motta fez ponderações no momen-
to em que precisava do apoio desta Casa, em relação
à questão da Universalização e, particularmente, à da
tecnologia. Eram dois temas que o ex-Ministro salien-
tava muito como exigência para os processos de pri-
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vatização. O Governo encaminhou um projeto institu-
indo um fundo de universalização, que, pelos termos
encaminhados pela Presidência da República, contem-
plava concretamente esse aspecto, ainda que não pela
Anatel ou por imposição dos contratos de privatização,
mas pela liberação de recursos provenientes da fiscali-
zação da Anatel e pela incidência de 1% sobre o fatura-
mento bruto das empresas concessionárias adquiren-
tes das empresas estatais e não transferindo isso – con-
vém ressaltar – para o preço das tarifas.

Evidentemente, não me parece que a base de
sustentação do Governo se oponha a esse fundo.
Não quero nem falar do acordo feito na Câmara dos
Deputados. Aqui, o acordo seria muito mais fácil, pois
não precisaríamos estar condicionando-o a nenhum
projeto, pois já aprovamos o projeto sobre o qual hou-
ve acordo na Câmara dos Deputados.

Em nome do PPS, não quero impedir que os Esta-
dos tenham ganhos ou, pelo menos, não tenham prejuí-
zos. Mas quero que a opinião pública tome conheci-
mento de que está-se querendo impedir o consenso em
torno desse fundo, que significa, na prática, dizer que se
vai atender às comunidades que não são atendidas,
pois não há interesse do mercado. Portanto, não há in-
teresse das concessionárias que adquiriram os servi-
ços que eram estatais e que não eram prestados pelas
estatais e que continuarão a não ser prestados pelas
empresas privadas, porque o mercado não justifica.
São os serviços nas comunidades rurais: telefonia rural,
escolas, bibliotecas, serviços públicos de Internet para
quem não tem acesso a um microcomputador pela
rede, mas que pode tê-lo pela grande provedora que po-
deria ser a Empresa de Correios e Telégrafos.

É realmente estranho que esta Casa não tenha
consenso em torno de um projeto que foi de iniciativa,
em parte, da Oposição e de iniciativa do Governo.
Mesmo quem seja contra a privatização – pois alguns
já o foram – não pode ficar contra um projeto que sig-
nifica interferência nas concessionárias do serviço
público para que cumpram preceitos básicos estabe-
lecidos durante a privatização: universalização, a
educação, atendimento em áreas onde o mercado
por si só não atenderia.

Evidentemente, não há justificativa para que,
por parte da base de sustentação do Governo, não
haja apoio para que isso tenha urgência. Enquanto
isso não acontecer, o PPS tem todo direito de dizer
que não haverá consenso também em relação a ne-
nhum outro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os Srs. Senadores José Jorge, Mozarildo
Cavalcanti, Iris Rezende, Pedro Simon, Sérgio Ma-

chado, Romero Jucá, Mauro Miranda, a Sr.ª Senado-
ra Luzia Toledo e o Sr. Senador Paulo Hartung envia-
ram discursos à Mesa para serem publicados na for-
ma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presi-

dente, Srªs. e Srs. Senadores, o pintor pernambuca-
no Vicente do Rego Monteiro completaria 100 anos
no próximo dia 19 de dezembro, se vivo estivesse.
Esta frase, de teor objetivo, com que inicio meu pro-
nunciamento, requer algumas observações. Frisa-
mos que o homenageado é pernambucano, certa-
mente porque, para nós, seus conterrâneos, este
fato é muito significativo. E pernambucano ele o é,
não apenas por ter nascido no Recife, no tradicional
bairro de Boa Vista, mas porque a pernambucanida-
de impregnou profundamente seu modo de ser,
mantendo-se intacta e ativa, apesar dos longos pe-
ríodos por ele vividos em Paris, já a partir de sua
adolescência. Dizemos pernambucano, não porque
a importância de sua arte se restrinja aos limites de
nosso Estado ou de nossa região; muito ao contrá-
rio, sua pintura é, reconhecida e indiscutivelmente,
uma das mais importantes e mais bem realizadas do
Modernismo brasileiro, o que significa dizer, de toda
a história da arte brasileira. Enfatizamos o pernam-
bucano, justamente porque a dimensão cosmopoli-
ta, inegável em Vicente do Rego Monteiro, aliou-se
indissoluvelmente a fatores da mais intrínseca brasi-
lidade, com destaque para elementos plásticos da
arte indígena, filtrados por uma personalidade e
sensibilidade nuclearmente pernambucanas.

Enfatizamos isso, conscientes de que cabe a
nós, seus conterrâneos, uma parcela maior de res-
ponsabilidade em dar ao seu legado a consagração e
o destaque devidos. Pois Vicente do Rego Monteiro
foi, indiscutivelmente, injustiçado em vida, não tendo
obtido o reconhecimento que lograram outros de seus
pares na moderna pintura brasileira. Excetuados bre-
ves períodos de fartura, sua vida foi quase toda pas-
sada em condições das mais modestas – que ele en-
frentava de modo tão discreto e sobranceiro, que pa-
recia a coisa mais natural do mundo para um artista
de cultura e sensibilidade tão sofisticadas. Poucos
anos antes de sua morte, que ocorre em 1970, Rego
Monteiro começa a ver reparado o esquecimento em
que se encontrava sua obra plástica, entre as mais
marcantes realizadas por um brasileiro.

Mesmo agora, no entanto, constatamos que es-
tamos longe de conceder ao grande artista o reco-
nhecimento e a glória a que ele faz jus. Assim é que o
Jornal do Commercio, no suplemento JC Cultural, de
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06 de dezembro último, dá o título de “O Centenário
Humilde de Rego Monteiro” à matéria de capa sobre o
assunto. Duas exposições de obras suas foram inau-
guradas este mês no Recife: uma, no Museu de Arte
Moderna Aloísio Magalhães, mostra os 11 quadros
do artista do acervo do próprio museu, juntamente
com alguns outros de coleções particulares; uma se-
gunda exposição, no Arquivo Público Estadual, docu-
menta suas atividades como artista gráfico, escritor,
tipógrafo e jornalista. Mesmo que extremamente me-
ritórias, devemos reconhecer que ambas as exposi-
ções representam uma modesta comemoração, no
seu centenário de nascimento, e em sua terra natal,
de um dos maiores pintores brasileiros. Ressalve-se,
ainda, que o Governo do Estado aprovou, por meio de
seu Sistema de Incentivo à Cultura, a publicação de
um livro com a sua obra poética completa, em edição
bilíngüe em francês e português.

Esse esforço em reavivar a memória relativa a
Monteiro leva-nos a uma segunda observação quanto
a nossa frase inicial: dissemos “o pintor pernambuca-
no Vicente do Rego Monteiro”, mas conscientes do
amplo feixe de atividades a que ele se dedicou com
entusiasmo e relevância. Além de ter iniciado sua car-
reira artística como escultor, o pintor Vicente do Rego
Monteiro foi também poeta, editor, automobilista, tipó-
grafo, artista gráfico, professor, fabricante de aguar-
dente e dançarino, em uma lista não exaustiva. Assim
é que João Cabral de Melo Neto, que estrearia publi-
cando poemas na revista Renovação, editada por
Monteiro, dedica, em 1943, um poema ao seu amigo
mais velho, dando conta da extrema polivalência e
versatilidade deste. Vale a pena citar na íntegra o poe-
ma, que se intitula “Vicente do Rego Monteiro”: “Eu vi
teus bichos / Mansos e domésticos / Um motociclo, /
Gato e cachorro. / Estudei contigo / Um planador / Vo-
lante máquina / Incerta e frágil. / Bebi do álcool / Que fa-
bricaste / Servido às vezes / Numa leiteira. / Mas sobre-
tudo / Senti o susto / De tuas surpresas. / E é por isso /
Que quando a mim / Alguém pergunta / Tua profissão /
Não digo nunca / Que és pintor / Ou professor / (Pala-
vras pobres / Que nada dizem / Dessas surpresas) /
Respondo sempre: / É inventor: / Sonha ao sol claro / De
régua em punho, / Janela aberta / Sobre a manhã.”

Destaque-se, entre as inúmeras atividades pa-
ralelas à da pintura, uma à qual ele se dedicaria de
modo intenso e até mesmo prioritário, nos anos que
vão de 1940 a 1955. A sua poesia, mesmo que escrita
majoritariamente em língua francesa, requer uma
atenção e uma avaliação mais cuidadosa por parte
dos brasileiros interessados no assunto, o que se fará
mais viável com a publicação que acima anunciamos.

No rol dos admiradores do poeta Vicente Monteiro,
encontramos personalidades ilustres, como o poeta e
editor Pierre Seghers, o escritor George Bernanos e o
filósofo, cientista e teórico da literatura Gaston Ba-
chelard, o qual, além de citá-lo em seu livro A Poética
do Espaço, dirigiu-lhe as seguintes palavras em uma
carta: “Os poetas me fazem sonhar nos vazios de
meu quarto. Fazem-me viver ‘a velocidade das coisas
imóveis’. Vocês nos oferecem a respiração na imensa
possibilidade. (...) Todas as coisas crescem quando
vocês as olham. O senhor não tem mais o direito de
fechar os olhos. Precisa escrever poemas sem pa-
rar.” Acrescente-se, ainda, que sua atividade como
editor de poesia, tanto no Recife como em Paris, onde
se tornou conhecidíssima sua editora e tipografia ca-
seira La Presse à Bras, foi de imensa importância na
vida cultural de ambas as cidades.

Apesar da necessidade de ter uma visão de
conjunto de todas as suas atividades artísticas e
culturais, e de valorizar em particular sua obra poéti-
ca, é sem dúvida por sua pintura que o nome de Vi-
cente do Rego Monteiro há de ser cultivado e há de
se impor ainda mais à memória nacional. Pena é
não dispormos, desta tribuna, do recurso a um pro-
jetor de slides ou outro equipamento equivalente,
pois as pinturas de Rego Monteiro falariam, sem dú-
vida, por si mesmas, bem mais e melhor do que
quaisquer comentários.

O jovem Vicente do Rego Monteiro, que vive em
Paris entre 1911 e 1914, tomou contato com o agitado
ambiente artístico daquela época e lugar, sendo mar-
cado pelos vários movimentos vanguardistas nas ar-
tes plásticas, com especial destaque para o Cubismo.
Retornando ao Brasil, ele sente o forte impacto da
arte indígena, passando a estudá-la detidamente. O
próprio artista vai enumerar suas principais influênci-
as do seguinte modo: “o Futurismo, o Cubismo, a es-
tampa japonesa, a arte negra, a Escola de Paris, nos-
so Barroco, e sobretudo a arte do nosso ameríndio na
Ilha de Marajó”. Trava, também, contato com alguns
dos artistas plásticos que farão o nosso Modernismo,
como Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Brecheret. Uma
exposição de seus desenhos e aquarelas, a maior
parte dos quais inspirados em lendas amazônicas,
percorre São Paulo, o Rio de Janeiro e o Recife. Qu-
ando é deflagrada a famosa Semana de Arte Moder-
na, em 1922, o pernambucano, já novamente instala-
do em Paris, terá participação destacada na mesma,
por meio de dez de seus quadros, que estavam em
mãos do poeta Ronald de Carvalho.

A fase de retorno à França, nessa primeira me-
tade dos anos 20, será decisiva para a formação de
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uma linguagem pictórica própria e inconfundível. Reti-
rando dos cubistas a lição da organização geométri-
ca, mas complementando-a com a geometrização
também praticada por nossos índios marajoaras,
Rego Monteiro vai plasmar o seu estilo pessoal, apoi-
ando uma ousada deformação da realidade figurada
em um senso muito particular de equilíbrio. De acordo
com o crítico Walter Zanini, “essa pintura demons-
tra-se capaz de aprofundar um próprio e inconfundí-
vel ideário plástico, determinado por formas planas e
circunscritas no espaço, pelo desenho táctil e rigoro-
so, de elegantes ritmos compassados, coadjuvado
pela coloração moderada, luminosa, de poucas e me-
nores variantes de meios-tons”. Do ponto de vista te-
mático, temos uma grande e surpreendente diversi-
dade de abordagens, em que se alternam representa-
ções de temas religiosos e mitológicos, de indígenas
e de operários, de esportistas e animais, de mulheres
e de crianças, estes – tanto as mulheres como as cri-
anças – freqüentemente acompanhados por animais.
São desse período obras marcantes como “A Crucifi-
xão”, “A Adoração dos Reis Magos”, “Os Calceteiros”,
“A Caçada”, “A Mulher Sentada”, “O Menino e os Bi-
chos”, “Os Boxeadores”, “A Mulher e a Corça”, as vá-
rias versões de “Tênis” e diversos outros, grande par-
te dos quais se encontra nos acervos de importantes
museus da Europa e do Brasil.

Encontrada essa feição marcadamente indivi-
dual, o pintor Vicente do Rego Monteiro continuou
pesquisando incessantemente novas formas, ainda
que mantendo-se fiel a sua trajetória e concepção
próprias. Muito embora sua natureza inquieta, e até
mesmo dispersiva, levando-o às inúmeras atividades
às quais já nos referimos, resultasse em certa des-
continuidade e períodos de inatividade na pintura, ele
não deixou de realizar novas rupturas em sua produ-
ção pictórica, trabalhando, por exemplo, tanto o abs-
tracionismo como experiências de deformação da
perspectiva de naturezas mortas. Não se devia espe-
rar outra coisa do artista que afirmou que “a arte e a
poesia, não possuindo fins utilitários, suas revoluções
existem em estado permanente”. Lamentavelmente,
é provável que uma de suas maiores vocações plásti-
cas não pôde ser realizada, por falta do indispensável
apoio. Referimo-nos à pintura de murais, espaço em
que sua arte, de forte teor escultórico e monumental,
certamente funcionaria às maravilhas, como acredita-
va o próprio pintor.

Não lhe tendo cabido em vida o reconhecimento
amplo a que tinha direito, constatamos que a grande
arte de Vicente do Rego Monteiro, profundamente im-
pregnada do interesse e do amor pelos seres huma-

nos, ao mesmo tempo que visceralmente comprome-
tida com a liberdade de invenção, encontra-se ainda
pouco valorizada em sua pátria. Mas, voltando à frase
com que abria esse pronunciamento, e como que fe-
chando um círculo, dizia eu que o pintor faria 100
anos, se vivo estivesse. Ainda que seja um “lugar co-
mum”, devemos afirmar desse criador incomum que
ele se encontra bem vivo, sim, pois como ele próprio
afirmou: “o que é autêntico volta; a moda é uma ilu-
são”. Não temos dúvidas de que, pela grandeza que
alcançou, sua obra continuará nos transmitindo suas
profundas lições de liberdade e independência, e de
celebração da capacidade humana de criar.

Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em diversas
pesquisas de opinião feitas nos últimos meses, o de-
semprego aparece como uma das três principais pre-
ocupações do povo brasileiro; via de regra, ao lado de
saúde e de segurança. Não é para menos: o desem-
prego tem aumentado continuamente, e de forma mu-
ito rápida.

De dois anos e meio para cá, a taxa de desem-
prego aberto calculada pelo IBGE passou de um nível
de 5% para os atuais 8%! Já a taxa calculada pelo
DIEESE para a região metropolitana de São Paulo,
tradicional região industrial, chegou a impressionan-
tes 20% da população economicamente ativa. Vale
ressaltar, contudo, que o índice de desemprego aber-
to do DIEESE é mais amplo que o do IBGE, incorpo-
rando parte do fenômeno do subemprego, não capta-
do pelo índice da fundação estatal.

Assim, é mister que as autoridades públicas in-
tensifiquem o combate ao desemprego, o maior pro-
blema econômico com que teremos de conviver a
partir de agora.

Não resta dúvida de que esse problema poderia
ser minorado, caso o País conseguisse retomar as ta-
xas de crescimento robustas que já exibiu no passa-
do, mais especificamente antes dos anos 80. O cres-
cimento econômico, – todos o sabemos, — aumenta
a demanda por trabalho. Por sua vez, o grande obstá-
culo macroeconômico que existia, até há pouco, ao
crescimento econômico já foi superado: a valorização
artificial da moeda brasileira. Hoje vivemos em regime
de câmbio flutuante, tendo o real sofrido considerável
desvalorização desde o abandono do regime de câm-
bio fixo administrado, em janeiro deste ano.

Todavia, não se pode esperar pela retomada do
crescimento como única maneira de minorar o sofri-
mento do contingente de desempregados. Mesmo
porque é próprio da economia capitalista os ciclos de

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ��	



expansão e de retração, não havendo retração que
sempre dure, nem crescimento que nunca acabe.
Além do mais, parte importante do desemprego hodi-
erno caracteriza-se por situação estrutural, ocasiona-
da pela mudança de paradigmas tecnológicos, com a
substituição progressiva do homem pela máquina e
pelo computador, e pelo acirramento da competição
internacional, a chamada globalização, com o corte
de custos que a acompanha. Muitos dos empregos
que hoje sumiram do mercado de trabalho jamais se-
rão retomados.

Cumpre promover, portanto, tanto as reformas
no mercado de trabalho, que possam estimular a de-
manda por mão-de-obra, quanto soluções criativas
que permitam ao desempregado crônico um meio de
sobrevivência. Isso é particularmente necessário
para as pessoas de baixa qualificação profissional e
de insuficiente nível de escolaridade, que são o grupo
mais prejudicado pelo fenômeno do sumiço de em-
pregos; muitos dos quais, como já disse, jamais rea-
parecerão.

Quero me concentrar, neste discurso, na exposi-
ção de medidas que podem ser tomadas, no âmbito
das Administrações Estaduais e Municipais, para ge-
rar empregos ou para transferir renda para os desem-
pregados.

Somente diria, a respeito do capítulo reformas
do mercado de trabalho, que não me são simpáticas
as propostas de abrandamento ou completo abando-
no dos regulamentos que dificultam a demissão do
trabalhador. Penso que tais propostas pouco estimu-
larão a demanda por trabalho, a par de aumentar for-
temente a insegurança do empregado. Não beneficia-
rão este último; os únicos que delas tirarão vantagens
são os patrões.

Favoreço, bem mais, medidas que procurem di-
minuir o custo do empregado para a empresa, por
meio da extinção de certas contribuições sociais,
como FGTS e PIS. Tais contribuições constituem fun-
dos que são pessimamente administradas pelo Poder
Público, servindo a toda sorte de malversações, as
quais, como é tradição nacional, permanecem impu-
nes. Beneficiam pouco o trabalhador, que é o proprie-
tário, pelo menos em termos formais, desses recur-
sos. A extinção pura e simples dessas contribuições
abriria espaço para aumento salarial, por diminuir o
custo total do empregado para a empresa, e para ma-
ior contratação de mão-de-obra, pelo mesmo motivo.
Os programas que são financiados hoje por essas
contribuições, como o Salário-Desemprego e o Siste-
ma Financeiro de Habitação, passariam a sê-lo com
recursos orçamentários.

Mas, reformas do mercado de trabalho à parte,
que outras medidas podem ser tomadas para gerar
mais empregos?

Ora, em primeiro lugar, deve-se fazer o óbvio.
Não há por que ter, – como muitos parecem ter, –
constrangimento em defender e escolher o óbvio. Se
todos nós sabemos que as pequenas e microempre-
sas são as maiores geradoras de emprego no País,
deve-se incentivá-las para que haja maior oferta de
emprego. É, repito, o óbvio.

Como fazê-lo?

A bem da verdade, muita coisa tem sido feita
pelo Governo Federal. O Simples é um exemplo. O
que é o SIMPLES? Um sistema de tributação simplifi-
cado para pequenas empresas: a unificação de vários
tributos em um só, que incide sobre o faturamento. A
partir daí, baixou-se o custo para essas empresas em
lidar com a enorme burocracia exigida para pagar
uma diversidade de impostos. Outras boas iniciativas
estão sendo implantadas, mas ainda não deslancha-
ram. Como exemplo, cito o Fundo de Aval, do Sebrae,
e o Fundo de Garantia para a Promoção da Competi-
tividade, do BNDES. Ambos esses fundos se desti-
nam a avalizar empréstimos bancários às pequenas
empresas que desejam exportar.

Ainda no âmbito do Sebrae, há um programa
ambicioso de microcrédito sendo iniciado, que prevê
financiamento a pessoas de baixa renda que queiram
abrir seu próprio negócio. O programa conta com re-
cursos da ordem de 500 milhões de reais. Essa mo-
dalidade de financiamento a microempresas, em es-
pecial a microempresas familiares, é de suma impor-
tância para a geração de empregos. Lembro aos Se-
nhores Senadores que, em recente pesquisa, o IBGE
apurou que os pequenos negócios familiares são res-
ponsáveis pela maioria dos empregos existentes no
mercado informal. Programas de financiamento ao
pequeno negócio familiar têm se alastrado pelo Bra-
sil, a cargo de diversos Estados e Municípios, com
grande êxito. Esse é um exemplo concreto do que se
pode fazer, a nível estadual e municipal, em favor da
geração de empregos.

No que diz respeito à transferência de renda aos
desempregados, o papel de Estados e Municípios terá
importância crescente, sendo fundamental a atuação
desses entes federativos nesse sentido. O Governo do
Estado de São Paulo acaba de anunciar um programa
de frente de trabalho cujo desenho deverá ser, em mi-
nha opinião, o paradigma a ser seguido daqui por dian-
te. Já há algum tempo, a Prefeitura do Município de
São Paulo implantara um programa semelhante.
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O programa do Estado de São Paulo funciona
mediante a concessão do que foi chamado bol-
sa-qualificação, cuja duração é de seis meses. O de-
sempregado selecionado recebe a remuneração
mensal de 150 reais mais cesta básica. Trabalha qua-
tro dias na semana e um dia participa de curso de for-
mação profissional. Os serviços serão prestados ba-
sicamente em limpeza e conservação de in-
fra-estrutura urbana e prédios públicos.

Não houve quem não elogiasse o programa e
reconhecesse sua necessidade. No entanto, o que
mais se ouviu, seja por parte das autoridades, seja
por parte de lideranças sindicais, foram palavras
como emergencial, provisório e paliativo, para carac-
terizar o programa. Aqui todos se enganam. Progra-
mas como esse vieram para ficar e tenderão a se tor-
nar permanentes. Porque, daqui para a frente, não
haverá emprego para todos, muito longe disso.E altas
taxas de desemprego farão parte da realidade por
muito tempo, pelos motivos que comentei um pouco
antes. Infelizmente.

Nesse novo cenário, cumpre ao Estado garantir
a sobrevivência dos desempregados crônicos, aque-
les para os quais, em razão de seu nível precário de
escolaridade, não mais haverá vagas disponíveis no
mercado de trabalho. Programas que garantam um
mínimo de renda ao desempregado, em troca de ser-
viços de valor comunitário, aliado à oferta de cursos
de qualificação profissional, constituem as melhores
iniciativas que se pode conceber, no momento, para fa-
zer frente a essa situação. Outros Estados e Municípios
devem começar a agir nessa direção. Com o tempo,
programas desse feitio poderão ser aperfeiçoados, de-
vendo haver integração entre eles e a concessão do se-
guro-desemprego, cuja demanda também será cres-
cente. A longo prazo, é claro, o desemprego crônico so-
mente poderá ser aliviado por um intenso investimento
em educação básica, por meio da escola pública.

Sr. Presidente, penso ter arrolado alguns fatores
importantes na luta contra o desemprego e a favor do
desempregado. Certamente ao Estado cabe a maior
quota de responsabilidade nessa batalha em prol do
cidadão produtivo que, por contingências do mercado
e do momento histórico, verá minguadas as oportuni-
dades de emprego. Uma atuação decisiva nesse par-
ticular garantirá a estabilidade social do País e um fu-
turo melhor para todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Presi-

dente, Srªs. e Srs. Senadores, um dos principais de-
bates que têm movimentado o país diz respeito à bus-
ca de soluções para o angustiante problema do déficit

habitacional, que continua deixando ao relento milha-
res de brasileiros desprovidos das condições míni-
mas que lhes garantam a dignidade e a cidadania.

Sempre fui e permaneço sendo um eterno apai-
xonado pelo tema. O meu envolvimento com a ques-
tão habitacional origina-se ainda na infância, quando
acompanhava a ação solidária dos trabalhadores do
campo que uniam esforços para erguer as suas mora-
dias. Posteriormente, já na condição de prefeito de
Goiânia nos anos 60, tive a felicidade de lançar os
mutirões urbanos. Eles se espalharam por todo o país
e acabaram se tornando em verdadeiras instituições
nacionais.

Foi através do método participativo que coman-
damos no governo de Goiás, a partir de 1983, uma
espécie de revolução do teto. Construímos mil casas
em apenas um dia em Goiânia, fazendo surgir do
nada a vila Mutirão. Outra empreitada, ainda mais gi-
gantesca, fez com que surgisse, também em 24 ho-
ras, 3.300 residências em diversos municípios do
Estado. Estes são apenas alguns exemplos que fun-
damentam a minha ligação histórica e sentimental
com a luta permanente em favor da moradia para os
mais simples e os mais humildes.

Mas, Sr. Presidente, a questão habitacional vol-
tou a ser recentemente objeto de inúmeras reporta-
gens por parte dos meios de comunicação. O Brasil
parece ter acordado para esta realidade específica,
porque a ela está associado o agravamento de todas
as outras tensões no plano social.Um povo sem teto é
um povo sem identidade, sem endereço, sem segu-
rança. São famílias expostas às degradações que lhe
consomem a saúde. Os seus filhos enfrentam inúme-
ras dificuldades para freqüentar a escola. Se amonto-
am em ambientes que os lançam na marginalidade .
São multidões quase sempre impelidas pelo êxodo
rural, vítimas do desemprego nas grandes cidades,
vítimas da fome.

O estudo realizado pela Fundação João Pinhei-
ro, de Minas Gerais, aponta para um déficit habitacio-
nal brasileiro de 4 milhões de unidades nas áreas ur-
banas e de 1,6 (um vírgula seis) milhão de unidades
na zona rural. Outros levantamentos indicam um nú-
mero ainda mais elevado. Contribuiu, sobretudo, para
o agravamento deste quadro a diminuição significati-
va dos investimentos nas últimas décadas. A ruína fi-
nanceira da União, Estados e Municípios impôs cor-
tes drásticos nos recursos destinados à moradia. Ao
mesmo tempo, o país experimentava uma verdadeira
explosão urbana, com os poderes públicos se reve-
lando incapazes de atender às inúmeras demandas
que surgem neste novo e complexo cenário.
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O país viu então agigantar o fenômeno das fave-
lizações que, de uma hora para outra, transformava
morros e descampados em depósitos de barracos
sem as mínimas condições de habitabilidade. Surgi-
am as vilas de papel, talvez o retrato mais desolador
do Brasil que ainda hoje serve de referência quando
somos negativamente lembrados lá fora.

Na virada do Século, este cenário continua vivo
e palpitante, traduzindo-se num verdadeiro desafio
para todos aqueles que realmente lutam pelo resgate
da nossa enorme dívida social.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é com
imensa alegria que venho percebendo nos últimos
dias claros sinais de que a política habitacional do país
caminha para uma importante e significativa guinada.

A Comissão pela Erradicação da Pobreza, pre-
sidida pelo ilustre senador e companheiro Maguito Vi-
lela, ao criar o Fundo Constitucional com este objeti-
vo, previu recursos significativos para o setor habitaci-
onal. Dos 6 bilhões de reais previstos para ano 2000 e
dos 10 bilhões de reais disponibilizados para os próxi-
mos 10 anos a partir de 2001, 25% destes recursos
seriam destinados à moradia, reforma agrária e finan-
ciamento de micros empresários. Isso representa um
grande avanço.

No mesmo sentido, a proposta de Emenda
Constitucional que consagra a moradia como direito
social dos cidadãos brasileiros, de autoria do também
ilustre e amigo Senador Mauro Miranda, depois de
aprovada no Senado, avança na Câmara dos Deputa-
dos e deverá ser acatada em muito breve. Trata-se de
outra conquista de dimensões gigantescas, que refor-
çará sobremaneira a luta que todos nos empenhamos
em prol de um Brasil melhor para as gerações do pre-
sente e do futuro

O mais importante é que o presidente Fernando
Henrique Cardoso já demonstrou clara disposição em
atacar diretamente o problema. Ele enviou recente-
mente o secretário especial de Desenvolvimento
Urbano, o ministro goiano Ovídio de Ângelis a Was-
hington, nos Estados Unidos, para uma tarefa especí-
fica: a assinatura de contrato no setor de moradia,
tendo em vista a melhoria das condições de vida nas
favelas. Essa missão vai resultar em investimentos di-
retos no Brasil na ordem de 400 milhões de reais ori-
ginários do plano Habitat-BID. É o primeiro passo
para que o governo federal possa anunciar em breve
um projeto histórico que objetiva a construção de 2
milhões de moradias nos próximos quatro anos. O de-
talhamento da ambiciosa proposta encontra-se em
fase de conclusão.

Trata-se do Programa Nacional de Habitação
Popular que tem por meta permitir o acesso das famí-
lias de baixa renda aos programas de financiamento a
pessoas físicas instituídos pelo FGTS. O projeto con-
templa os que tem rendimento mensal de até três sa-
lários mínimos. Será uma ação direta do governo fe-
deral em parceria com as prefeituras municipais e os
governos estaduais, que atuarão como agentes pro-
motores.

Os estudos técnicos indicam que esta gigantes-
ca empreitada do governo poderá acabar com até
70% do atual déficit habitacional urbano. Será, sem
dúvida, um avanço magnífico, que projetará o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso como o grande
construtor, como o homem público que modificou o ce-
nário nas cidades brasileiras, oferecendo uma obra de-
finitiva para os mais pobres e os mais humildes. Tra-
ta-se de um projeto a baixo custo, mas com resultados
grandiosos para o país. Cada família teria até 20 anos
para pagar pelo benefício. O valor das prestações es-
taria limitado a, no máximo, 20% da renda familiar. Os
cálculos realizados até agora indicam que cada habita-
ção ficaria em cerca de 30 a 50 reais por mês.

O projeto utilizará recursos do Orçamento Geral
da União, que se responsabilizaria por 50% do total e
do FGTS, em 30%. Teria ainda a contrapartida prove-
niente de Estados, Municípios e Distrito Federal, em
20%. Os subsídios recuperados através das presta-
ções seriam destinados aos fundos municipais ou es-
taduais de habitação, para novos investimentos. Tudo
está sendo realizado para implementar uma obra so-
cial de largo alcance, devolvendo a esperança e a feli-
cidade a milhares de brasileiros.

Além do impacto positivo no plano social, o Pro-
grama Nacional de Habitação Popular funcionará
como importante indutor da atividade econômica. A
construção civil é, reconhecidamente, o setor que co-
labora de maneira mais rápida e eficiente no aqueci-
mento do processo produtivo. O estímulo proporcio-
nado pelo governo será, sobretudo, multiplicador, tra-
zendo inúmeros vantagens para o país.

Os estudos indicam que a execução do projeto
será capaz de gerar até 600 mil empregos diretos e
indiretos. A construção civil tem esta peculiaridade de
ativar toda a cadeia produtiva, gerando trabalho e ren-
da. O Brasil, desta forma, poderá ingressar num novo
período, recuperando o otimismo perdido, devolvendo
a confiança à sociedade, dando um impulso decisivo
para o conjunto das ações governamentais.

Envolvendo os Estados e Municípios num proje-
to comum, o governo federal estará novamente inte-
grando o país de norte a sul, de leste a oeste, tendo
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por base objetivos sociais e econômicos bem delinea-
dos, numa ação que, sem dúvida, alcançaria grande
respaldo junto à opinião pública.

O mais importante seriam as grandes transfor-
mações que um projeto desta natureza produziria em
nosso cenário urbano. Possuir um teto para morar é,
verdadeiramente, um sonho para milhares de brasilei-
ros. É uma conquista com impactos profundos no pla-
no psicossocial. Ganhar um endereço definitivo signi-
fica ter acesso ao sentido mais abrangente de cidada-
nia. As famílias ganham dignidade. Ficam livres dos
ambientes promíscuos, se inserem num contexto civi-
lizado, passam a ter motivos para acreditar e lutar por
uma vida melhor. Inevitavelmente, diminuem os índi-
ces de violência. Reforça-se o sentimento de solidari-
edade. O Brasil ganha. Todos ganham.

Abrangente, o Programa Nacional de Habitação
Popular prevê ainda a execução de projetos integra-
dos nos setores de educação, saúde e formação pro-
fissional. Tudo isso só faz valorizar ainda mais a sua
importância e a sua oportunidade.

É por isso, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senado-
res, que aqui manifesto meu apoio entusiasta a um
projeto que tem tudo para receber a adesão e o apoio
irrestrito de todo o Brasil. Humanista, participativo, efi-
ciente do ponto de vista econômico e social, o Progra-
ma de Habitação Popular tem tudo para dar certo,
melhorando sensivelmente as condições de vida de
milhares de brasileiros.

Quero, portanto, conclamar todo o Senado da
República a somar esforços no apoio ao projeto. Esta
Legislatura tem feito história, ao assumir de frente a
decisão política de enfrentar a fome e a miséria, ado-
tando medidas efetivas para erradicar estes males
que nos envergonham a todos. O apoio ao projeto,
com certeza, insere-se neste esforço geral para de-
volver a dignidade e o bem-estar ao nosso povo,
transformando a realidade brasileira, dando passos
decisivos na consolidação de um país mais justo e
mais solidário.

Era o que tinha a dizer.

Muito Obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Formulei
solicitação ao Senhor Presidente do Senado Federal –
no que fui atendido – no sentido de que autorizasse a
publicação, nos Anais do Senado Federal, do discurso
do ex-Deputado, ex-Ministro e empresário Luiz Rober-
to Andrade Ponte, pronunciado no dia 25 de novem-
bro próximo passado, por ocasião de cerimônia em
que foi agraciado com o título de “Cidadão de Porto
Alegre” pela Câmara Municipal da capital gaúcha.

O Dr. Luiz Roberto Ponte, cearense de origem,
reside em Porto Alegre há 48 anos, e ali se impôs
como cidadão da mais alta dignidade e empresário da
maior competência e honestidade.

Neste pronunciamento, o Dr. Luiz Roberto Ponte
defende uma terceira via político-econômica, que
consiga unir as virtudes do Capitalismo às do Socia-
lismo, afastando os defeitos mais marcantes de cada
um desses sistemas.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
DISCURSO. (DISCURSO DO SR. LUIZ
ROBERTO ANDRADE PONTE.)

O SR. LUIZ ROBERTO ANDRADE PONTE –
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, minhas senhoras e
meus senhores, meus amigos, não foram as praças e
as esquinas, nem mesmo o rio e o pôr do sol de Porto
Alegre que fizeram com que meus pais me propuses-
sem vir para esta cidade quando chegou o meu tem-
po de deixar minha amada Fortaleza para cursar a
universidade. Foi tudo isso, mas foi, ainda mais, a sua
gente gentil e digna.

Pelo tanto que dela recebi, e porque tê-la adota-
do foi o que me fez conhecer minha mulher, e tê-la co-
nhecido foi o que possibilitou a existência dos meus fi-
lhos e do meu neto, por si sós uma razão de viver,
bendigo aquela inspiração.

Ao quanto que já devia a Porto Alegre, acres-
ce-se esta enorme honraria que me concedem seus
representantes, uma mostra da sua marcante gene-
rosidade.

Neste ato, cabe esta manifestação da minha
gratidão e do meu bem querer à gente que vive neste
torrão. Espero que caiba, também, deixar registrada
uma reflexão que se tornou uma convicção consolida-
da nos 65 anos de minha vida, 48 deles vividos, com
algumas interrupções, em Porto Alegre, doze dos
quais na missão de empresário legislador, que incluiu
a participação na elaboração da Carta Magna do
País, missão em parte recebida do seu povo.

O vereador André Forster, ao discursar nesta
Casa, quando recebeu este título, fez uma reflexão
sobre o fracasso do Socialismo para atingir os sonhos
que acalentara como um dos seus ativos militantes
desde os anos verdes da sua vida. Dizia: “Usaram e
abusaram da razão. E a razão estava errada. Razões
e verdades intolerantes, de conceitos históricos que
fizeram milhares de tutelados e enganados. A propos-
ta socialista foi o mais recente engano deste tipo de
verdade, ao propor rupturas mágicas com o capitalis-
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mo e a implantação também mágica de uma nova so-
ciedade”.

Mas, por outro lado, afirmava ele: “O que nós sa-
bemos hoje, é certo, é que há uma incompatibilidade
radical entre a economia de mercado, a democracia li-
beral – duas faces da mesma moeda – com a justiça
social, com a dignidade do ser humano e com a sua
emancipação”.

O centro de sua fala foi, de fato, a angústia da
dúvida sobre onde estava a verdade e qual seria o ca-
minho verdadeiro para se atingir aqueles sonhos, o
que é repisado nesta sua afirmação: “... o primeiro
que tem que ser feito é pôr em cheque as verdades,
aquelas que apontam caminhos que resultaram em
nada, que nos permitem apenas dizer que foram li-
ções de tempo”.

Fala-se numa nova forma de organização da so-
ciedade, uma terceira via, diversa do Capitalismo e do
Socialismo, onde haja justiça, e o homem, na sua ge-
neralidade, viva com dignidade.

Há uma confusão no entendimento do que se-
jam Socialismo e Capitalismo, associando-se, a cada
um deles, atributos de diversa compreensão por parte
de cada pessoa.

Quando indagam em que espectro – da esquer-
da, simbolizando o Socialismo, à direita, simbolizan-
do o Capitalismo – situam-se minhas convicções polí-
ticas, eu costumo dizer que, em relação ao pressupos-
to de que o Socialismo é a busca da solidariedade, da
justiça, e da dignidade, eu pretenderia ser extrema es-
querda, e, em relação à supressão da liberdade de
empreender e do direito de propriedade, a que leva o
Socialismo, eu me considero extrema direita.

Se nos despojarmos da pretensiosa suposição
de que somos mais carregados do bem do que os que
cultuam a crença no sistema oposto àquele em que
acreditamos, veremos a obviedade de que ambos
buscam o mesmo objetivo: a construção daquele
mundo justo, onde habite, com dignidade, o homem
feliz, solidário e bom. Poderia ser diferente?

Talvez pelo significado da frase que simboliza o
seu fundamento – a propriedade comunitária de to-
dos os bens -, o Socialismo ficou caracterizado, no
imaginário das pessoas, como o sistema que tem a
idéia de justiça, de erradicação da miséria e de solida-
riedade, como âmago de seus objetivos, enquanto
que – supõem – o Capitalismo, sendo-lhe oposto, re-
jeita essa idéia como princípio. O próprio André, um
homem cuidadoso e esclarecido, fez essa afirmação,
como se viu na citação acima.

Na verdade, o que é de fato antagônico, nos dois
sistemas, é apenas aquilo que é nuclear na definição

de cada um deles: o Capitalismo, como o sistema que
defende o direito à propriedade e a posse privada dos
meios de produção, e o Socialismo / Comunismo,
como aquele que nega esse direito e obriga a que to-
dos os meios de produção sejam propriedade exclusi-
va do Estado. Os inúmeros pretensos predicados que
cada um avoca a si são apenas pretensos, sendo, a
maioria deles, reivindicada, por ambos, como uma
particularidade sua, e imaginando, cada qual, que a
adoção do princípio nuclear da sua doutrina é o que
conduzirá à construção da sociedade justa e desen-
volvida, sem a miséria das carências que aviltam a
vida de tantos.

A reflexão que trago aqui centra-se nesta ques-
tão, crucial para o ser humano, que, felizmente, volta a
ter uma grande exposição no debate nacional e mundi-
al: Quais os verdadeiros e eficazes caminhos para a
construção dessa sociedade desejada por ambos.

O grande engano dos que imaginam que esse
caminho é o Socialismo é supor que o Capitalismo
opõe-se ao bem e ao desenvolvimento integral do ser
humano. Ao invés de pensar que seus objetivos é que
são diferentes, o que se deve é analisar as razões do
fracasso de ambos na construção dessa sociedade.

A maior tragédia dos países que implantaram o
Socialismo, na formatação do Comunismo, foi a perda
da liberdade, com as ditaduras de partido único, que
em todos eles foram impostas. Não creio que haja a
possibilidade de se construir uma sociedade feliz e dig-
na sem que se preserve a liberdade do homem, condi-
cionada ela apenas ao respeito à liberdade do outro.

Podemos até supor que seja possível formar um
sistema socialista sem a ditadura do partido único,
mas, até que isto fique demonstrado, deve-se evitar a
sua adoção, por causa da desgraça a que leva a per-
da da liberdade, que até aqui tem sido íncita a ele.

Há, ainda, o fato de que, mesmo que se possa
instituir um regime socialista democrático, nele não
seriam preservadas as liberdades integrais do ho-
mem, que ficaria privado do direito de trabalhar mais,
empenhar-se mais, sacrificar-se mais, para possuir
bens que lhe sejam caros e essenciais à sua felicida-
de, e que outros não valorizam.

Não será mais justo e mais eficaz aos objetivos
comuns de dar dignidade a todos, ao invés de querer
construir a igualdade das pessoas, num mundo cria-
do por um Deus que, mesmo podendo, não quis fa-
zê-las iguais, ensinar a solidariedade e, enquanto ela
não for bastante, impor uma contribuição aos que a
possam dar para que todos tenham o mínimo neces-
sário a uma vida digna?
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De outra parte, a maior tragédia dos países que
adotaram o Capitalismo tem sido a existência da mi-
séria, até naqueles de grande desenvolvimento, pos-
suidores de um grau de riqueza que permitiria, haven-
do solidariedade, ou uma eficaz contribuição compul-
sória, suprir as necessidades materiais mínimas de
todos, mesmo preservando o direito à posse diferen-
ciada de bens, dadas as imensas diferenças de dedi-
cação, capacidade e desejo entre as pessoas.

O André intuiu a origem comum dos distintos
males de ambos os sistemas quando disse, citando
um pensador: “Nos primeiros (países socialistas),
tanto quanto nas formações capitalistas, passaram a
obedecer à autoridade e não à verdade, porque lá
como aqui, vale o dizer de Hobbes de que ‘a autorida-
de, não a verdade faz as leis’, e em ambas as forma-
ções econômicas e políticas, acabou a justiça sendo
seqüestrada pelas leis”.

Nos regimes autoritários, essa afirmação é in-
questionável, mas será, necessariamente, assim,
numa verdadeira democracia? Não haverá uma for-
ma de se escolher o governo que se obrigue a imple-
mentar leis calcadas na verdade e comprometidas
com a justiça?

Esta meditação, ainda que superficial, sugere
como caminho o aprimoramento do sistema demo-
crático em que se preserve a livre iniciativa, se garan-
ta a liberdade, se imponha a justiça, e se respeite as
diferenças dos dons individuais que cada um recebeu
de Deus, asseguradas, a todos, as condições materi-
ais mínimas para uma vida digna.

A terceira via, portanto, não deve ser senão uma
concentração de esforços nas ações que materiali-
zem esse aprimoramento, entre as quais pontifica a
educação e o aprendizado permanentes, desde an-
tes mesmo das primeiras letras, do que seja o com-
portamento correto perante a vida, onde se ensine o
respeito aos direitos e à liberdade dos outros, a bele-
za da solidariedade, a correta interpretação e aplica-
ção da justiça, a obediência à lei, os caminhos do de-
senvolvimento, a maneira de se extinguir a miséria, a
importância da dignidade, e a prática do bem.

Onde esse aprendizado se fizer na plenitude, a
sociedade se fará justa, solidária, desenvolvida, e,
nela, não haverá violência, e o homem viverá com
dignidade.

É esse aprendizado que haverá de acabar com
os privilégios assegurados por legislações aprovadas
sob a mistificação de que se destinavam a proteger os
desvalidos, fazendo com que os recursos gastos com
essas injustiças sejam aplicados em programas autênti-

cos de erradicação da miséria, o que já representará
um grande avanço na materialização desse objetivo.

É esse aprendizado, por exemplo, que fará sus-
tar dispositivos legais como os que asseguram a um
engenheiro, que trabalha no conforto dos escritórios
de obra, aposentar-se com 25 anos de trabalho, en-
quanto o operário da construção, que trabalha no ri-
gor da intempérie, muitas vezes mal alimentado, e
que tem uma expectativa de vida 10 anos inferior à do
engenheiro, necessita trabalhar 35 anos para ter a
sua aposentadoria.

É esse aprendizado que fará com que a socie-
dade perceba o papel social do empresário, uma vo-
cação para produzir riqueza e gerar empregos, a úni-
ca forma real de se poder erradicar a miséria.

É esse aprendizado, por exemplo, que fará os
operários bendizer o surgimento de pessoas empre-
endedoras, como um A. J. Renner ou um Michael Dell,
que tenham criatividade, determinação e capacidade
de aglutinar vontades e recursos para criar células
econômicas que irão produzir, melhorar e reduzir o
custo de bens de que os homens necessitam para vi-
ver com dignidade, e gerar os empregos que os traba-
lhadores precisam para poder usufruir a liberdade.

É esse aprendizado que deixará claro que o em-
preguismo, seja ele fruto de interesses eleitoreiros
desprezíveis, ou mesmo de atos de solidariedade
equivocados, significa salários insuficientes para o
funcionário público, menos obras que gerarão mais
desempregados, e, portanto, menos escolas, menos
hospitais, menos creches, mais estradas esburaca-
das, e mais pobreza.

É esse aprendizado que fará os velhos, e mes-
mo os jovens, não lutarem para que as pessoas se
aposentem precocemente, fazendo-os perceber que,
além de não ser bom parar de trabalhar cedo, as apo-
sentadorias precoces, criando um exército de apo-
sentados, condená-los-ão a receber valores indignos
de aposentadoria, que os deixarão dependentes da
boa vontade de parentes ou amigos para viverem os
últimos anos da sua vida com dignidade.

É esse aprendizado que não permitirá mais que
uma comunidade de 1.500 pessoas transforme-se
em município criando a necessidade de manter um
prefeito, oito vereadores, vários secretários, dezenas
de funcionários, inúmeros gastos com o custeio de
uma máquina burocrática desnecessária, porque um
sistema tributário absurdo lhes garante, por esse ato
insano, uma receita fiscal adicional importante, retira-
da das outra comunidades, que lhes dá a sensação
de desenvolvimento autônomo, quando essa melhora
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provisória é feita às custas do empobrecimento de ou-
tras comunidades.

É esse aprendizado que fará os governantes
perceberem que o mecanismo mais justo e eficaz de
erradicar a miséria e melhorar a distribuição de renda
é o sistema tributário, quando racional e justo.

É esse aprendizado que mostrará como a evolu-
ção na era da telemática e as mudanças tecnológicas
da produção já permitem criar um sistema tributário
justo, que liberte a sociedade dos graves defeitos do
atual sistema, que empobrecem o país e aviltam seus
cidadãos, impedindo um correto desenvolvimento
econômico-social; que seja baseado em impostos
não declaratórios e insonegáveis; que iniba a corrup-
ção; quer reduza a quase nada os gastos de arreca-
dação; que simplifique a legislação reduzindo o con-
tencioso judicial; que desonere o fator salário, os ali-
mentos e as exportações, e que garanta a universali-
zação da incidência tributária corrigindo o efeito con-
centrador de renda que a sonegação, a evasão e as
mais variadas formas de elisão fiscal acarretam.

É esse aprendizado que fará com que governa-
dores e prefeitos convençam-se de que tal sistema é,
de fato, possível, e que ele pode estabelecer a verda-
deira autonomia financeira das suas unidades federa-
das – diferentemente de hoje, quando os FEFs, as
leis Kandirs e outros instrumentos permitem que o po-
der central lhes reduza o erário a toda hora, modifi-
cando, unilateralmente, o pacto federativo constituci-
onal -, e, assim convencidos, não só passem a apo-
ia-la, mas a trabalhar para que seja implantada.

Pronunciamento feito no dia 25.11.99,
na Câmara Municipal de Porto Alegre, por
ocasião do recebimento do título de “Cida-
dão de Porto Alegre”.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o semi-árido do
Nordeste brasileiro sofreu, novamente, no ano passa-
do, o flagelo da seca. Foi uma tragédia anunciada,
para a qual as medidas preventivas tardaram e, quan-
do chegaram, tiveram resultados pífios. A revista Ru-
mos, de julho de 1998, trouxe alguns números da tra-
gédia. Relembro alguns deles para que recuperemos
a memória de tal calamidade. Em fins de abril, 1.123
municípios de oito estados nordestinos encontra-
vam-se “em situação crítica”, segundo avaliação da
Sudene. Fora do Nordeste, somavam-se mais 86 mu-
nicípios do norte de Minas Gerais, e 27 do norte do
Espírito Santo. Só no meu Estado, o Ceará, encontra-
vam-se 63,6% dos municípios em situação crítica. Ao

todo, contabilizavam-se quase 10 milhões de pesso-
as atingidas pela seca.

O inconcebível, Senhor Presidente, é o Brasil
não ter sabido – talvez fosse melhor dizer: não ter
querido – lidar com um problema tão antigo. Pois sai-
bam os Senhores que, em 1878, há 121 atrás, portan-
to, o escritor e jornalista José do Patrocínio, enviado
ao Ceará pelo jornal Gazeta de Notícias, escreveu
uma série de artigos sobre a seca que, naquele ano,
dizimara metade da população cearense.

Escreveu Patrocínio naquela época:

“A tragédia da vergonha nacional, re-
presentada no Ceará, tem por cenário todo o
vasto território da desventurada província.”

Escreveu mais. Reproduzo outro tre-
cho de seus artigos:

“Expulsos das suas moradas pelo late-
go entraçado pela natureza com os raios do
sol, o destino dos desgraçados é a peregri-
nação pela terra natal até encontrarem uma
cidade, em que vão adiando miseravelmen-
te o desaparecimento no túmulo.”

Pois bem, Senhor Presidente, não bastasse o
flagelo da seca a “expulsar das suas moradas” o va-
lente homem nordestino, mais uma calamidade vem
acontecendo para forçar outras tantas centenas de
Severinos a migrarem de seu pedaço de terra seca.

Falo do fenômeno da desertificação, que amea-
ça 18 milhões de pessoas no nosso Nordeste, numa
área de um milhão e quinhentos mil quilômetros qua-
drados. Mais da metade do território nordestino já foi
atingido pelo fenômeno.

“O uso inadequado do solo e os mode-
los de desenvolvimento regionais que visam
a obtenção de resultados imediatos são as
causas principais do aumento de áreas de-
sertificadas. O fenômeno contribui direta-
mente para o crescimento da miséria na re-
gião e da migração de milhares de pessoas
empobrecidas para os grandes centros ur-
banos.”

Essa é uma das conclusões do estudo “Quadro
Atual da Desertificação no Nordeste do Brasil: Diag-
nóstico e Perspectivas”, levado a efeito, em 1994, por
técnicos da Universidade Federal do Piauí. Para o
Professor Valdemar Rodrigues, dessa Instituição, a
área desertificada perde a fauna, a flora e qualquer
capacidade de produção.

Uma área desertificada não se confunde com
uma área de deserto. De acordo com conceitos firma-
dos internacionalmente, a desertificação ocorre com
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a degradação do solo em regiões áridas, semi-áridas
e subúmidas secas, em virtude de variações climáti-
cas ou de atividades humanas, tais como: destruição
da cobertura vegetal, pecuária extensiva, mineração
desordenada e sistema de irrigação inadequado.

Os impactos ambientais da desertificação se fa-
zem sentir na destruição da biodiversidade, na dimi-
nuição da disponibilidade de recursos hídricos, via
assoreamento de rios e reservatórios, e na perda físi-
ca e química dos solos, o que leva à redução da pro-
dutividade da agricultura.

Os agricultores que vivem em Canindé, municí-
pio cearense a 100 quilômetros ao sul de Fortaleza,
conhecem muito bem as conseqüências da desertifi-
cação. Seu Edmilson Pereira de Sousa é um deles.
Ouvido pela reportagem do jornal Correio Brazilien-
se, resumiu em poucas palavras o drama da gente de
Canindé: “A panela ferve pouco em casa.” Há vinte
anos, ele poderia tirar até uma tonelada de milho nos
três hectares em que planta. Hoje, mesmo com muita
chuva, mal consegue produzir 350 quilos. A água cai
do céu, bate no solo cristalino dos morros desmata-
dos e escoa rapidamente para os rios maiores, dei-
xando secos os riachos de Canindé.

No discurso de abertura da Terceira Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Desertificação e Seca,
realizada em Olinda, no mês passado, o Ministro do
Meio Ambiente, José Sarney Filho, disse que o Brasil
perde, anualmente, cerca de 300 milhões de dólares
com a desertificação. Só no Nordeste, os prejuízos na
agropecuária somaram mais de 8 bilhões de dólares,
quase o PIB alcançado pela região no ano passado.
Informou, ainda, o Ministro que o Brasil precisará in-
vestir dois bilhões de dólares, por um período de 20
anos, para reverter esse prejuízo.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a deserti-
ficação é um dos graves problemas ambientais da
atualidade. O Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente – PNUMA – considera que um quarto
das terras do planeta são suscetíveis à desertifica-
ção, estando sob ameaça mais de 130 milhões de
pessoas, principalmente na África, no Sudeste Asiáti-
co e na América Latina.

Ocorre, Sr. Presidente, que esse é um problema
tido como “dos pobres”. Diferentemente de mudanças
climáticas que atingem todo o planeta, como o efeito
estufa e a perda da biodiversidade, ele não atrai o in-
teresse dos países ricos. A desertificação está mais
restrita aos países subdesenvolvidos.

Pode residir nesse fato o desinteresse dos paí-
ses ricos em apressar o funcionamento dos mecanis-
mos de crédito para projetos de combate aos efeitos

da desertificação no mundo, previstos pela Conven-
ção das Nações Unidas para o Combate à Desertifi-
cação, a UNCCD. Esses mecanismos têm o objetivo
de canalizar e repassar recursos para o financiamen-
to de planos regionais de combate à desertificação.
Só que, desde a criação da Convenção, foram aplica-
dos ínfimos dois milhões e meio de dólares no progra-
ma, quantia irrisória diante dos 20 a 30 bilhões de dó-
lares necessários em todo o mundo.

O fato, Sr. Presidente, é que não podemos per-
mitir que o sertão vire deserto. Os países ricos devem
entender que o aumento da desertificação no mundo
fará aumentar o fluxo migratório dos países pobres
em direção aos países ricos, criando mais problemas
para os países do Primeiro Mundo que não suportam
esses excedentes populacionais.

Nesse, como em muitos outros problemas, a
melhor ação é prevenir. Combater a desertificação,
hoje, é garantir a produtividade da terra amanhã.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, “o principal objetivo
do país deve ser proporcionar um padrão de vida ele-
vado, crescente e bem distribuído aos seus cidadãos.
Para que esta meta seja atingida, é fundamental que
haja uma elevação constante da produtividade dos fa-
tores de produção (...) aumentar a produtividade dos
fatores de produção significa aumentar a riqueza dos
habitantes do país”, afirma o documento denominado
Agenda Brasil e as Ações da FIRJAN.

Aí está sintetizado um dos mais importantes do-
cumentos de análise da conjuntura econômica nacio-
nal recente, elaborado pela Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN.

Não se trata de simples estudo econômico, pre-
parado por uma assessoria técnica daquela entidade,
mas de um profundo diagnóstico da economia brasi-
leira e de uma estratégia de ação orientadora das ati-
vidades da Firjan, aprovada pelo conjunto dos empre-
sários industriais que compõem aquela importante
entidade.

O trabalho apresenta uma análise do esforço
empresarial brasileiro de adaptação às novas condi-
ções de concorrência decorrentes da globalização e
da abertura econômica, às dificuldades enfrentadas
pelo setor industrial, ao chamado custo Brasil, ao pa-
pel do setor público e à crise de finanças públicas.

Outro importante tema trata das ações desen-
volvidas pela Firjan para o cumprimento do que se de-
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nominou Agenda Brasil pela Elevação da Renda e do
Emprego.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o setor
industrial brasileiro realizou importantes transforma-
ções estruturais para responder adequadamente aos
desafios da globalização dos mercados e das novas
exigências do mercado consumidor, num quadro de
maior competição internacional.

Muitas empresas fizeram grandes importações
de máquinas e equipamentos, nesse processo de
modernização, de aumento da produtividade e de re-
dução de custos produtivos.

Segundo dados do IBGE, a produção por traba-
lhador na indústria de transformação brasileira teve
um crescimento médio anual de 5,8%, no período de
1989 a 1998: trata-se de desempenho muito impor-
tante e significativo, que bem retrata o esforço de mo-
dernização da indústria nacional.

Desejo, aqui, destacar diversas alternativas e
estratégias de ação econômica defendidas pela
Firjan, com as quais concordamos, que representam
um importante esforço de cooperação entre Governo
e iniciativa privada.

A primeira dessas propostas é amanutenção da
estabilidade econômica, que é pré-requisito para o
desenvolvimento sustentável de longo prazo, para
permitir um mínimo de planejamento econômico para
nossas empresas, objetivando também criar o ambi-
ente necessário à implantação de novos empreendi-
mentos produtivos.

Todos sabemos que é impossível conciliar infla-
ção e crescimento econômico, muito embora, nos últi-
mos tempos, tenham surgido idéias exóticas, que de-
fendem trocar um pouco de inflação por um pouco
mais de desenvolvimento.

O resultado final todos nós já conhecemos: mais
inflação e menos desenvolvimento, com piora na dis-
tribuição de renda e aumento dos níveis de pobreza.

Outro ponto fundamental é a necessidade de o
setor público administrar com maior racionalidade as fi-
nanças públicas, evitando operar com poupança negati-
va, que reduz a capacidade de investimento do setor
privado e contribui para a elevação das taxas de juros.

Não podemos continuar importando poupança
externa para financiar nosso desenvolvimento, por
tempo indefinido, aumentando nossa dívida externa,
gerando pressões inflacionárias e criando graves pro-
blemas em nosso balanço de pagamentos.

Concordamos com a necessidade de se estabe-
lecer uma adequada Lei de Responsabilidade Fiscal,
assim como a fixação de um teto para os gastos com

pessoal, dentro de um novo marco de austeridade fis-
cal e de modernização do setor público.

Concordamos com a Firjan, ainda, quando de-
fende uma reforma que diminua a carga tributária so-
bre a produção, sobre as exportações, sobre a cesta
básica e sobre a intermediação financeira.

Não podemos admitir um sistema tributário em
desarmonia com as práticas internacionais moder-
nas, nem que permita a chamada guerra fiscal entre
estados da Federação.

Queremos uma Reforma Tributária que elimine
a sonegação e inadimplência fiscais, simplifique as
normas tributárias e evite a chamada tributação em
cascata.

Defendemos uma reforma das nossas relações
de trabalho que propicie melhores condições de con-
corrência aos nossos produtos nos mercados interna-
cionais.

A falta de flexibilidade na legislação trabalhista
tem fomentado o trabalho informal, com prejuízos
para os trabalhadores e para os cofres da Previdência
Social.

A Firjan defende ainda um “Judiciário vigoroso e
eficiente, capaz de solucionar as questões em um
curto espaço de tempo”; um sistema de representa-
ção política que fortaleça o Parlamento, tornando-o
“mais representativo dos interesses da sociedade”.

Taxas de juros compatíveis com as taxas inter-
nacionais, disponibilidade de transporte, energia, te-
lecomunicações são elementos importantes para a
redução do chamado Custo Brasil.

Educação voltada para o desenvolvimento é ou-
tra meta apontada pela Firjan, como forma de o Brasil
se tornar mais competitivo e ter condições de absor-
ver novas tecnologias, sem falarmos do mais impor-
tante aspecto: a cidadania.

O respeito ao meio ambiente não é esquecido
no documento da Firjan, pois a exploração predatória
de nossos recursos certamente nos levaria a deixar
uma herança maldita para as gerações futuras.

Maior competitividade, melhoria dos padrões de
produtividade da economia, maior participação no co-
mércio exterior e uma política de desenvolvimento ci-
entífico e tecnológico são pontos defendidos pela
FIRJAN que contam com nosso irrestrito apoio.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, desejo
parabenizar o presidente da Firjan, Eduardo Gouvêa
Vieira, pela excelente qualidade do diagnóstico eco-
nômico produzido e pelas soluções apresentadas.
Contribuições como essas apresentadas pela
FIRJAN são um importante exemplo de cooperação
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efetiva entre Governo e iniciativa privada, que rece-
berá, certamente, o apoio dos senhores Senadores e
de todos os membros do Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) _ Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o ano, a década, o
século e o milênio estão terminando, sem que o Brasil
possa festejar um fecho de ouro neste final dos anos
90. As condições especialíssimas do País como Na-
ção emergente e como território de tantas riquezas a
explorar ainda exigem de todos nós uma postura de
esperança e de otimismo em relação às futuras gera-
ções. Mas o fato é que, em relação ao presente, não
temos muito a comemorar, em termos de desenvolvi-
mento econômico e social.A dívida social é enorme, o
mundo dos excluídos não pára de crescer, as políti-
cas públicas são tímidas para reduzir as desigualda-
des regionais e a distribuição da renda mínima conti-
nua favorecendo os mais ricos e marginalizando cada
vez mais os mais pobres.

A grande frustração deste último ano do século
foi a quebra das expectativas da nova política cambi-
al.Ela aumentou os sacrifícios da sociedade, nós fica-
mos mais pobres em dólar, o desemprego cresceu,
os investimentos externos não aumentaram na pro-
porção desejada, e mais grave é o que aconteceu
com a balança comercial. Foi prometido um saldo de
11 bilhões de dólares, mas vamos ficar num déficit
próximo dos 2 bilhões de dólares.O meu Estado de Go-
iás, que tem sua economia e sua produção fortemente
atreladas ao setor agrícola, é no conjunto federativo
uma das unidades mais prejudicadas por essa inversão
de tendência. Não bastassem os problemas de trans-
portes, tivemos outros, como o mau desempenho da
soja no mercado internacional, a competição desleal
dos lácteos importados, o aumento excessivo dos pre-
ços de insumos e dos maquinários, e, como sempre, a
contribuição negativa e nefasta dos juros altos.

Nos últimos dias, a imprensa vem alertando
para o mau desempenho da balança comercial do
Brasil. Mal cessaram as repercussões sobre a frustra-
da conferência da OMC em Seattle, os jornais estão
investindo numa visão crítica, e eu devo dizer oportu-
na e correta, sobre a timidez do Brasil nas suas rela-
ções com o comércio exterior, agora muito mais com-
petitivo com a globalização dos mercados. Eu reco-
mendaria aos senhores que lessem o editorial de hoje
da Folha de S.Paulo. Sob o título “Brasil sem Marca”,
o jornal pede uma identidade que marque a presença
dos produtos brasileiros no exterior e recomenda um
grande esforço nacional pela qualidade. Eu quero
transcrever o seguinte trecho:

– Criar e promover uma marca é estratégia que
não se desvincula de políticas industriais e tecnológi-
cas. De nada adianta os diplomatas se empenharem
com o máximo denodo na divulgação dos produto, no
anúncio de feiras, nos contatos em países onde há
escritórios de representação, se, em casa, os pa-
drões de qualidade, segurança e inovação continua-
rem deixando muito a desejar. Ou seja, marca não é
simplesmente marketing. No caso brasileiro, se os
investimentos e a energia se concentrarem demais no
marketing, o risco maior ainda será o de produzir
propaganda enganosa.

Está certíssima a advertência do editorialista. É
verdade que carecemos de maior agressividade na
divulgação da marca Brasil, apesar do esforço do Ita-
maraty, que deve ser complementado por outras
ações de governo. Mas é igualmente fundamental
que essa marca seja uma marca de qualidade, para
que ela se imponha por sua própria força de aceita-
ção. E é aí que eu quero entrar com uma observação
pessoal sobre algo que não vejo fazer parte das preo-
cupações da mídia. Ou seja: da mesma forma como
há carência de informações lá fora, há carência de in-
formações dentro de nossas fronteiras. O Governo
não ajuda a criar a cultura das exportações. Não di-
vulga, não orienta, não apóia, não ensina como ex-
portar, e ainda complica na burocracia.

Tanto dinheiro que é gasto na promoção do Go-
verno, como as páginas inteiras sobre o Avança, Bra-
sil, e nada na divulgação das estratégias, dos cami-
nhos e das adaptações que as empresas devem so-
frer para chegar com sucesso ao mercado exterior.
Não tenho nada contra os gastos de divulgação do
Avança, Brasil, porque este é um instrumento demo-
crático legítimo. Mas é indispensável também investir
em matérias de serviço, para aumentar as exporta-
ções, melhorar a balança, reduzir o desemprego, for-
talecer novos segmentos industriais. E, mais do que
tudo, abrir espaços novos para a afirmação das mi-
croempresas que estão espalhadas pelos milhares
de municípios desse Brasil afora e da minha região
Centro-Oeste, e que devem organizar-se regional-
mente para também competir.

Senhoras e Senhores Senadores, pelo menos
dois Ministros, o da Agricultura e o do Desenvolvi-
mento, estão mostrando posições firmes e idéias cla-
ras de que é necessário mudar o que foi feito até ago-
ra e estabelecer novas políticas de acesso de nossos
produtos no mercado internacional. Temos de reedu-
car a mentalidade empresarial do País para enfrentar
o mundo globalizado, por meio de seminários, cam-
panhas, produção de material informativo, cursos, vi-

�������� �			 
�
� �� ��
�� �����
� ��	



sitas ao Exterior. O Itamaraty deve estabelecer novas
vias de informação que agilizem a aproximação entre
importadores e exportadores. Não creio que haja ne-
cessidade de criação de novas estruturas burocráti-
cas, mas acho indispensável promover uma integra-
ção dos diversos setores oficiais ligados ao comércio
exterior, sob um único comando, não de hierarquias,
mas de políticas. Mas considero indispensável a cria-
ção da figura do Operador de Exportações, seja no
Banco do Brasil ou onde for, para dar apoio pelo me-
nos aos microempresários, já que as grandes empre-
sas podem montar seus próprios sistemas.

Tudo isso são possibilidades a discutir, Senhoras
e Senhores Senadores. O debate que agora está cres-
cendo, nesse momento em que já se prenunciam difi-
culdades multiplicadas de competição no século XXI,
oferece uma oportunidade privilegiada para reunir as
melhores inteligências, as melhores experiências, para
chegar ao consenso sobre as políticas mais eficientes
para melhorar a cultura exportadora do País. A Comis-
são de Relações Exteriores do Senado pode ser palco
de um grande debate, e aí fica a sugestão. Mas eu
acho que cabe ao Governo buscar um caminho mais
institucional. Ou seja: criar, já, um grupo de discussão,
para entregar um relatório de sugestões até o final do
primeiro trimestre do próximo ano, com a participação
da sociedade, que seria ouvida por intermédio da
Internet. Disso resultaria um conjunto de sugestões
para amparar um novo código para o fortalecimento do
Brasil nas suas relações comerciais com o exterior.

Nesse grupo de estudos estariam presentes, ao
lado de notáveis como o ex-Ministro Roberto Cam-
pos, representantes das universidades, de trabalha-
dores, de segmentos interessados da sociedade civil,
de exportadores, de diplomatas e de representantes
dos diversos ministérios que lidam direta ou indireta-
mente com o comércio exterior. Considero importante
que esse grupo seja coordenado por um grande
nome ligado ao setor, como alguém do nível do
Embaixador Paulo Tarso. São os grandes nomes que
despertam a atenção, o respeito e a cobrança da mí-
dia, e essa vinculação é indispensável na expectativa
de resultados concretos e objetivos.

É a minha sugestão para o debate importante e
oportuníssimo que é travado neste momento, Sr. Pre-
sidente. Muito obrigado.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, desde a década de
70 que a economia do Estado do Espírito Santo cres-
ce mais rapidamente do que a média da economia
brasileira. Nos anos 90 nosso estado ampliou ainda
mais o seu grau de abertura para o exterior motivadas

pelas importantes modificações trazidas tanto pelo
processo de globalização da economia como também
pelo processo de privatização das empresas públi-
cas, que passaram a diversificar e a ampliar a sua ca-
pacidade instalada.

Pioneiro da privatização de ativos estatais, com
a venda da Cofavi, e posteriormente, com a CST e
Escelsa, nosso estado ampliou assim a tradicional
condição de território aberto à entrada de capitais,
não só de outros estados, mas também de países in-
teressados na busca de nossos negócios no exterior.
Nesses últimos dois anos recebemos os investidores
que assumiram as empresas de telefonia e ainda tor-
cemos para que eles cumpram o compromisso de
aqui manterem as suas sedes próprias e diversificas-
se seus investimentos.

Se assim o fazemos, é porque não aceitamos
ser enganados.

A fragilidade da nossa economia, que represen-
ta cerca de 2% do PIB nacional, nos ensinou a convi-
ver com empresários e executivos de fora.

Aprendemos assim a discernir entre os bons e
os maus prestadores de serviços. E exigimos respeito
e o cumprimento das promessas feitas ao Governo
estadual e a toda comunidade capixaba.

Não aceitamos aqueles que simplesmente che-
gam com idéias prontas e as aplicam sem levar em
consideração as nossas particularidades, principal-
mente a manutenção das nossas raízes culturais.

Sim, estamos abertos às benesses da globali-
zação, mas esperamos que a máxima do “think glo-
bal, make local” não seja apenas um slogan sem um
significado prático.

Hoje, como ontem, estamos dispostos a contri-
buir para o enriquecimento dos desbravadores, mas
chega de exploração e especulação. Nós pecamos
por aceitar, por não discutir, por continuar, ainda de-
pois de 500 anos, a tratar os estrangeiros como deu-
ses, exatamente como fizeram muitos indígenas com
os senhores quando do início da nossa colonização.

A nossa vocação portuária criou entre nós o há-
bito de ver sempre com bons olhos a vinda dos foras-
teiros e, se recebemos bem o turista, ficamos ainda
mais felizes quando ele, seduzido pela beleza de nos-
sa terra, resolve aqui se estabelecer.

Mas assim como não devemos ser preconceitu-
osos e sectários, desmerecendo da convivência de
inumeráveis mineiros, baianos, cariocas, paulistas,
gaúchos e outros migrantes e imigrantes que ajuda-
ram e ainda ajudam a construir o nosso Espírito San-
to, também não devemos nos portar como provincia-
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nos fechando os olhos para acordos em que saímos
sempre perdendo.

Srªs. e Srs. Senhores, o povo cordato, diligente e
trabalhador do Espírito Santo também sabe cobrar
seus direitos de cidadão e consumidor tendo em men-
te o seu próprio bem-estar e não apenas o do forastei-
ro, especialmente quando este não se furta de tirar
vantagens dos nativos deste país que começou sua
história a partir de uma invasão. Esse país que hoje
festeja 500 anos.

Nossa história, que começou com o massacre de
índios e a escravização de africanos, não pode conti-
nuar sendo feita à custa da exploração mais deslavada
nos mais variados setores. Dizemos “NÃO” perempto-
riamente às novas formas de exploração que tentam
submeter a população aos maus serviços prestados,
desrespeitando os direitos de todos os cidadãos.

Lamentamos profundamente ter de subir a esta
tribuna para denunciar a falta de respeito com os
usuários que fazem fila à porta das empresas presta-
doras de serviços de telefonia.

Já faz mais de um ano que estamos convivendo
com os novos proprietários dessas empresas.

Erram demais.
Erram ao impor métodos gerenciais de cima

para baixo, sem considerar os nossos aspectos só-
cio-culturais.

Erram por padronizar sistemas de administra-
ção visando uniformizar comportamentos totalmente
distorcidos da nossa realidade.

Erram porque desrespeitam a inteligência do
consumidor.

E nós, como povos subjugados, temos de assis-
tir a uma empresa do tamanho da antiga Telest ser di-
rigida de longe, de maneira anacrônica, sem levar em
consideração a diversidade do público, as peculiari-
dades de cada consumidor.

Nós não somos matérias amorfa, sujeita a ex-
ploração pura e simples. Chega de exploração. Mais
do que o compromisso de enaltecer as inegáveis be-
nesses, especialmente econômicas e tecnológicas
dos últimos tempos, temos a responsabilidade de ele-
var o nível de qualidade de vida de nossa população,
submetida a uma crise social sem precedentes.

Um cidadão educado não submete a tamanhos
maus tratos. Ele busca unir-se a outros e reivindicar
seus direitos e denunciar os maus empresários.

E é para isso senhores que estou aqui hoje. Pre-
cisamos colocar a qualidade do serviço em primeiro
lugar e o lucro será uma decorrência natural desse
processo.

Se a empresa não tem competência para pres-
tar o serviço, que saia do caminho e ceda o lugar para
quem tem o preparo e o compromisso com as neces-
sidades maiores da população.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, a Comissão Mista
Especial, constituída pelo Congresso Nacional com o
objetivo de estudar as causas da pobreza no Brasil e
apresentar soluções, concluiu seus trabalhos há pou-
cos dias.

O Relatório Final tem o mérito de trazer a públi-
co um conjunto de informações de grande importân-
cia. Além de relacionar e hierarquizar as principais ca-
usas da pobreza no País, aponta detalhadamente
seus focos de concentração no território nacional, faz
um balanço crítico das políticas implementadas nos
últimos anos e dimensiona os recursos necessários
para uma eficaz política de erradicação.

Em nenhuma outra oportunidade dispomos de
um documento tão bem elaborado, de conteúdo aces-
sível e que permitisse a organização do debate em
torno do tema, tanto no Congresso Nacional quanto
na sociedade organizada. Assim, somente a confec-
ção e a publicação desse documento já representa
uma grande contribuição para o enfrentamento da po-
breza no Brasil.

O Relatório nos informa que em 1997 havia
53.933.960 pessoas consideradas pobres, o que , na-
quele ano, representava 33,9% da população brasilei-
ra. Veicula também que a pobreza está, proporcional-
mente, mais presente no meio rural, muito embora,
em números absolutos, resida no meio urbano: en-
quanto que no meio rural 58,5% da população é con-
siderada pobre, o urbano abriga 64,8% do total de
todo o País.

Conceitualmente, para a CPI, pobres são as
pessoas que não dispõem de um mínimo de renda
para suprirem um conjunto de necessidades básicas,
mas alcançam o consumo de 2.200 calorias diárias.
Aquelas que não conseguem atingir sequer este nível
são, na verdade, consideradas indigentes.

A pobreza, no entanto, é um fenômeno comple-
xo. Além de um nível insuficiente de renda, sabemos
que pobre é quem dispõe de precárias condições de
trabalho, moradia inadequada, baixa escolaridade,
baixo nível cultural e dificuldade de acesso aos servi-
ços de saúde. Salientamos, assim, que a renda, em-
bora importante, é apenas uma primeira aproxima-
ção, um primeiro passo para conhecermos as verda-
deiras dimensões da pobreza no Brasil.

Os trabalhos da Comissão Mista identificaram
três grandes concentrações de pobreza, a saber: a
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metropolitana no Sudeste, com 5.564.830 pessoas
(Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo); a me-
tropolitana no Nordeste, com 3.634.450 pessoas
(consideradas apenas Fortaleza, Recife e Salvador);
e a rural no Nordeste, com 12.467.380 pessoas. Em
conjunto, representam mais de 40% de toda a pobre-
za no País.

O Relatório nos informa também que, apesar de
presente em todas os quadrantes do território nacio-
nal, tanto no campo quanto na cidade, a pobreza, em
números absolutos e relativos, está mais presente no
Nordeste. Na Região, 60,0% da população é conside-
rada pobre, proporção que representa 51,2% de todo
o contingente no Brasil. No concerto das grandes re-
giões brasileiras, a melhor posição relativa é a do Su-
deste, que apresenta um percentual de 19,7% de po-
bres, enquanto que em números absolutos a região
com menor número é o Centro-Oeste, com 4,9% do
total nacional.

Quando analisamos a situação em cada uma
das unidades da Federação observamos que em to-
dos os estados do Nordeste, assim como em Tocan-
tins, mais de 50% da população é considerada pobre.
Na outra ponta, apenas São Paulo, Distrito Federal,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul
apresentam níveis de pobreza inferiores a 25% da po-
pulação. O Espírito Santo, com índice de 26,9%, si-
tua-se abaixo da média nacional, muito acima, po-
rém, do que poderíamos considerar aceitável, tendo
em vista o dinamismo da sua economia e seu potenci-
al de inclusão social.

Muito embora tenhamos consciência de que os
índices de pobreza apresentados atualmente pelo
País sejam inadmissíveis, é preciso assinalar que es-
tes já foram bem maiores, especialmente no passado
recente. A partir da crise da dívida externa, em 1982,
instaurou-se no Brasil um agudo processo de estag-
flação, que vigorou até a implantação do Plano Real,
em 1994.

Durante esses 12 anos, com exceção de 1986,
o ano do Plano Cruzado, ainda que ligeiramente de-
crescentes, os níveis de pobreza sempre estiveram
elevados, muito acima dos índices apresentados nos
anos setenta. Somente nos últimos anos, a partir de
1995, é que observamos uma queda acentuada. É
preciso ter claro, entretanto, que os efeitos positivos
imediatos da queda da inflação, da abertura comerci-
al e da elevação do salário mínimo nos índices de po-
breza já cessaram.

O Relatório assinala que “os altos níveis de po-
breza da população brasileira são um sinal de grave
desordem em nossa economia e em nossa socieda-

de. (...) Nenhum outro país com um PIB per capita
equivalente ao nosso apresenta grau de pobreza da
população sequer próximo ao nosso. Há um imenso
excesso de pobres e indigentes em nosso País, cujo
número não pode ser explicado por insuficiência da
renda nacional”.

A razão para índices de pobreza tão elevados,
ainda segundo o Relatório “é o elevado grau de desi-
gualdade da sociedade brasileira. Se as grandes desi-
gualdades de renda do país fossem reduzidas, boa par-
te da pobreza seria eliminada. Na verdade, com o nível
de renda per capita que já atingimos, poderíamos erra-
dicar completamente a pobreza, caso o nosso grau de
desigualdade fosse similar à média internacional”.

O texto do Relatório traz inúmeros indicadores
sobre desigualdade, que evidenciam, sem margem a
dúvidas, a constrangedora posição brasileira no ce-
nário internacional.

Dados do Banco Mundial, referentes a um con-
junto de 92 países, mostram que o grau de concentra-
ção de renda no Brasil, medido pelo Coeficiente de
Gini, está entre os mais elevados do mundo. Somente
Malawi e África do Sul apresentam índices maiores
que os do Brasil.

Se tomarmos a razão entre a renda média dos
20% mais ricos e a dos 20% mais pobres, um indica-
dor muito usual em comparações internacionais, em
um conjunto de 42 países, a situação do Brasil é ain-
da mais preocupante, pois, bem destacado, é o país
detentor do maior índice de desigualdade.

Aqui, a renda média dos 20% mais ricos é 32 ve-
zes maior que a renda média dos 20% mais pobres,
enquanto que na maioria dos países, ricos e pobres,
esta relação não é superior a 10 vezes. Na verdade,
somente em três países ela é maior do que 20 vezes:
Lesotho (21,5), Panamá (30) e Brasil (32).

A profunda desigualdade na distribuição de ren-
da e os baixíssimos níveis médios de escolaridade da
população são as maiores causas imediatas da po-
breza em nosso País. No entanto, ambas têm, mais
remotamente, uma causa comum: o modelo de de-
senvolvimento excludente, que tem na extrema con-
centração da riqueza seu traço mais característico.

De fato, o que temos no Brasil, e não é de hoje, é
um modelo de desenvolvimento que não promove a
igualdade de oportunidades. Ao contrário, gera a con-
centração da riqueza, do conhecimento e da renda.
Com isso, produz e reproduz, reiteradamente, a ex-
clusão e a marginalização.

Nesta perspectiva, precisamos ter claro que a
estagnação econômica e as elevadas taxas de infla-
ção são fatores que agravam, mas não explicam intei-
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ramente os elevados níveis de pobreza no Brasil. Em
outras palavras, a estabilização dos preços e o cresci-
mento econômico minimizam, mas não removem a
natureza intrinsecamente concentradora do nosso
modelo de desenvolvimento.

Os trabalhos da Comissão levaram à conclusão
de que o volume de recursos anuais para elevar o ní-
vel de renda de toda a população brasileira a patama-
res situados acima da linha de pobreza, é da ordem
de R$ 34 bilhões. Este montante significa algo em tor-
no de 4% do PIB e representa apenas 25% dos gas-
tos públicos na área social. Trata-se de uma meta per-
feitamente alcançável, especialmente se considerar-
mos que o montante atual de recursos gastos na área
social é da ordem de R$130 bilhões ao ano, que, mal
aplicado, acaba sendo apropriado pelos segmentos
mais ricos, ou menos pobres, da população.

Embora trate-se de um objetivo perfeitamente
atingível por meio de políticas compensatórias, a lite-
ratura especializada, assim como o próprio Relatório,
são enfáticos ao lembrar que só se combate verdade-
iramente a pobreza e a marginalização com políticas
de resgate e de inclusão social que sejam capazes de ir
além das necessárias, porém insuficientes, medidas
emergenciais, tais como as frentes de trabalho e a
distribuição de alimentos, por exemplo.

E políticas de inclusão social, para serem bem
sucedidas, necessitam de instrumentos eficazes e
bem focalizadas que permitam, no curto prazo, a
identificação e o resgate das populações marginaliza-
das e, no médio prazo, a sua integração às relações
econômicas, sociais e políticas do País.

De nossa parte, ressaltamos que os esforços de
resgate e integração, mesmo com políticas adequa-
das, serão tão mais bem sucedidos quanto maior for a
velocidade com que crescem o nível de emprego e o
excedente econômico, decorrentes do maior cresci-
mento da economia.

Com o crescimento sustentado da economia,
maiores serão, na verdade, as possibilidades de in-
serção econômica das populações marginalizadas,
pelo fomento do emprego, pela elevação dos salários
nos setores mais dinâmicos e pela maior circulação
da renda, ao mesmo tempo em que se aumentarão os
recursos públicos para financiar as políticas públicas.

Neste momento crucial em que vivemos, preci-
samos ter claro que da estabilidade macroeconômica
não decorre automaticamente o crescimento susten-
tado da economia, da mesma forma que do cresci-
mento sustentado da economia não decorre automa-
ticamente a elevação do nível de emprego e de salári-

os e muito menos a redução significativa dos níveis
de pobreza.

Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – IPEA, a elevação do salário míni-
mo, sob condições de estabilidade dos preços, é um
dos instrumentos mais eficazes para promover a
igualdade, posto que tem custo baixo de implementa-
ção, tem ação generalizada e feitos muito acentuados
na redução dos níveis de pobreza, quer seja pela ele-
vação do salário real, quer seja pela elevação do nível
de emprego nos setores produtores de bens de con-
sumo. Prova disso são os estudos que apontam a me-
lhoria nos indicadores sociais nos anos recentes, en-
tre eles a redução dos indicadores de pobreza, de-
vendo-se ao aumento do salário mínimo, mais do que
propriamente à queda da inflação.

Além disso, na base das políticas de inserção so-
cial deve estar a democratização do acesso a “ativos”
estratégicos, especialmente terras, crédito e educa-
ção. Se tivermos clara a estreita relação entre a distri-
buição de ativos, a distribuição de renda e os níveis de
pobreza no Brasil, estaremos aptos a desenhar e im-
plementar, com maior eficácia, as políticas de resgate
para a inclusão social e produtiva da população.

A reforma agrária, o fortalecimento da agricultu-
ra familiar, o microcrédito, a autogestão, a atenção in-
tegral à criança e ao adolescente e os programas de
renda mínima, quando associados à capacitação pro-
fissional e à escolarização de jovens e adultos, são, a
um só tempo, políticas de resgate e inserção – verda-
deiras políticas de promoção social.

Não há razão de ordem econômica para justifi-
carmos mais os níveis de pobreza que encontramos
no País. Nem a falta de recursos públicos serve de
justificativa.

O Brasil é um país que do ponto de vista setorial
é capaz de produzir praticamente todos os bens ne-
cessários ao consumo e ao investimento internos. É
dotado de empresas competentes, de qualidade e
com forte presença competitiva nos mercados inter-
nacionais. É também um país que já gasta na área so-
cial montante de recursos compatível com a erradica-
ção da pobreza.

O Relatório assinala, por fim, que o êxito das po-
líticas públicas de combate à pobreza “depende da
plena integração de todos os níveis de governo, com
ênfase especial nos governos locais”. A descentrali-
zação, na verdade, é uma das condições indispensá-
veis para o sucesso das políticas de inclusão social.
Assinala também que “sempre que possível, deverão
ser integradas aos esquemas de execução e de con-
trole as entidades da sociedade civil que tiverem tra-
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dição e idoneidade e que sejam expressão legítima
da organização voluntária da sociedade”.

Nesta virada de século, portanto, entre os tantos
desafios que se apresentam para a sociedade brasi-
leira, nos campos econômico e social, está, inequívo-
co, o de interromper a “cadeia de reprodução da po-
breza”, promovendo a inserção social e a igualdade
de oportunidades para todos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência lembra ao Plenário que haverá
sessão conjunta do Congresso Nacional, às 19 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de medidas provisórias e projetos de lei.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 1995

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 141, de 1995 (nº 106/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Alto Uruguai Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Humaitá, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo

Parecer favorável, sob nº 901, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador José Foga-
ça, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 246, de 1999 (nº 153/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio FM Cidade do Sol Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.132, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Freitas
Neto, com abstenções dos Senadores Geraldo Cân-
dido, Jefferson Peres e das Senadores Marina Silva e
Heloísa Helena.

– 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 1997

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 57, de 1997 (nº 474/95, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registros públicos e dá outras providências, tendo

Parecer sob nº 828, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, favorável, com adendo, para ade-
quação à Lei Complementar nº 95, de 1998.

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária de 2 do corrente mês, quando
teve sua discussão adiada para esta data.

– 4 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

Recurso nº 16, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 161, de 1999, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a jornada de trabalho
dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enferma-
gem, tendo

Pareceres sob nºs 391 e 731, de 1999, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Luiz
Estevão, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favo-
rável; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº
1-Plen), favorável, nos termos de texto consolidado
que encaminha, com votos contrários das Senadoras
Emilia Fernandes e Marina Silva e dos Senadores
Geraldo Cândido e Tião Viana.

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária de 11 de novembro p. passado,
quando teve sua discussão adiada para esta data.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 42
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

14-12-1999
Terça-feira

11:10 – Primeiro-Ministro da Repúbilca da Coréia,
Senhor Kim Jong Pil

15:30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

19:00 – Sessão Conjunta do Congresso Nacional.
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