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lrabalho sobre
direito adquirido contra as emendas

(AC) (Vide PROCURADOR-GERAL DA REPÚBUCA)
·
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--- ·-·-
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Comeiltando a intranqfiilidade do povo do Acre
coostitueíonaisy de autoria dos mestres em Direito brasidevido às denúncias que envolvem o seu Governador.
leiro, Douwres Carlos AyteS de Btit1D e Valmir Pontes
Seo. Nabor Júnior. -·--------------~44- Fliho. Sen. Antonio Carlos Valadaxes. · - -...--····-·Discorrendo sobre as denúncias feitas ao GovcrSolicilllndo a transctição nos Anais do Senado de
uador do Acre e re~o a presença do Procwadoredilorial do Jomal do Brasil que responsabiliza o GoGeml da República, que pretende ideutifJCá-las e fazer
vcroo Federal pela segurança de vida do jornalista Altios necessários levantamentos. Sen. Marina Silva ..... ___ ..
Solidarizaudo-se com a Seoadota Matina Silva
em relação às denúncias ao Govemador do Acre, Sr. Orleir cameli Sen. Sen. Romeu Tmna. ···---··-----Observando que ele e OUiroS senadores acn:anos
têm apenas registtado o que a impreusa nacional e local
divulga a respeito do Govemador do Acre, Sr. Orlcir
CanJeli. Seo. Flaviano Melo......................... -------..
Solidarizaudo-se com os Senadores e com o povo
do Acre no momen!O em que eofrmt!m problemas com
seu Govem;o:!or e com a consttução de estrada que dá
safda para o PacifiCO. Seu. Lúcio Alcfultara. · - - - - AGRICULTURA
Criticando a forma como o Govemo trata o se!Or
agrícola. Sen. José lgnácio Fcrreüa ................................
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S69

600

619

(AL)

Referindo-se ao programa do Governo de Alagoas para captação de novos investimentos para o Eslado, notadamenl<: no que diz respei10 à implantação de
novas indústtias. Sen. Guilherme Palmeiia ....................
ANAIS DO SENADO (Vule CO~CIA, HOMENAGEM)
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no Machado. Sen. Marina Silva. ···--·······-·-----····-··-...
Solicit!odo a 1r.mSaição nos Anais do Senado de
documento que foi enlregtle pelo Ptosidenle Naciooal do
PT, .10S1! Din:eu, n:lativo ao Prog;.una de Combate à Coc-

304

rupção que o Partido aouociOtL Sen. Eduardo Suplicy........
Solicilllndo a tlaDseriçlío nos Anais do Seu;o:!o do
artigo "Brasil, um País fuuurado", de autocia do Senador
Beoi Veras. Sen. Beoi Veras............................................
Solicilllndo tr.mscrição nos Anais do Senado do
discmso que fez no I Seminário lntmlacional do bloco
Norte do Mcrcosul, realizado em PoriO Velho- RO, da
palestra proferida pelo Dr. Luiz Malbciros Tourinho oo
mesmo eveu!O e do artigo do jomalisla André Gustavo
Srumpf, inti1Ulado "Tratado de Tordesilhas". Sen. Júlio

337

Campos........................... _ .... _.. __.____....................
Solicilllndo a transctição nos Anais do Senado da
Ação Direta de Incoostimcionalidade, com pedido de li-

575

minar,queoPTmcaminhouaoMinisttoJoséPauloSepúlveda P=ce, Presidente do STF. Sen. Eduardo Suplicy................................................................................ ..
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344

ANALFAB!ITISMO
Discorrendo sobre o problema do analfabetismo
no Brasil Sen. Lúcio Aicfultara. ..................................... ..

600
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ARQUITETURAE URBANISMO
c

Destacando a im~ia dos arquitetos e urbanistas na melhoria da qualidade· de vida de todos nós.

Sen. Lúcio Alcântara. .................................--··-··-·-ATENTADO (Vide HOMICÍDIO)
Condenando o atentado que vitimou o PrimeiroMinistro de lsrae~ Y"rtzbak Rabin. Sen. Romero Jucá.._

235

91

AVISO
Lei1Dra do A viso r1' 995/MF, do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malao. referente ao Oficio r1' 1333, da
Ptimeira Secretaria do Senado, pelo qual é convocado
para prestar esclarecimentos perante o Plenário sobre
demissões no âmbito do Banco do Brasi.t Sen. Valmir

Discorrendo sobre as perspectivas da cultura nacional Seo. Benedita da Silva ···········-······-······-··-···-··
(CVRD) (Vide PRIVATIZAÇÃO)

558

BLOQUEIO (VIde GRUPO PARLAMENTAR)
Coogratulaodo-se com o Senador Robcrlo Requilio com relação ao fim do bloqueio a Cuba Seu.

135

CASSINO

dita da Silva ......·-·····---··-·-······-····--··---···--··-·..
EDUCAÇÃO
Tmtando da questão da educa;ão brasilci!ll. Seo.

351

José Fogaça. ····-··-··-··---··--······-··-······--······--·EMENDA CONSTifUCIONAL
Comunicando que o art. 13 dã. PEC ~:'f-3195-~
que dispõe sobre a reforma administtativa, foi retiiado
dllillllte a tramitação da proposta na Comissão de Coos-

159

tituição, Justiça e Cidadania. Seo. Romero Juc:á. ............

38

~~~~Manifestando sua preocupação com a aprovação
Defendendo a legalização dos cassinos no País.
da PEC r1' 33-A, que alrera o sistema da Previdência So169 cial do País e que pode piorar a ~ituação dos aposentaSeo. Giibcr1o Miiaoda. ·········-··-··-····--······-··-·----·-·
- - - - d o s . Sen. Romero Juc:á. ....................................................
(CEI')
Comunicando a realizaçlio de reunião com o PrePEC r1' 66195, que dá nova redação aos incisos III
sidente da Caixa Eoonõmica em que se discutiu a quese IV do art. 37 da Coostituição Fedezal. Sen. José Ratão dos emp<éstimos para os Estados endividados. Seo.
bcr1o Arruda ···-··········-··-·-····--··············-······-···········
Emandes Amorim. .................................--...··---300FJtcaminhando _a V()tação da PEC_ rf!. 39/95 (n.!!
COMEMORAÇÃO
- 6195;
o<igeiD}. qllelira o-moOOpõlio -di Pctrobri.s.

na

Referindo-se ao "Dia Nacional da Culrura" e ao
evento que sezá promovido em comemomção à data em
Brasília. Sen. Lúcio Alcântara. ······--·······-·-······-··········
CONFERJlNCIA
Referindo-se à conferência que o Prefeito do Rio
de Janeiro, Sr. César Maia, desenvolveu na Coovençiio

Referindo-se à freagem no crescimento demog:ráfico brasileiro. Sen. Odacir Soaxes. .................·---··---··--·

CRJANÇA

53

93

que

Sen. Antooio Cados Valadares ·--··-··-····--····--··-···-··
Encaminhando a votação da PEC rf!. 39/95 (o.~
6/95, na origem), que qUebra o mooopólio da Petrob<as.
Sen. Júnia Marise. ............................................................
Encaminhando a votação da PEC rf!. 39195 (o.2
6/95, na origem), que quebra o monopólio da Petrob<ás.

200

Seo. Ney Suassuna. ·-··········-··············-·············-·····--·
Encaminhando a votação da PEC If! 39/95 (rf!.
345 __6/95~na Q!igem), que quebra o monopólio da Petrobds.
Seu. Beoedita da Silva.-·-··-··-···-·····-·······-······--·-- - - - --J:'.I>atuinbarvln a votação da PEC r1' 39195 (n.•
6/95 , na origem), que quebra o monopólio da Petrob<ás.
301
Sen. F.Jm1ia Fernandes. ····-··-·-··········~-·-··-··-··--·······
EI'CIDiinhando a votação da PEC n" 39195 (n.•
6/95, na origem), que quebra o monopólio da Petrob<ás.
sen. 1.auro Campos. ················-················· .. ·--····---·····
---- -42- - ---Encaminhando a votação da PEC ~ 39195 (~

201

85

Lobão.-·-··---------------·------ ___ _
CONGRESSO (Vide MUNICÍPIOS)
Informando a realização do "IV Coogresso Estadual do Partido Socialista Brasileiro" e do Coogresso
Nacional do Partido. Sen. Adetuir Andrade. .•.•.....••.••....•
CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO

353

Referind<>-Se às man:has que serno =lizadas
pelo movimento negro em tOOos os Estados brasileiros e
ao encoolro parlamentar pela democracia racial. que
acontecerá no Senado Federal no mesmo dia. Seo. Bene--

Ceotial., Dr. Gustavo Loyola. na qoal foi discutida a me-

Extraordinária do PFL, realizada em Brasflia, e solicirando sua transcrição nos Anais do Senado. Sen. Edison

514

D_I_~AÇÃO_RA~

Campelo. ··-··---··-········--·-··········-··-·---·-··-··-····-··

Eduartio Supliey. ··-··········-··-··-·······---··-·--··-··-··--

Lobão. ·-··········-·······-·-···-·-·-···-·.-··················--···········
CULTURA

DENUNCIA (Vide A C)

BANCO CENTRAL DO BRASll..
Relatando a reunião com o Presidente do Banoo
dida provisória do sistema bancário. Seo. Ney Suassuoa

Comentando os esforços do Governo do Maranhão para cuidar da saúde de suas Crianças. Sen. Edisoo

6195., na origem), que quebra o monopólio da Petrob<ás.

201
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Encaminha-ndo a votação da PEC n2 4005~ que
dispõe sobre a instituição de contribuição social para o
fmanci3Il1Cnto das ações e serviços-de saúde. Sen. Bc:r-

Sen. José Eduardo Dutra.···············-·-··············-········--··
Encaminhando a votação da PEC n2 39/95 (n2
6195, na origem), que quebra·o monopólio da Pettobrás.
Seu. Rooaldo Cunha Lima..: .......:............................. - ....
Encaminhando a votação da PEC n2 39/95 (n2
6195, na origem), que quebra o monopólio da Petrobrás.
Seu. Eduardo Suplicy....................................................... .
Encaminhando a votação da PEC n" 39/95 (n"
6195, na origem), que quebra o monop61io da Petrobiâs.
Sen. Josapbat Marinho......................................................
EDcaminhando a votação da PEC n2 39/95 (n!
6195, na origem), que quebra o monopólio da Petrobrás.
Seu. Roberto Freire. ..........................................................
Encaminhando a votação da PEC fi!. 4G'95~ que
dispõe sobre a instituição de coutrlbuição social par.> o
financiamento das ações e serviços de saúde. Sen. Coutinho Jmge..................................._ _ _ _ _ _ __
EncaminhancJo a votação da PEC ri! 4<V95~ que
dispõe sobu: a instituição de contribuição social para fi.
nanciamento das ações e serviços de saúde. Sen. Eduardo Suplicy........................................................... - ........ ...
Encaminhando a votação da PEC Ji2 40195, que
dispõe sobre a insliluição de contribuição social par.> o
financiamento das ações e serviços de saúde. Seu. Lauro

206

Campos.......... - ...·--·-·--··-··--·····--·-·--·-·Encaminhando a votação da PEC Ji2 40195,. que
dispõe sobre a insliluição de contribuição social par.> o
financiamento das ações e serviços de saúde. Seo. Anto-

213

nio Carlos Valadar:es ....................................................._
Encaminhando a votação da PEC rf!. 40195,. que
dispõe sobre a insliluição de contribuição social par.> o
financiamento das ações: e serviços de saiíde. Sen. Casil.-

214

do Maldanc:r.
Encaminham:lo a votação da PEC n2 40195, que
dispõe sobre a insliluição de contribuição social par.> o
financiamento das ações e serviços de saúde. Sen. HUIIr
berto Lucena. ....·-··-··-·······--··-··-··················-·-·······-·
Encaminhanclo a votação da PEC n!- 40195,. que
dispõe sobre a inslituição de contribuição social par.> o
ímanciamcnto das ações e serviços de saúde. Sen. Carlos Pattocfoio......... ---··--·-···-·-···--··-··--··--·
Encaminhando a votação da PEC n2 40195, que
dispõe sobre a instituição de contribuição social para finaociamento das ações e serviços de satlde. s..,. Rober-

··-·-··-··-········--······-·······--·······-·-·u-·-·

215

to Freire. ....................................................;:................._.
Encaminhando a votação da PEC n" 40/95, que
dispõe sobre a insliluição de contribuição social par.> o
Í':"""ci~ das ações e serviços de saúde.
Epitáeto Cafeteira-····-················--············-·-·-······-·-····--··
Encaminhando a votação da PEC n! 40195,. que
dispõe sobre a instituição de contribuição social par.> o

216

Alertando para os problemas que as Forças Alma·
das brasileiras vêm enfrentando devido à escassez de
vCtbas no oiçanleOto dõs Uiilústérios militares. Sen. Júlio Campos................... -..................................................

.217

FUNCIONÁRIO PÚBUCO
Discorrendo sobre os problemas dos funcionários
públicos dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá.

208 - JlllldQ_Çab.@l. ···,=······=······-····~,.,.~-~"·"=··-··
Encaminhando a votação da PEC n!!: 40195~ que
dispõe sobre a insti1llição de contribuição social par.> o
209 financiamento das ações e serviços de saúde. Seo. Lúcio

209

210

Ak:ântara. ......... _ .... ___......... -..................................

218

Criticando a PEC n2 173, que pretende acabarespecialmente com a estabilidade dos servidores públicos.
Seu. José Bianco................................................................ _ .
PEC n" 67/95, que acrescenta par.igrafos ao art
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

231

Seu. Emandes Amorim......................................................

3.80

EMPRESA ESTATAL

211

Manifestando sua preocupação com os elevados
pen:entnais de incremento de gasiDs de publicidade pm
parle deempu:sasestalai.s.Seo. Lúcio Aicântam..............

!IS

EMPRÉSTIMO (Vide CEF)

212

ENCONTRO NACIONAL
Referindo-se ao I Encootto Nacional da Cultura,
realizado em Brasilia. Seu. José Roberto Arruda..............

I O!

ENSINO PÚBLICO
Pronunciando-se contra o fim do financiamento
universal do ensino público superior gxattrito. Sen. Lúcio

Alcântam. ......................................................... -..............

.

~64

FEDERAÇÃO
Considerando a importllncia do alargamento da
autonomia das unidades federais na tarefa de conaeti..zação da venladeira federação brasileira Seu. Bernardo

Cabral........................................................................... _

189

FISCAL
215

216

Reivfudicando do Govemo Federal a agilização
da criação do cargo de FIScal Federal Agrupecuário no
âmbito do Ministério da Agricullwa, do Abastecimento
e da Reforma Agrária e a igualdade de !Iatamento salarial aos fiscais daquela Pasta com relação às outras carreiras da área fiscal. Seu. Valmir Campelo. ··--··-··--····

473

FORÇAS ARMADAS

s..,.

Seo. RomemJucá. ------------------·-

fmanciamento das ações e serviços de saúde. Sen. Sebastião Rocha. .............,:.................................................... __

_218.

.217

GÁS

505
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Discorrendo sobre a crise do setor brasileiro de
distribuição_ de gás. Seu. Júüo Campos••....·-·-·-·--

em Rondônia e que envolveu policiais na morte de onze

251

sem- terra. Se:o. Emandes Alnorim.. .:•......••·-···················

132

Referindo-se ao assassinato do Primeiro-Ministro
de Israel. Y"rtzhak Rahin. e deixando seu voto para que
Shimon Peres. seu sucessor. dê continuidade ao processo de paz no Orienre Médio. Sen. Sebastião Rocha.···-···
IMPRENSA (Vide AC, ANAIS DO SENADO, HOMENAGEM)

GRUPO PARLAMENTAR·

Propondo o restabelecimento do "Grupo Parlamentar Brasil-Cuba" como uma forma de conter o bloqueio que separa CUba do resto do mundo. Seo. Roberto
Requião. ······--··············-······························-·-··-·······HOMENAGEM

dos disaJrsos proferidos por ele na ocasião. (Republicação) Seo. Antonio cartas Magalhães. ·······--··-··-··-Referindo-se à jornada "Zumbi pela Vida". caminhada de 'li/ quilômetros organizada pela CUT para relembrar o tricent<nário da morte de Zumbi dos Palma-

res. Sen. Beoedita da Silva.·--····-··-············-··-··-·····-··

Homenageando o SenadocBeni V eras pela objetividade de seu artigo "Brasil. um pafs fratur.!do". Sen. Josaphat Marinho.·-··-·-··-··-··-··--····-··-··--·---·-·-Homenageando o jornal O Liberal, do Estldo do
Pará, na comemoração dos 49 anos de sna fundação.
Sen. Cootinho JO<ge. ............ ·-····-··············--······-··-····HOMENAGEM PÓSTUMA
Registrando o pesar do Partido dos Trabalhadores
pelo falecimento do Primejro Ministro de Israel. Y"rtzhak
Rabin.-seo. Eduardo Snplicy. ·········-············-··-···-·······Registrando seu voto de pesar pela morte do Primeiro-Ministro de Israel. Yitzbal: Rahin. Seo. Pedre Si-

mon.·--······---···········-·-··-··-····-········-·······-·-···-·-··-··

Homenageando postumamente o Professor Paulo
Sawaya. Seo. Romen Tuma. ·-····-·····-·-······-·-···---Homenageando posttnnamente o Primeiro-:Ministro de Israel. Yitzhak Ralrin. SeiL carlos W!lsoiL ····-······
Conmnicaodo o falecimento do Dr.. Sérgio Vilela
PiniD,. Prefeito de Espírito Santo do Turvo-SP. Se:u.
José Roberto Arruda. ·-····-··-··-··········-··-···-·-··---······
HOMICÍDIO
Lamentando o assassimltn do Primeiro-Ministro de
Israel, Y"ltzhak Rahin. Seo. Antooio Carlos Magalhães. ····Comunicando o assassinato de Sérgio Dieb, diri~
genre regional do PPS em Pernarnbuco. Seo. Roberto

Freire.····-······-···············..:-:....... -········--: ..-:::=--=·---··-··

Cnmentando o assassinato do Primeiro-Ministro
de Israel. Yitzhak Rabin. Seu. Cootinho Jorge_ ••...... - ..•..•
Referindo-se à chacina de Cornmblara. ocorrida

354

ManifestaJido sua preocupação com a interferência da imprensa no regime democrático. Sen. Lúcio Al-

Registrando a homenagem prestada pelos baianos
ao Seoador Josaphat Marinho na Academia de Lcttas da
Bahia e solicitando a transcrição nos Anais do Senado
dos discursos proferidos por ele na ocasião. Sen. Anto-

nio Carlos Magalhães. ··-············-·························-······Registrando a homenagem prestada pelos baianos
ao Seoador Josaphat Marinho na Academia de Lcttas da
Babía e solicitando a transcrição nos Anais do Senado

335

17

75

c!ntua. ····-·········-···-·····-······-···························-··········
Criticando a forma difamatória com que um artigo do jornal O Globo tratou o Parlamento Brasileiro.
Seu. Emandes Amorim. ..•........ - .........·-······-·······-··········
Manifestando sua bulignação com a notfcia. publicada na bnprensa de Brasília. de que não haver.! recw-sos par.1 atender ~ emendas apresentadas pelos senadores ao orçamento de 1996. Sen. MarlucePinto. ··-·····-INVESTIMENTO (Vide AL)

88

199

IRREGULARIDADE
223

480

Analisando as suspeitas que pairam sobre o comportamento da Secretllria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e do Departamento Nacional de Combustíveis. Sen. Ney Suassuna. •••.... :•.- •.•...•

128

(MA) (Vide CRIANÇA)

557

!54
!58
234

351

soo

233

MEDIDA PROVISÓRIA (Vide "BANCO CEN!RAL
DO BRASR., SENADO)

Infor.mando e comentando o teSU1tado da análise
e tramitação da MP n" 1.!37195, que dispõe sobre os
Fundos Constitucionais e as Operações Oftciais de Crédito. Sen. Jooas Pinheiro. ···························--······-··········
Referindo-se às modificações feitas na :MP n2
1.179, que dispõe sobre medidas de fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional. Sen. Júnia Marise. ···-·····u
Referindo-se ao texto que regula definítivamente
a questão das medidas provisórias. Sen. Seu. Elcio Alvares•...••·--··················-·-··-··---······-·-··-··············-·······
Registrando as mobilizações de senadores, no
sentido de esclarecer a medida provisória que cria o Programa de Estímulo à Reestrutuiação e ao Fortalecimento
do Sistema Fmanceiro NacionaL Sen. Eduardo Suplicy..
Relatando a reunião com o Ministro da Fazenda.
Dr. Pedre Malan. na qnal discutiram a medida provisória
que 1rata do fortalecimento do Sistema Fmanceiro NacionaL Se!L Jáder Barbalho. ················-························ ..Referind~se a duas reuniões, uma com a diretoria do Banco Central, outra com o Ministro da Fazenda.
nas quais encaminhou-se um entendimento político sobre a matéria que trata da medida provisória dos bancos.
Sen. José Roberto Arruda.-·················-···························
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130

144

!53

550 -
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Manifestando sua preocupação com a medida provisória do sistema bancário. Sen. Romeu
Tuma. ........ ·--··-···-···--·-··:.·----······--··----·- _
Criticando a medida ProviSória que pretende recuperar o sistema financeiro brasileiro. Sen. Emandes

MUNICÍPIOS
562

Amorim.··-·-·-············--··-····--··-··-·····-···---·-Discorrendo sobre a medida provisória que pretende recuperar o sistema financeiro brasileiro. Sen.

563

Francelino Pereira········-··········-···-·-··----·
__
Manifestando a preocupação do PT com relação
aos efeitos da medida provisória relativa ao fortalecimento do sistema financeiro nacionaL Sen. Eduardo Su-

605

plicy•..•.••.•--··-········--·-······-·-··-·:··---··-----Criticando
privilégios gerndos pela medida

608

os

provisória que pretende recuperar o sistema financeiro
lnasileiro. Sen. Emilia Fernandes. --·--···-·-··--Manifestando sua contr.u:iedade com relação à
medida provisória que pretende recuperar o sistema financeiro brasileiro. Sen. Casildo Maldaner.•.- ••..••.•. --..

616

Mauro Miranda. ····--··-····--·-······-··-··---·-··---··-··MUUIER
Referindo-se à conquista do voto pela mulher e
discorrendo sobre nossa culnua com relação ao sexo feIDinino. Seu. -Lúcio Alcântam. ········--··---·---

161

90

Comemorando os resultados das negociações entre trabalhadores rurais, índios, Incra,. Funai e políticos
em Belém. Sen. Adernir Aodrade. ···-·······--··········-······NEPOTISMO
Referindo-se a projeto de lei que pretende acabar

29

com o nepotismo de membros dos Três Poderes. Sen.
618

Jeffeison Péres. -·-·-··--··-··-·--····--·---···-··--··

47.6

ORÇAMENTIJ

Registrando sua opinião de que o Fundo de Estabilizaçân FISCal é necessário para a política orçamentária
brasileira. Sen. José Fogaça. •...•·-··--·---·-··---·-·-

a votação da Meosagem rf' 306/95
(rf' 96185. na origem), qne submete à deliberação do
Senado a escolha de Nelson Antônio Daiba, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de llfinis..
Fnçamjnhando

Sen. Romero Jucá. ··--·-·-··-·---·----··---··-·MINlSTRO DA FAZENDA (V"Jde MEDIDA PROVISÓRIA)
.

Registrando o debare naciooal, promovido pelo
Congresso Brasileiro de MunicípioS, que trata, em boa
bOia, da crise de governabilidade das prefeitnra.s. Sen.

NEGOCIAÇÃO

MENSAGEM

tro Classísta Temporário, representanre dos empregados,
no triênio de 1995 a 1998. Sen. José Eduardo Dutta. ··-··
Encaminhando a votação da Mensagem n" 306195
(rf' 96185, na origem), que submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. Nelson Anlônio Dailia, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Classista Temporário no triénio de 1995 a
1998. Sen. Roberto Freire. ················--··--··--·--·-··
Leitnra. da Mensagem rf' 360195 (rf' 1.192195, na
origem), que submere à apreciação rio Senado a indicação do Sr. Arnaldo Carrilho parn exercer o cargo de Embaixador do Brasiljnnro ao Reino da Tailândia Sen. Ernandes Amorim. ·············--······--··-·-·-··--··--·-··-··
Leitura da Mensagem .o!: 361/95 (n!!- 1.193195,
na origem), qne submete à apn:ciação rio Senado a indicação do Sr. Júlio Cesar Gomes dos Santos para exercer
o cargo de Embaixador do Brasiljunro aos Eslados Unidos Mexicanos. Sen. Emandes Amorim. ··-·-··-··-·-····Leitura da Mensagem rf! 362195 (rf! 1.194195, na
origem), que submete à apn:ciaçân do Senado a indicação rio Sr. Sérgio de Soosa Fonres Armda para exen:er o
cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das
Bahamas. Sen. Emandes Amorim. --··---·---·-·-····(MERCOSUL) (Vide SEMINÁRIO IN1ERNACIONAL)
Comunicando que a Comissão do Mercosu.l se
reunir.l no Espaço Cu1tUial da C&naJa dos Depuladoo.
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PARECER

220

220

Parecer rf' 70285 - Comissão de Assuntos &:onômicos, sobre o PR n2 103195, que autoriza a União a
executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos
de Responsabilidade do Tesouro Naciunal no Exterior,
destinando-se os recursos à substitnição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menoiCS custos e
maiores prazos~ Sen. Esperidião Amin. ··-······-·-··-··-····
Parecer rf' 703195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n"46194 (rf' 1.()()2,91,
na origem), que altera a Lei rf' 6.015n3, que dispõe sobre Regístros Públicos, com as modificações posreriores.
Seo. José lgoácio Ferreira. ····-·-······---·······-·-······-··-···
Parecer rf' 704195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cjdwftmia ao PLC n2 103194 (n! 2.499-092.
na origem), que autoriza. a reversão. ao Município de
Além Paraiba- MG, do imóvel que menciona Sen. Ney

49

3'§7

Suassuna ·-······---·---------·----··-·-··Parecer rf! ?OS/95 - Comissão de ConstibJição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC rf' 23195 (rf'421783,
na origem}, que extingue dois cargos de Avaliador Judicial daJusriça do Distrito Federal e dos TerritóriOs. Sen.

50

400

Adernir Andrade. ---·-·----··------·-Parecer rf! 706195 - Comissão de Con.dihJição,
Justiça e C"uladania, ao PLS rf' 9585, que revoga o art.

51

389

366 da Lei rf' 4.737165, que institui o C6digo Eleiro!3l.

136

Sen. Jefferson Péres. ·····-··--··-··-···-·-····--··-··---··-··Parecer rf' 7fJ7/9S - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC rf' 9183 (rf' 1.23().
cm. na origem), qne dispõe sobre a alienação de bens e

52

VI
Pág.

imóveis da União a Estados e Municípios. Sen. José Ignácio Ferreira. ··-··········-··-··-···········..:. ...-.-.~·-····-·-·-Parecer rf! 708/95 =- C!omissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o i>LC"n" 215193 (n" 2.901.93.
na origem), que altera a Lei Ji!. 7244184, que dispõe sob"' a criação e o funciooamento do Juiza:lo Especial de
Pequenas Causas. Seu. Jooé Jgnácio Ferreira. · · - - Parecer n" 7(1)/95 - Comissão de Assuntos &onômioos. sobre o PLC n" 58195 (n" 888191. na origem).
que dispõe sobre alocação de recursos provenientes da
exploração de loteria esportiva federal, sena e loto. Sen.
Beni V eras. ---··--·----·--·--·-·----··--Pareeer n'- 7HY95 - Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n'- 54195 (n'- 2.188191.
na origem). que altexa o caput do art. 53 e o § 3" do art
63 da Lei n'- 8.245191. que dispõe sobre as locações dos

que-profbe a nomeação de parentes para cargos em co103

Pateeel'"

~

João França. •..-------·-··-··-----··-··-····--··-··-·-···--·······
Parecer n'-719/95- Comissão de Assuntos &onômicos. sobre o PR n!! 94195. que veda as opt7ações de

105

UJ7

711/95 - Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania,. sobre o PLC ri! 8&95 (r/! 4.434194,
na origem). que altera a redação do art. 12 da Lei n'7.520/86. Sen. Roberto FlciJ:e....................... ___________ _

108

1(J)

nômicos. sobre a Mensagem n'- 277195 (n'- 7'19195. na

origem), que encaminha ao Senado a Programação Monetária relativa ao 3" trimcslre de 1995. Sen. Esperidião

Amio-------------------------------------------------------------Parecer n'- 714/95 - Comissão de Cousrituição.

112

Justiça e Cidadania, sobre o PLS n'- 98195. que altera a
redação do art. 22 da Lei n'- 8.400192. para estender os
· benefícios do auxilio-alimentação aos servidores com

jornada de trabalho igual ou superior a vinte horas semanais. Seu. Ademir Andrade.·--·--·-·········-········-·······-·- .
Parecer n" 715195 - Comissão de Assuntos &onômicos. ao PLS n'- 146195. que institui o Couselho Curador dos Recursos das CademelaS de Poupança. Sen.

114

Valmir Campelo .................... ---·········-······-·------······
Parecer n'-71&95- Comissão de Assuntos &onômicos, sobre o PLS n2 17&95, que institui incentivo

115

creditício para os mini e pequenos produtores rurais mediante dedução no valor do Imposto de Renda devido
pelas instituições financeiras públicas. Sen. Osmar Dias.
Parecer n'- 717/95 -Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, sobie as emendas ao PLS n'-186195.

117

crédito da União. de suas autarquias. inclusive o Banco
Centia! do Brasil. e demais entidades controladas pelo
poder público federnl. que impliquem a assunção de dívidas de instituições financeiras públicas e privadas.
Sen. OsmarDias. · - - - - - - - - - - - - · - · - - · Parecer n'- 720195 - Comissão de Assuntos &onômioos. sobre o PLC n'- 192193 (n'- 3.181-C/92. na origem). que tipifica as empresas que exploram a atividade
de faturização. também conhecida por fomento comer-

242

244

cial ou factoring, como instituições financeiras. Sen.

Parecer n" 712195 - Comissão de Assuntos &onômicos. sobte a Mensagem n'- 227195 (n'- 658195. na
origem). que encaminha ao Senado Fedeta! a Programação Monetária relativa ao 2f! lrimestre de 1995, com esti-

mativas das faixas de variação dos principais agregados
monetários, análise da evolução da economia naciooal
prevista para o ttimestre e as justificativas pertinentes.
Sen. Esperidião Amin. ··-···-··-·-···-·-···---------------·-·
Parecer n'- 713195 - Comissão de Assuntos &o-

missão. Seu. Roberto Freire. .............:;......................... -...
Parecer n'- 718195 - Comissi!o de Assuntos &onômicos. sobre o PLC n'- 202193 (n" 562191. na origem).
que dá nova redação ao art. 11 do Decreto-Lei n"
1.968/82. que altera a legislação do imposto de renda de

104- pessoa física residente ou domiciliada no Brasil. Sen.

imóveis urbanos e os procc:dimentos a elas pertinentes.
Sen. Ademir Andrade. ----····--·--··········-·----··--····-
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116

Edison Lobão--------···-----·--··--·······-·------······-···
Parecer n'- 721/95 - Comissão de Co~- ·
Jusriça e Cidadania, sobre o PLC n" 192193 (n'- 3.181C/92. na origem). que tipifica as empresas que exploram
a atividade de faturização. também conbecida por fomento comercial ou j'actoring, como instituições financeiras. Sen. Rarnez Tebet. .................... ·--··--····-------···
Parecer n" 722195 - Co~ão de Assuntos &onômicos. sobre o-PLC #19293 (n'- 3.181-C/92. na origem). que tipifica as empresas que exploram a atividade
de faturizaçiío, também conhecida por fomento comercial ou factoring. como instituições financeiras. Sen.
Lauro Campos. ..... ________________________________________
Parecer n'- 723195 - Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, sobre a Emenda n'- I (substitutivo
de plenário). oferecida ao PR n'- 87195, que alteia o Anexo D da Resolução n'- 42193. Sen. Ronaldo Cunha Lima.
Parecer rfl 724195 - Comissão Diret<n,. sobre a
Emenda n'-1 (substitutivo de plenário). oferecida ao PR
n'- 87195. que altera o Anexo n da Resolução n'- 42193.
Sen. Odacir Soares....................................--------······-·
Parecer n'- 725/95 - Comissão de Assuntos &onômioos. sobre a Emenda n'-1 (substitutivo de plenário).
oferecida ao PR n'- 87195, que altera o Anexo n da Resoluçãon'-42193.Sen. VJ!sonKleinübing .............• -...........
Parecer n'- 72&95 - Comissão de Cousritniçiio.
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n'- 1!0195 (n'- 869195.

245

246

247

248

249

249

na origem). que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação. ou acusação de participação. em atividades políticas. no periodo de 2-9-61 a
15-8-79. Seu. José Ignácio Ferreira. ........ _.......................
Parecer Oral - Comissão de Assuntos &onômi-

269
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cos, sobre o PLC n" 110195 (n" 869195, na origem), que

dania ao Plenário do Tnbonal de ContiS da União sobre

reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão
de participação, oo acusação de participação, em ativida-

o alcance da incompatibilidade do ait 54, n, a da Constituição da República, visando ao reexame da Decisão n"

des políticas, no período

de

2:9-61 a 15-8-79. Sen.

Edwmlo Snplicy. ················-·-··········-·-··-··-·······-·--··
Parecer Oral- Comissão de Educação, ao PLC n"
116195 (n" 978195, na origem), que denoutina "Rodovia
lngo Hering" o lrecho da BR-470 compreendido entre a

271

Cidade de Navegantes e a Divisa SC/RS~ no Estado de

Santa Catarina. Sen. Vilson Kleinübing. ··············----··
Parecer n" 727195 - Coorissão de Assunlos Econômicos? sobre o OIICÍo "S" fi!. 56195, do Sr. Governador
do Estado da Paraíba, solicil3ndo autorização do Senade
Fedexal, para a elevação dos linrites previsiDS no art 4"
da Resoluçlio n" 11194, para que possa coolratar opemção de Clédito junto ao Banco BMC S.A, destinada ao
reescalonamento de dívidas decorrentes des opernções
de crédíto por antecipação de receita orçamentíria realizadas em 1991. Sen. Ney SWlSsuna ·-···-·-----Parecer "" 728195 - Coutissão Diretora, ;preséit13ndo a redação final do PR n" 124195, que autoriza o
Estado da Parm'ba a elevar. temporariamente,. e em caiáter exoepeional, o limite previsto no art. 4" da Resolução
n" 11194, do Senado Fedexal, e a contratar opelaÇão de
Clédito junto ao Banco BMC S.A. Sen. Ney Suassuna. _
Parecer n" 729/95 - Coutissão Diretora, apresentando a redaçiio final do PDL n" 69195 (n" 62195, na origem), que aprova os textos dos Acordos, por Troca de
Notas, de I e 2 de junho de 1994, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e Governo da República
do Paraguai, que modificam e complementam o Acordo,
celebrado entre os dois Governos. em 26/919'1., para a
construção de uma segwJ.da ponte sobre o rio Panmá.
Sen. Ney Snassuna ····-·-·-··----·--·-·-·--·-·- _
Parecer n" 730195 - Comissão Diretora, apresentando a redaçiio fmal do PDL n" 119195 (n" 93195, na

origem), que aprova o texto do Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios limítrofes,
celebrado entre o Governo da República Fedelllliva do
Brasil e o Govemo da República do Paraguai, em Brasflia, em 119194. Sen. Ney Suassuna--·-·----··-·-··

Parecer n" 731/95 - Coutissão Diretora, apresentando a redação final do PR n" 103195, qne auroriza a
União a executar Programa de Emissão e Colocação de
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no
Exterior, destinando-50 os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores
custos e maiores prazos. Sen. Ney Suassuna.·---·--Parecer n" 732195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre Diversos ~ 24194 (Oficio
GSGM n" 47194, na origem), que solici1a seja formnlada
coosulta pela Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

V=··-····--······-·······

558193-TCU.Plenário. Sen. Beni
Parecer n! 733/95 - Comissão de Con.dih,içãn~
Justiça e Cidadania,. sobre o PLS n2 154195, que acrescen!a parágrafo único ao art. 65 da Lei n" 7.357/85, que
dispõe sobre o cheque. Sen. Lúcio Alcântara... __________ _

524

525

Parecer n" 734195 - Coutissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (decisão terminativa), sobre o PLS
n" 163195, qne altera a Lei n" 8.666193, que regulamenta
o an. 37, inciso XXI, da Constituição Fedexa!, institui

normas para licitações e contratos da Aclministta.ção Pública Sen. Ney Snassuna.-··-··---·-··--··--··--··-Parecer n!. 735195 - Comissão de Coostih'íçãn?

526

Justiça e Cidadania, sobre o PLS n" 192195, que determina seja dada maior publicidade aos editais, avisos, anún283

284

cios e quadro geral de credores na falência, na concordata e na insolvência Civil Sen. Roberto Freire.... ·--··-.:.Pareccr' n! 736195 - Comissão de ConstihJição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLS n" 202195, qne dispõe
sobre alransferêneia de presos entre os Estados da Federação e o Distrito Federal. Sen. Romeu Tmna. ·····--····-Parecer n2 737/95 - Comissão de Commmição,
Justiça e Cidadania, ao PLS n" 217195, que disciplina o
inciso Xll do art 5" da Coostitulção Federal. Sen. Espe-

ridião

5'1:1

528

Amin.---·····-··········-··-··-·-·······-·-···-·-·--Parecer n! 738195 - Co~ão de Com;rih,jçãn,

Justiça e Cidadania, sobre o Requerimenro n" 703195, de

sobrestameniD do estudo PLS n!!. 328i91, a fim de aguardar a conclusão dos trabalhos da Comissão Tempoiária
criada pelo Requerimento n"-518194. Sen. Beni Ver.!S .••••
Parecer n" 739/95 - Comissão de Coostituição,
296

Justiça e Cidadania, sobre aPEC n" 18195,queaaescenta o§ 13 do art. 14 da ConstiUrição Fedexal, Sen. Edisoo
Lobão.•••..•.-················-······-··-··-······-······-······-·-··-Parecer n" 74WS - Comissão de Coostituição,
Jostiça e Cidadania, sobre a PEC n" 28195, que revoga o
inciso IX do an. 235 da Coostitulção Federal Sen. Beni

297

297

530

531

V eras.········-·-··--····--······-·-··-······-··-··-····--·-·-Parecer n" 741195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 115194 (n" 3.358B/92, na origem), que acrescenta exigência pam a ado-

532

ção intemaeional. Sen. Júnia Marise. ··-····--····--·-········
Parecer n" 742195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 314195, submelendo à aprovação do Senado Fedexal, o nome do Sr.
Ronaldo José Lopes Leal, para o cargo de Milúslro To-

533

gado do TST. Sen. Romeu Toma ··········-··-······-··-·-····
Parecer n" 743195-' Coutissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 66195 (n"
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10195, na origem), que aprova o texto do Acordo. por

VIII
Pág.

Pág.
Troca de Notas, de4-11-94, que emenda o Acordo sobre
Coope!l!Ção Administrativa Mútua par.1 a Prevenção, a
Pesquisa e a Repressão àsln!raçúes Aduaneiras, de 183-93, entre o Brasil e a FranÇa. Seia. Geraldo Melo.·-··-··
Parecer n" 744195 - ComissãO de Relações Exteriores e Defesa· Nacional, sobre o PDL n" 88195 (n"
125/95, na origem), que aprova o texlO do Aco!do para a
Restituição de Vefculos Auromorores Roubados ou Furtados, celeblado entre o Governo da República Fed«aliva do Brnsil e o Governo da República do Paraguai. em
Brasília. em 1/9195. Sen. Romeu Tuma..--······-··---·
Parecer n" 745/95 - Conússãi> de Assuntos Econômicos, ao PLS ri! 211195-Complementar, que modifica dispositivo da Lei Complemenlllr ri! 82/95. Sen. Lan-

ro Campos.······----·····-····--···--·----···-Parecer ~ 746/95 - Comissão Díretora., ap~esen
tando a redação do vencido. para o turno snplementlr,
do PLS n2 71/93. Sen. Ney Suass1ma
•w··--······-··
Parecer ri! 747195- Comissão de Assunros Sociais, sobre a Emenda da Câmaia ao PLS n" 303/85 (n"
8598-B/86, na origem), que diSpõe sObre a pamoiúzação, classificação, inspeção e registro de bebidas dietéticas. Seu. Gilvam Borges..........·-····--··-----··Parecer n" 748195 - Comissão de AssunlOS Sociais, sobre o PLC n" 116194 (ri! 4.650194. na origem),
quedispõesobrebebidas. Sen.GilvamBol)leS. ..•.-·--··
Parecer n" 749/95 -Comissão de Assunros Econônúcos, sobre o PLS n" 49/95, que dá nova redação ao
art. 23 da Lei n" 8.031190, que aiou o Progr.nru1Nacional de Desestatização. Sen. Eduardo Suplicy....... - .• - ......
Parecer n" 750195 - ComissãO de Assunros Sociais. sobre Diversos rfl 60195 (Oficio Jl!. 32195? na origem), do Procurador da República no Estado do Rio de
Janeiro, encaminhando ao Presidente do Senado Federal. sugestão para uma ação mais COD.a'd.3. relativlmiente
à questão das derunuinadas "Crianças de Rua", ou.
"Crianças Abandonadas". Sen. Leomar Quintmilha. ···-Parecer ri! 751195 - Comissão de Assunros Sociais, sobre emendas apresentadas ao PLC ri! 137192 (~
552191, na origem), que dispõe sobre a obrigaklriedade
da fabricação de tratares e máquinas agtfcolas com estrunua de proteção contra capotagem e outros equipamentos de segurança. Sen. Lúcio Alcãnlaia. ·-·-········--··
Parecer ri! 752195 - Comissão de AssunlOs Sociais, sobre o PLS n" 77n6, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medinnnentos, as
drogas, os insumos :farmac&:ticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Sen. Lucídio Portella. ..
Parecer n" 753195 - Comissão de Assunros Sociais, sobre o PLS ri! 152195, que institui o Vale do Lei-

te. Sen. Carins Wllson. ······---·-········--····--··--·--··--

Par........... 754195 - ComissãO de Assunros So-

ciais, sobre o PlS fi! 41/95, que toma obrigatório oressarcimenlO ao Sistema Único de Saú& pelo atendimenlO
realizado a segurados de empresas privadas de serviços
537

desaúde.Sen. Carlos Wllsou. ·-······--······--····--····-PARTIDO POLÍITCO (Vide CONGRESSO)
Ammciando o encontro do PMDB, no qual pre-

tende-se superar o impasse resultante das eleições para a
Presidência do Partido. Sen. Mauro Miranda. ········-·-···
538

539

540
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542

543

vola.. ···--···--······--··-······-······-·-······-····--·---·
Referindo-se às divergências intemas do PMDB e
ao encontro do Partido, no qual procurou-se resgatar
seus interesses. Sen.. Casildo Maldaner... -···-·····-·--·
Apelando para que os partidos políticos brasileiros não acobertem as irregularidades e crimes do Governador do Acre. Sr. Orleir Cameli Sen. Marina Silva.._..
Decla!3ndo que o PFL não romou posição alguma
com relação ao Governador do Acre, Sr. Odeir CameiL
Sen. Francelino Pereira. ..·-······-··-······-······-···-····-·
Apelando par.1 que as lideranças do PFL reflie analisem bem o alO de filiaçiio ao Partido do GovernadOr do Acre, Sr. Odeir Cameli. Sen. Flaviano Melo... - ..•
PLANO REAL
Manifestando sua satisfação com o sucesso do
Plano Real. Sen. José Fogaça. ·········-······-··-----··
Enumerando os problemas 4Ue o Plano Real causou aos brasileiros. Sen. Jãder Barbalho.
PODERES CONSTITUCIONAIS (Vide NEPOTISMO)
Am!lisando o telacionamento entre os Poderes
Legislativo. Executivo e Judiciário no BrasiL Sen. Lúcio

······'-···=--··-·
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371

568

569

620

-377
487

86

57

Criticando o ato do Governo da Nigéria, que condenou à morte nove ativistas de direitos humanos. Sen.
José Samey. ·-··-······-··················-··-··---············--··-···
Cnmprimenlalldo o Governo brasileiro pela reó-

rada do Embaixador que nos representa na Nigéria,
como fonna de protesto pela condenação à forca de
nove ativistas políticos naquele País. Sen. José Samey •••
547

30

POÚTICA HABITACIONAL
Ressaltando a importância de o Govemo Federal
definir uma política de habitação popular para melhorar
as condições de vida da população mais pobre. Seu. Ro-

mero Jucá ····-·-····-·-·-······-······-------····-·--·
POLfriCA INTERNACIONAL

546

7

Convocando os demais partidos políticos par.1
uma reflexão sobre as causas da baixa representatividade dos partidos brasileiros. Sen. Artur da Tá-

Alcãnlaia. -······················-····-····-······-······-······-·-···-

545

548

PORTARIA
T13Zendo ao conhecimento do Senado a Portaria
n" 6195, da Procuradoria da República do Dislriro Federal, que instaura inquérilO civil pliblico paia apurar as

479

549

IX
Pág.
denllncias de vazamento de infonnações sigilosas do
Banco Centta! do Brasil na mudança da política cambial
de março de 1995. Sen. José aluardo Dutra -·-··---··-PORTODEPARANAGUÁ
Referindo-se à construção paralisada de nm terminal de contêineres no porto de Par.maguá. obra superfaturada do Estado do Pai"allá, e criticando o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que dá cobertura para a continuidade de todas as irregularidades dos

222

governos anteriores. Sen. Roberto Requião.......... _..........
PRESIDENIE DA REPÚBUCA
Criticando o Senha: Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Sen. Lauro Campos. ---·---·-··--·
Discoidando do Senador Lauro Campos em suas
cúticas ao Senhor Presidente Fernando Henrique Cardo-

368

so. Sen. ROIDCro Jucá. ··-·······-·-····--······-······-····--·
Reafinnando suas críticas ao Governo do Senhor
Presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Sen.

65

Lauro Campos. ·--·-·--··-·-··-·--·---------·--·-----·-

66

PRESO POLÍTICO
.
Referindo-se ao projeto de reconhecimento dos
desaparecidos políticos. Sen. Romeu Tuma. ····-----··

61

305.

PREVIDâ!CIA SOCIAL

Ressaltando a necessidade de se alterar o mecanismo da Previd&lcia Social brasileira Sen. G<raldo
Melo. -·---·-···---·····--·--·--·---··---·---·-----PRNATIZAÇÃO
Discorrendo sobre a proposta de privaiização da
Companhia Vale do Rio Doee. Sen. José Eduardo Outra.

57

553

(PROÁLCOOL)

Defendendo nma reavaliação e a maoutenção do
ProálcooL Sen. Jonas Pinheiro....-----··----------·-PROCURADOR-GERALDA REPÚBLICA

198

Comunicando a ida do Proewador-Geral da Re-

pn'blica, Sr. Geraldo Brindeiro, ao Aere, para apurar as
denúncias feitas ao Governador do Estado, e referindose às provid&lcias que vêm sendo tomadas com relação
a isso. Sen. Flaviano Melo.········----·--··---·-·--··--

351

PRO.IETODEDECRETOLEGISLATIVO
Leitura do PDL n'-160/95 (n'- 187/95, na <rigern),
qne aprova o texto do Acon!o Básico de Cooperaçi:>
Técnica, celebrado entre o Governo da Repúbliea Federativa do Brasil e o Governo da Repúbliea da Namíbia,
em 7/4195. Sen. Romero Jucá. ---·-·-----------·-·-Leitura do PDL n'-163/95 (n'- 126/95, na<rigern),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Globo SIA para explorar serviço de radlodifusao
sonora em fteqüência moclulada na cidade do Rio de Ja-

83

neiro- RJ. Sen. Gilvam Borges .•. ·---·------··-----·

518

Pág.
Leitura do PDL n'-164/95 (n'-127/95, na<rigem),
que aprova o ato que outorga pennissão à Fundação Zé
Ribeiro - FUNZER, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Tapereá- PA. Sen. Gilvam Borges.·--······-··-··---··-·--Leitora do PDL n'- 165195 (n'- 128195, na origem), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cential Missioneixa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de São Luiz Gonzaga- RS. Sen. Gilvam Borges ..
Leitura do PDL n'- 166195 (n'- !37/95, na origem), que aprova o ato que renova a ooncessão outorga-

da à Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Bento Gonçalves- RS. Sen. Gilvam Boxges.._
Leitura do PDL n'- 167195 (n' 174195, na <rigem),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Excelsior da Bahia SIA para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ooda média na cidade de Salvador- BA. Seo. Gilvam Borges. ...•.•·-···--------····

518

519

521

522

PROJETO DE LEI (Vide SUBSTITUTIVO, VOTO EM

SEPARADO)
PLS n' 298/95, qne dispõe sobre o custo de cada
parcela rural em Projetos de Colonização OficiaL Sen.

José Bianco.. ···--········--·-···--······-··-------···Emenda n'- 1, de Plenário, ao PLC n'- 105195, que
dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segnndo grans. Sen. Odacir Soares ....•.•
Leiblra do PLC n'- 124125-Complementar (n'9195-Cnmplementar, na origem), qne iDstitui fonte de
custeio para a maoutenção da Seguridade Social. Sen.

_4
7

Romero Jucá. -·----·---··----------·-PLS n'- 299195, que revoga dispositivos das Leis
n's 8.212 e 8.2!3, de 1991, introduzidos pela Lei n'9.032195, de forma a eliminar a contribuição do aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social que volta
a exercer atividade abrangida por este Regime. Sen. Edi-

80

son Lobão. --······-·-··----··-·-··--··---··-·······-·PLS n'- 300/95, que altera a denominação da Escola Agro-Téalica Federal de Sombrio para Eseola
Agro-Téalica Federal de Santa catarina. Sen. Casildo

94

Maldaner.----·····--··--·------·--···---···-····--------·
PLS rf! 30I/95y que aia o Conselho Federal e os

125

Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas e !ndnstriais. Seo. Odacir Soares·--·---·------------PLS n'- 302195, qne altera o § 1". do art. 52 da Lei
n'- 8.078190- Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Sen. Júlio Campos·-·---·-·-····---·--------··-PLS n'- 303195, qne altera a distribuição da arreeadação
da Loteria Esportiva Federal, redirccionando para odesporto não profissional o percentnal destinado aos clubes
e federações de futebol e para as Associações das Pioneiras Sociais o pen:entual devido ao Fundesp. Sen. Er-

180

X
Pág.
nandes Amorim.

185

PLS,. 304195, que cfispõe sobre o regime da bolsa de estudo em estabelecimc:nto público de ensino superior. Sen. Emandes Amorim. ............................................
PLS n" 305195, que cfispõe sobre a fabricaçio de
derivados de fumo. Sen. Emandes Amorim.····-·---····-·
PLS fi! 306.959 que dispõe sobre os instnnnentos

186
186

de controle do acesso aos recursos genéti.oos do País.

Seo. Marina Silva. ....·-···--·-··-··········------··-··-·--·-····
Discutindo o PLC n" I 1085 (li' 869195, na origem), que recoohece como mortas pessoas desapareci-

262

das em razio de participação? ou acusação de participação, em atividades polídeas, no período de 219/61 a
1518n9. Sen. Pedro Simou.................... ·--··-··-··---···--

Discuriodo o PLC li' I 10195 (li' 869195, na origem)? que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razio de participação, ou acusação de pariicipação, em atividades políticas, no período de 219/61 a
1518n9. Seo. Eduardo Suplicy.........................................
Discutindo o PLC li' I 10195 (li' 869195, na origem), que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razio de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2-9-61 a 158-79. Sen. Sebastião Roeba. .....·--·-·····-------·-Discutindo o PLC li' IIOJ95 (n" 869195, na origem), que recoohece como mortas pessoas desaparecidas em razio de participação, ou acusação de particip""
ção, em atividades políticas, no período de 2-9-61 a 158-79. Sen. Jáder Barbalho•.•••.••·-·-······-····--··-··-·····-··
Discutindo o PLC li' IIOJ95 (li' 869195, na origem), que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razio de participação, ou acusação de participação
atividades políticas, no período de 2-/9-61 a 158-79. Sen. Josaphat
Discutindo o PLC li' I 10/95 (li' 869195, na origem), que
recoohece como mortas pessoas desaparecidas em razão
de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2-9-61 a 15~-79. Seu. R<>-

em

Mariuho..--·-····--··--··------

berto Freire.

273

274

Tebet.---------·····--·----

288

381

401

469

470

gem)~

de sua autoria, que permite ao empregado a movi-

274

mentação de sua conta vinculada DO FGTS, quaodo da
declaração judicial da falência da empresa. Sen. Ramez
472

275

Tebet ···········-·······-·-··-··---·-------····---··--PROJETO DE RESOLUÇÃO
Emenda li' I, de Plenário, ao PR n" 12MIS, da
Comissão Diretora, que extingue .o ÓQ:ão Especial de
Represen<ação do Senado Federal DO Rio de Janeiro.
Sen. Emandes Amorim. ••·-·-··········-··-··---··-··-···-··
Emenda li' 2, de Plenário, ao PR li' 120195, da
Comissão Diretora, que extingue o ÓQ:ão Especial de
Representação do Senado Federal DO Rio de Janeiro.
Sen. Bernardo CabraL.·--···--·--------------·-·--Emenda li' 3, de Plenário, ao PR li' 12MIS, da
Comissão Di.--., que extingue o ÓQ:ão Especial dn
Senado Federal no Rio de Janeiro. Sen. Edison Lobão....
Emenda ~ 4, de Plen_;irio. ao PR ~ 120195. da
Comissão Diretora, que extiDgue o órgão Especial de
Represen<ação do Senado Federal no Rio de Janeiro.

123

275

275

282

Discutindo o PLC n" II6i95 (li' 978195, na origem), que denomina "Rodovia Ingo Hering" o trecho da
BR-470 compreendido entre a Cidade de Naveganli:s e a
Divisa SCIRS, no Estado de Santa Catarina Sen. Casildo Maldaner. ·-··········-······-··-······-··-···--··--··-··-·-··
Discuriodo o PLS li' 163/91, que dá nova redação
ao § 1f! do art 224 da Consolidação das Leis do Tr.lba-

de dispositivos eletrooicos de segurança nas agências
bancárias. Sen. Júlio campos. .........................___ _
PLS n" 30985, que allera o inciso ll dn art. 20 da
Lei li' 8.036190 a fim de perntitir ao empregado a movimentação de sua conta vinculada DO FGTS, quaodo da
declaração judicial da falência da empresa. Sen. Ramez

287

Justificaodo o PLS n" 309195 (n" 8.036/90, na ori-

Discutindo o PLC li' I 16195 (n" 978/95 na origem), que
denomina "Rodovia Ingo Hering" o trecho da BR-470

compreendido enbe a Cidade de Navegantes e a Divisa
SCIRS, no Estado de Santa Catarina. Seo. Esperidião
Amin.

lho-CLT. Seu. Ney Suassuna.-----······-··-···--·
Discuriodo o PLS li' 163.91, Que: dá nova redação
ao § 1f! do art 224 da Consolidaçi!ó das Leis do Trabalho- CLT. Sen. Carlos Patrocínio.................................... .
PLS n" 30785, que alll:ra a redação do art. 4" do
Decrero-Lei n" 972/69, que dispõe sobre o exercício da
profissão de jornalista. Sen. Carlos Bezetra ···---··---·
Leitura do PLC n" 12585 (li' 8gJ95, na origem),
que alrera a Lei li' 8.457192. Sen. Emaodes Amorim. .....
Leitura do PLC li' 126195 (li' 91385, na origem),
que alll:ra a legislação do Imposto de Renda das pessoas
juridicas, bem como da cootribuição social sobre o lucro
líquido. Sen. Emandes Amorim. -----··-··········--·-···-·
PLS li' 308195, que toma obrigatória a utilização

282

123

123

Sen. Gerson Camata. ···-··············-······-···········-·····-·-····
Emenda fi!- S, de Plenário, ao PR n2 12019S, da
Comissão Diretora, que extingue o órgão Especial de
Represen<ação do Senado Federal no Rio de Janeiro.

124

Sen. Lucfdio Ptttella. ··-···----·-----------·--·
Emenda li' 6, de Plenário; ao PR li' 120195, da
Comissão Diretora, que extingue o órgão Especial de
Represen<ação do Senado Federal no Rio de Janeiro.
Sen. Ernandes Amorim. ...................·-··········--··-··-····-·
Emenda li' 7, de Plenário, ao PR n" 120195, da
Comissão Diretora, que extingue o órgão Especial de
Represen<ação do Senado Federal. Sen. Lucfdio Portx:Da.

124

124
124

XI
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PR :n2 122/95? que estabelece limites para os encargos financeiros incidentes sobre as operações: de cré-

Ronaldo Cunba Lima.

137

maiores prnzos. Sen. Eduardo Suplicy•.•.·--······--··-··-·
Encaminhando a votação do PR rf!. 103195. que
autoriza a União a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior? destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida exli:rna a menores custos e maiores p13Z0s. Scn. Esperidião Amin. ....
Enc·aminhando a votação do PR rf!. 103195. que
amoriza a União a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exli:rior, destinando-se os = s à substimi~ da dívida mobiliária interna por dívida exli:rOa a menores custos e maiores prazos. Sen. José Fogaça.. ............
PR ri' 125/95, qne faculta a r<qnjsição, a cada Senador, de an! tri!s servidores de órgãos da administração,
União, Estados e Municípios. Sen. Ernandes Amorim. ..••
Refetindo-se a projeto de resolução, de sua autoria, que trata das viagens de senadores para o exll:rioc.
Scn. Jefferson Peres.······-·-··-··-··-······-·····---··-········PR 11!' 126/95, que altera o art 40 do Regimento
inli:rno, disciplinando as viagens dos sena:lores ao exte-

289

Fogaça.·--··-·····-··-··-·······-----···-·

pala se pensar em reeleição. Sen.

372

484

REFORMAADMINISTRATNA

292

Pronunciando-se a respeito da proposta do Executivo de reforma administrativa e do Plano Diretor da refocma do aparelho do Estado, do qual o Governo busca a
justificação paJ:a as suas emendas constitucionais na área
da reforma administrativa. Sen. José Eduardo Dutra.·-···
Criticando as alterações relativas ao fim da estabilidade do servidor e à :flexJ.bili73.Ção do acesso ao serviço
público. P,postas pela refurma admioistzativa. Sen. Benedita da Silva. ····-····--··················---·-----·
Criticando a refocma adminisllativa proposta j>elo

Governo. Sen. Júnía Marise. ·--······---··------294

REFORMA AGRÁRIA

Sr:rl

Abordando o problema da reforma agnúia. Sen.
Bernardo CabraL ···----·Referindo-se ao problema da reforma agrária.

565

599

130

Sen. Eduardo Suplicy. ········-··-·······-·····-··-··-·······-·-REFORMA CONSTITUCJONAL
Tratando das reformas constitucionais. Sen. Epitácio Cafeteira. ... ------·····-·-------···~
REFORMA POLfriCA

155

166
soo
li

38

384

Demonstrando sua frustração com a refocma política empreendida pelo Senl!o<-Presidenli: da Rep6blica.
Sen. L6cio Alcântaia. ·-----··---··-····-·········-····-Pronunciando-se a respeito das refocmas partidá-

86

ria e política. Sen. Francelino Pereira.·-····-····----

49Í

REFORMA TRIBUTÁRIA

Concordando com as reformas na estrutura tributária do ~ mas alertando que seria um equívoco in-

161

viamli:zãt-ou-extingcúr~-por

meio delas. o Serviço Sociai

da lnd6slria- SES! e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAL Sen. Esperidião Amin. -·-······-

Opinando que o momento atual não é conveniente
para a reeleição devido aos problemas mais urgentes que
precisam ser alaeados pelos aluais governantes do País.

momento inoportuno

verno Federal Sen. Jefferson Péres. ···-···-·-·---Debali:Ddo a proposta de reeleição para Presidenli: da República e para governadores no BrasiL Sen. José

PUBUCIDADE (Vide EMPRESA ESTATAL)
RADIOAMADOR
Discordando da instimição de taxas e alfqnotas
que deverão ser pagas pelos radioamadores. Sen. Romeu

Sen. Casildo Maldaner••-··-··-···--··-·-··---·---·
Associando-se ao Senador Casildo Maldaner quanlo ao

368

proposta de reeleição indiretamenli: suscitada pelo Go181

REELEIÇÃO
Manifestando sua preocupação com a cogitação
de haver reeleição no Brasil. Sen. Ãdemir Ãndrade.---··

da reeleição para Presidenli: da República, governadores

e prefeitos municipais. Sen. Casi1.do Maldaner. -····--····Manifestando sua contrariedade com relação à

Brasil. Sen. GilberiD Miranda···········-·-····--··-···--··-··
Discutindo o PR ri' 103195, que autoriza a União
a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exli:rioc,
destinando-se os recursos à snbstituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e

Toma.-······-·-··--··-----·-·-·--·----··-···--

228

Manifestando sua conc:otdância com a instituiçãO

PR rf'.12J/95, que dispõe sobre a prestação de informações à Comissão de AsstmiDs Econômicos sobre a
execução da política monetfuia pelo Banco Cenlral do

rlur. Sen. Jefferson Péres. ·-··--··-·---·-··----··--

197

Manifestando-se sobre o princípio. da reeleição. Sen.
Eduardo Suplicy.

dito por antecipação de =~ orçamentária, realizadas
pela União. Estados, Dislrito Fedéra! e Municípios, bem
como para suas emissões de títnlos da dívida pública.

Sen. João Rocha.········-·······-----·---------·-·

Pág.

39

Apelando pma que o Governo envie ao Congres-

194

so Nacional prQjeto de lei que elimine a diferenciação

injusta entre as pessoas físicas e jurídicas na contribui~ triburária. Sen. Antonio caries Valadares. ···-·····---

(/)

XII
Pág.
Prevendo uma crise do federalismo se o projeto
de reforma tributária for aprovado sem altera.çóe§ no que
foi apresentado pelo Govemct' Sen. Casildo Maldaner....
REGIÃO CENTI!.O-OESTE
•

514

Comentando o potencial desenvolvimentista da
Região Centro-Oeste. Sen. Mauro Miranda. ·········--······

350

RELATÓRIO

Apresentando o relatório da 64.• Reunião da Assembléia-Geral da Interpol, realizada em Beijing, China.
Sen. Romeu "l"uttla. .••• -··········-···-··--······-········----······
RENDA MÍNIMA
Comentando o andamento da proposição do Programa de Gar.mtia Mínima em diveiSOS lugares do Bra-

306

sil. Sen. Eduanlo Suplicy. ·-·-····--······-·-··········-······-·

REQUERIMENTO
Requerimento n2 1.405195~ solicitando informaçõe• ao Ministro da Agricultura, sobre a compra de vales-refeição/alimentação por parte do Ministério da
Agricultura. Sen. Gilberto Miranda. ··--······-·-·-··-·-··
Requerimento Ii' 1.406195, solicitando infonnaçõe5 ao Ministro da Justiça. sobre a dispensa de licitação
para compra de pape~ conforme denúncia de matéria
jornalística publicada em O Globo. Sen. Gilberto Mi-

19

randa. ·--··-------··--·-··-··--··-------ReqnerimeniD Ii' 1.407/95, solicitando info!IDaçõe5 ao Mioi.tro da Agricultora, referente ao saldo blo-

20

queado da Federação dos Trabalhadores das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico do Estado
de São Paulo. devido a preenchimento incorreto de guias
de imposiD sindical. Sen. Gilberto Miranda. •..•...........•..•
ReqnerimeniD Ii' 1.408/95, solicitando info!IDaçõe5 ao Ministro da Fa=xla, sobre recursos dispendidos
pelo Tesouro Nacional Sen. João Rocba ···-··················

20

20

çõe5 ao Ministro da Fa=xla, sobre as aplicações do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte FNO e do Banco da Amazônia- BASA. Sen. João Ro21

22

Encaminball(lo a vot.açál do Requerimento o2
1.415195, de inserção em ata de um voiD de pesar pelo
falecimeniD do Primeiro-Ministro de Israel, Yitzbak Rabin. Sen. José Roberto Arruda. ·····-········-··········--··········
Requerimento Ii' 1.415/95, de inseiÇâo em ata de
um VOID de pesar pelo fulecimeniD do Primeiro-Mioi.tro
de Israe~ Yitzbak Rabin. Sen. Antonio Carlos Magalhã-

es. ............--··-----·--·----ReqnerimeniD Ii' 1.416/95, solicitando info!IDa-

101

142

143

II de 1995. Scn. Lúcio Alcântua --······················-····-·
Encaminhando a votação do Requerimento n!!:
1.183195, que solicita a inclosão em Ordem do Dia da
PEC fi! 20J95, que tramita em conjunto com as PEC -n%

145

I, 4 e II de 1995. Sen. Esperidião Amin. ····-···············-·
Encaminhando a votaçãl do Requerimento n2
1.421/95, de adiameniD da votação do ReqnerinleniD Ii'

146

I.I83195. Sen. Edwudo Suplicy. ·····-··-···············-·····-...
Encaminhando a votação do Requerimento n2
1.421/95, que solicita o adiamento da votação do Requerimento Ii' 1.183195. Sen. Hugo Napoleão. ••-··············-··
Encanúnhando a votação do Requerimento Jl!.
1.421/95, que requer o adiameniD da votação do Requerimento Ii' 1.183195. Sen. SebastiãQ Rocba. ....•.......•....•.••
Encaminhamlo a votação do Req1!_erimellt0- Ji!.
1.421195, que requer o adiameniD da votação do Requerimento Ii' I.I83/95. Sen. An!Dnio Carlos Valadares. ·-··

149

149

ISO
151

Encaminhando a votação do Requerimento n2
1.421/95, de adiameniD da votação do Requerimento Ii'

Requerimento rf!. 1.409195. solicitando informa-

cha.. ···-······-·····--······-··-··---····--·-··-·-··----······
ReqnerimeniD Ii' 1.410/95, solicitando informações ao Ministério da Fazenda, poc intermédio do Basa,
sobre benefiCiários do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte- FNO. Seu. Marluoe Pinto. ······-····-

ções ao Ministro das Comunicações, sobre a exploração
por parte da Empresa TV.{:idade de televisão no Município de Araquimes- RO. Sen. Emandes Amorim........_
Encaminhando a votação do Requerimento rf!.
1.183/95? que solicita a inclusão em On:lem do Dia da
PEC ~ 20J95? que tramita em conjunto com as PEC n%
1,4e II de !995. Seu.JáderBaJbalho......•.•--····--·······
Encamjnbamlo a votação do Requerimento fi!
1.183195? que solicita a inclusão em Ordem do Dia da
PEC n2 20195? que tramita em coojlDlto com as PEC fi!
I, 4 e II de !995. Seu. Roberto Requião•.••...•.•...•...........
Encaminhando a votação do Requerimento n!!:
1.183195, de inclusão em Ordem do Dia da PEC Ii'
20/95, que trnmita etll conjlDIID com aS PEC Ii's I, 4 e

100

100

1.183/95. Sen. Josaphat Marinho. ·······--····-··-··-···-·-···
ReqnerimeniD Ii' 1.425/95, solicitando infonna-

ções ao Ministro da Fazenda acerca dos detalhes refe·
rentes à criação de dotaçõe5 orçamentárias. Sen. Pedro
Simon......·-··-······---········-------·······----·
Requerimento Ii' 1.426/95, solicitando que o
TCU se prommcie sobre a legalidade do procedimento
que estaria sendo adorado pelo Poder Executivo de criação de "Dotações O!çamentirias Peudentes de Autorização Legislativa". Seu. Pedro Sinlon. ···-··················-·······
ReqnerimeniD Ii' 1.429/95, solicitando informações ao Ministro do Planejamento, sobre a coosecução
da privatização das empresas brasileinls que foram objeID do Programa Naciooal de Desestatização. Sen. João
Rocba. •• -························-·-····-·------·-··-·-····
ReqnerimeniD Ii' 1.430/95, solicitando que o PLS
Ii' 7195, que diapõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de iofortllaÇõe$ à Secretaria da Receita F~ por parte das instituições financeiras, sociedades corretoras e

151

174

177

187

xm
assemelhadas que especifica, seja examinado, além da
Comissão de Assuntos Econômicos pela Comissão de
Constimição, Justiça e Cidadatlia.. Sen. Bello l'aiga. ···-··
Requerimento n" 1.432!95, Solicitando informações ao Ministro da Previdência e Assistência Social, sobre
a situação da Previdência Privada dos Funcionários do
BNH - PREVHAB, incotp<>Iados aos quadros funcionais da CEF. Sen. Jader Barllalho••.••.•- •.•.•.••- •.•..•.•.• - •••..•
Requerimento n" 1.433195, solicitando informações ao Ministro da Fazenda, por intermédio do Presidente
da Caixa Econômica Fedetal, sobre a situação da Previdência Privada dos Fnncionários do BNH-PREVHAB,
incorporados aos quadros funcionais da CEF. Sen. Jader

Barl>alho •••••••••••••--··········-······-··-··-········--·········-······ ·
Requerimento n" 1.434195, solicitando informações ao Ministério das Minas e Enetjlia. sobre denúncias
do Presidente da Fedetação Naciooal dos ReveodedoteS
de Combustíveis, publicadas no Jomal do Commeráo
e no O Globo, a ICSpeito de favorecimentõ de dislribtôdoras de combustíveis. Sen. Ney Suassuna. ··--·······-·-··
Requerimento n" 1.437195, solicitando informações ao Ministério das Minas e Energia sobre a construção
da UTE candiota ill - Uoidade 1. Sen. Eduardo Supli-

mentos Públicos e Fiscalização. Sen. Gilberto Miranda. ..
(RO)

188

Manifestando soa preocupação com o envio de
recursos para o Estado de Rondônia, diante das denúncias de corrupção feitas ao seu Governador. Sen. Eman~

256

des Ainorim. ·············-·······-·-·-··-····--··---····---·-··-·Defervfe:ndo o repasse de verbas para o Estado de
Rondônia, desde que tenha aplicação previamente deter-

300

minada. Sen. Emandes Amorim.·-·······-·---··········-········

334

Alnorim. ....-·-···--··---········-····-······-·-···-·-···--····-Denunciando irregularidades dentro do Governo
do Estado de Rondônia. Seu. &rumdes Amotim. --···-RODOVIA (Vide AC)

375

Criticando a maneira como o Governo de Rondônia tem administrado seus recursos. Sen. Emandes
256

Discorrendo sobre a má conservação das rodovias

btasi1eiias. Sen. Antonio Carlos Magalhães. --··-···-·····Pronunciando-se sobre a deterioração da malha
rodovhlria nacional Sen. Júlio Campos.·-··················-····
SAUDAÇÃO (Vide VISITA)

c:y. ----··-·-··-··--·-·-··---··-···--··-··----·--······~-··
Requerimento n" 1.438195, solicitando informações ao Ministro dos Transportes. sobre os trechos de fOoo
dovias construídos pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DNER nos últimos 10 anos. Seu. Eduardo

258

SAÚDE PÚBUCA

Supüc:y•.....• -·-·······-·-······-·-····---·------·····---··
Requerimento n" 1.439195, solicitando a realiza.
çlío de Sessão Especial do Congresso Naciooal desdoada
a homenagear o advogado, jomalista, esaitor, político,
administrador, acadêmico e estadista Alexandre José
Barl>osa Lima Sobúnho. Sen. Pedro Simon.················-·
Encaminhando a voração do Requerimento n:!
1.443195, que solicita dispensa de publicação, para imediata discnssão e votação, da redação final do PDL n"
69195 (n" 62195, na origem), que aprova os textos dos
Acoolos, por Troca de Notas, de 1• e 2 de jnnho de
1994, entre o Governo da República Federalíva do Btasil e o Governo da República do Paraguai, que modifi-

259

Disconendo sobre o estado de penúria em que se
encontia a saúde pública do País. Sen. Esperidião Amin.

259

lndignando-<e com a prisão-de membros do Movimento dos Sem-Terra Sen. Benedita da Silva. ····--Lamentando as atirudes do Governo e do Poder
Judiciário com os sem-teira do Estado de São Paulo,
onde várias tidetanças fotam presas. Seo. Ademir An-

dlade. ·-·-······-·-······-·······-·-···········-·-···--··-·-···--Criticando as invasões de grupos de sem.~rerra em

8

29_

propriedades alheias e apelando para que o Governo defina uma política agrícola pata o País. Sen. Leomar
Quintanilha. ··--··--······-·-··-······--··---··--··-·-Comentando a prisão da líder sern-lma Diolinda
e discorrendo sobre a luta pela paz no campo. Sen. Be-

298

verno da República da Nigéria mn voto de repúdio ao
enfoiCam.ento de nove a.tivistas dos direitos bmnanos.
RESOWÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
Discorrendo sobre a Resolução n" 2195, do Congresso Nacional. que estabelece novos procedimentos a
serem observados na cOmissão Mista de Planos, Orça-

163

SEM-"IERRA

cam e complementam o Aoordo. celebrado entre os dois
Governo~ em 2~9-92. para a construção de uma segun-

Sm. Jefferson Péres. ···--·······--······---··---··-··-·-······

477

btasileizas. Sen. Edison Lobão. -·--··--··--··-·--Discorrendo sobre a má conservação das rodovias

256

da ponte sobre o Rio Paraná. Sen. Eduardo Suplic:y•.....•.
Requerimento n" 1.447195, encaminhando '"' Go-

40

480

nedita da Silva -·······-··········-·-··-····--····--··---··-·-Comunicando o conflito entre famílias de semterra de Santa Isabel do Ivaf- PR e soldados que receberam O<dens do Secretírio de Segurança do Estado. Scn.

223

Eduardo Supüc:y. ······-·-········-·-·-····--··---······--··-Referindo-se ao massacre dos sem-temi de Santa
Isabel do Ivaí- PR. Seo. Roberto Reqtillio. -·······-·-········
Relatando os resultados das investigações do

383

502

massactc dos sem-terra de Santa Isabel do Ivaf - PR.
Seu. Roberto Requião .• _..•..••.••.•--·····-·-··--··---····SEMINÁRIO IN"IERNACIONAL
Registrando sua participação, como representante
do Senado Federal. no I Seminário lntanacional do Blo-

.602

XIV
co Norte do
Seu. Júlio

Mercosu~

realizado em Poro Velho- RO.

Campos---··-···-··--··------

572

SENADO
A.cu5àndo o Senado Federal de n0o apreciar as
matérias, deixando as medidas provisórias sem a votação dessa Casa. Seu. Pedro Simon ...•.-·····-·-·--SIS1EMA FINANCEIRO NAOONAL (VIde MEDIA
PROVISÓRIA)

l47

SUBCOMISSÃO

Anunciando a visita do Dr. Gtazziano, Presidente
do Incra. ao Estado do Pará. Seo.. Ademir Andrade. --·
Saudando a República Suíça diante da presença
do Presidente do Senado daquela Nação. Seu. Antonio
Carlos Magalhães.------'-··--Referindo-se à visita, ao Estado de Rondônia, do
Embaixador Heraldo Muõoz Valenzuela, da República
Democnltica do Chile. Sen. Emandes Amorim. ·········-··
Saudando o Presidente do Senado da Suíça, presente no Plenário. Sen.José Samey --··-····-----·-

29

257

377
387

VOTO(VideMUUIER)

Comunicando o início de seus trabalhos na Subcomissão do TI3balho, Previd&!cia e Assist&lcia Social
e Saúde, conforme designação do Senador Reuan Calbeims. Sen. Romero Jucá.••.·-··--·-------SUBSTITUTIVO
Leitwa do Substitutivo da Clmara. que dá nova
redaçlio ao PLS n" 83191 (n" 1.586191, na origem). Seu.
Gilvan Bruges.··-·--·---··---------· ·

VOTO EM SEPARADO
Voto em separado vencido ao PLC n" 116194 (n"
513

ValmirCampelo.... -·----··---·--···--·-ZONADELIVRECOMÉRaO
517

UNIVERSIDADE
Discorrendo sobre os problemas das univmidades brasileiias. Seu. Bernardo
VISITA

Cabral··--------

4.650/94, na origem), que dispõe sobre bebidas. Seu.

360

Apelando ao Governo do Presidenre Fernando
Henrique Oudoso para que suspenda as restrições à
Zona de Livre Comércio de Macapá-Santana, no Estado
do Amapá. Seu. José Sarney ····-·-·-··-·---··-··

542

234

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ADEMIR ANDRADE
Comemorando os resultados das negociações enIre IIabalhadores runús, índins, lncta, Funai e políticos
emBelém. ························--········--··--······-··---··-·
Anunciando a visita do Dr. Grazziano, Presidente

29

do Incra, ao Estado do Pará. ·-········--··--··-··-·-:.....:.
r amentando as atitudes do Governo e do Po:ler
Judiciário com os sem-tetra do Estado de SãO-PaUlo?
onde várias lideranças foram presas. ·---··-·----·-··
Parecer n" 705/95 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sob<e o PLC n" 23195 (n" 4.217193,
na origem), que extingue dois cargos de Avaliador Judicial da 1ustiça do Distrito Federal e dos Territórios. .......
Parecer n" 710195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 54195 (n" 2.188191,
na origem), que alteta o caput do art. 53 e o § 3" do art
63 da Lei n" 8.245191, que dispõe sobre as locações dos

29

29

51

nais.·····----·----··---····-·-------

114
161

Infonnaudo a realização do "N CoogiCSSo Estadual do Partido Socialista Brasileiro" e do Coogresso

Registrando a hoinenagem prestada pelos baianos

17

-34

Registrando a homenagem l!fC5tada pelos baianos
ao SenadOr Josapbat Marinho na Academia de Letras da
Babia e solicitando a lraDscrição nos Anais do Seuado
dos discursos proferidos por ele na ocasião. (Repnbtica-

Comentando o artigo "Senado vale R$55 milhões?"'
de an1Dria da jornalista Suely Caldas, publicado no jomai 0
Estado de !i.Paulo. Aparte ao Sen. Lúcio Alcântara. .•..•..•..
Lamentando o assassinato do Primeiro-Ministro

15
88

de Istael, Yitzhak Rabin. ··········--·······-·······-····-········-·
Discorrendo sobre a má coo~ das rodovias

107

Nacional do Partido.••......•·-·-·······-·-·---·-------··-·
ANTONIO CARLOS MAGAUIÃES

ao Sen. Artur da Távóla. ·-·-·······-····-·-····--····---··-·

ção) ...-·--······--·-·-····---··-·-·····

imóveis wbanos e os procedimentos a elas pertinentes ..•
Parecer n" 714195 - Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLS n!: 98195~ que altera a
redação do art. 22 da Lei n" 8.460192, para estender os
beneficíos do aUXI1io-alim.eD.IaÇão aos secvidores com
jomadà de trabalbo igual ou superior a vinte ba-as sema-

Manifestando sua preocupação com a cogitação
de haver reeleição no Brasil. -·-····--··-··-··-··-·---······

ao Seuador Josaphat Marinho na Acadetuia de Leiias da
Babia e solicitando a transcrição nos Anais do Seuado
dos discursos proferidos Por ele na ocasião. ········--········
Comentando as C311S$ da baixa representatividade dos partidos políticos brasileiros. Aparte

301

brasileilliS. ·········--········--·······---------·-·····Requerimento n" 1.415195, de inserção em ata de
um voto de pesar pelo falecimento do Primeiro-Ministro
de Istael, Y"ltZhak Rabin. ·-··········-····-·---·---Saudando a República SUíça diante da presença
do Presidente do Senado daquela Nação....•.·-··--············
ANTONIO CARLOS VALADARES
Aho!dando o problema da reforma agrária. Aparte ao
Sen. Bernardo Cabral.

100

15

Solicitando a transcrição nos Anais do Senado de IIabalho sobre o direito adquirido contra as emendas constitu-

cionais, de autoria dos mestres em Direito brasileiro,
DouiDres Carlos Ayres de Britto e Valtuir Poores Filho.

23

II
Pág.
Apelando para que o Governo envie ao COngresso
~~onal

projeto de lei que elimine a diferenciação
mJusta entre as pessoas ffsieas e jurídicas na contribuição tributária.

·

•

69

Encaminhando a votação do Requerimento rf!
1.421/95, que requer o adiamento da voração do Requerimenlo n" 1.183195. ····-················-······--···--··---··-····Encaminhando a votação da PEC rf! 39/95 (rf!
6195, na origem), que quebra o monopólio da Petrobras..
Encaminhando a volllção da PEC n" 40195, que
dispõe sobre a instituição de contribuição social para o
f"manciamento das ações e serviços de saúde.-····-············
Criticando a medida provisória que pretende recupemr o sistema financeiro brasileiro. Aparte ao Sen.

Romeu Tmna. .....·--·······--·······--····--·····-····-············

151

200

214

563

ARTIJRDATÁVOLA

Convocando os demais partidos polítioos para
uma reflexão sobre as caus:as da baixa representatividade dos partidos brasileiros. ·------·--·-··-······
BELLOPARGA
Requerimento n" 1.430195, solícitmdo que o PLS
If! 1195~ que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de informações à Secretaria da Reoeita Federal, por parte das instituições financeiras. sociedades corretoras e
assemelhadas que especifica, seja examinado, além da
Comissão de Assuntos Eoonômieos pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadatria. ··--·--·--·-··············
BENEDITADASILVA
Tmfignando-se com a prisão de membros do Movimento dos Sem-Terra. ·······-·-·······--·--··-··-··-·---~
Criticando as alterações relativas ao fim da estabilidade do servidor e à flexibilização do acesso ao serviço público, propostas pela ~<:forma adminismuiva. ... -·
Destacando a importSncia de uma administração
forte e democrática para o País. Aparte ao Sen. Bernardo
Cabral.---·--······-······----······--·---····-·-----·---·----Encaminhamlo a votação da PEC rf! 39195 (rf!
6195, na origem), que quebra o mooopólio da Petrob!ás.•
Referind<He à jornada "Zumbi pela Vida", caminhada de 227 quilõmetros organizada pela CUT pararelembrar o tricentenário da morte de Zmnbi dos Palma-

30

188

8

ao Seo. Josapbat Marinho...·-··········-·······················-·····
BERNARDO CABRAL
Cumprimentmdo a Senadora Benedila da Silva
pela imparcialidade política com que discute a questilo
da refonna agrária. Aparte à Sen. Beoedita da Silva. .....
Abordaodo o problema da Ieforma agrária. ..••...•.
Enfocando o problema da saúde pública brasileira. Aparte ao Sen. Antonio Carlos Valadares. ·-·-··-··-···
Comentmdo as caosas da baixa representatividade dos partidos políticos brasileiros. Aparte
ao Sen. Artur da Távola. ··---·-··-····--··-··········-···········
Emenda n"2, de Plenário, ao PR o• 1201!15, da Cotuíssão Diretora, que extingue o Órgão Especial de Representação do Senado Federal oo Rio de Janeiro.-·-·······
Considenmdo a importância do alargamenro da
autonomia das unidades federais na tarefa de concretização da verdadeira fede!ação brasileira. ·····--······'··--··-···
Encaminhando a votação da PEC n° 40195. que
dispõe sobre a instituição de contribuição social para o
financiameil.tõ das ações e serviços de saúde.·-···-...... -...
Referindo-se l instinrição da reeleição do sistema

parlamentarista. Aparte ao Sen. Casildo Maldaner. ··-·····
Hommageando a Senadotà Benedita da Silva.
Aparte à Sen. Beoedita da Silva.··-·-··-··-··""·-:::··-------

Disrom::ndo sobre os problemas das

CARLOS PATROCÍNIO

e discorrendo sobre a luta pela paz no campo.·-··············

223

481

11
11
24

33

123
189
218
195
359.

universida~

190

202

105

Manifestando seus temores com relação aos efeitos do Mercosol no desenvolvimento do BrasiL Aparte

166

223

Encaminhando a votação da PEC D0 40195, que
dispõe sobre a instituição de contribuição social para o
financiamento de ações e serviços de saúde.................... .
Discutindo o PLS lt' 163191. que dá nova redação
ao § Z' do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.. - .. ·-·-·----·--···--·-··········-··-····---·-····----

360

381

216

288

CARLOS WILSON

Homenageando postumamente o Primeiro-Minis-

Disoorreildo sobre as perspectivas da cultura na-

Referindo-se às marchas que serão realizadas
pelo movimento negro em todos os Estados brasileiros e
ao encontro parlamentar pela demoetacia racial. que
acontecerá no Senado Federal no mesmo dia. .....·-······-··
BENIVERAS

Parecer ri! 709/95 - Comissão de Assuntos Econõtuícos, sobre o PLC n" 58195 (n" 888191, na origem),
que dispõe sobre alocação de recursos provenientes da
exploração de loteria esportiva federal, sena e loto.·-··-··

des brasileiras.....•. ·-·-······-··············-··-··-···--······-···-··
CARLOS BEZERRA
PLS n• 307195, que altera a redação do art. 4" do
Deaeto-Lei D0 972169, que dispõe sobre o exercício da
profissão de jornalista. .........................•...•....•......•..••.••...••

res.·-·-··--······-···--··----·-··----··-·-··-·-······
Comentando a prisão da líder sem-terra Diolinda

cional.····---························-········-··-···--··············-······

Pág.

353

357

tro de lsrae~ Ylttbak Rabin .••.·-···········---,·-·····--·-··-···
Parecer D0 753/95 - Comissão de Assuntos Sociais, sob!<: o PLS n• 152195, que instituí o Vale do Lei-

351

te ... ·-·-·-······--····-······-········--···········--·-·······--··-···
Parecer n• 754195 - Cotuíssão de Assontos So-

547

ciais, sobre o Pl.S

0

D

41/95, que toma obrigatório ores·

III
Pág.
sarcimeniD ao Sistema Único de Saúde pelo atenclimeniD
realizado a segurados de empresas privadas de serviços
de saúde..........·--··---·····-··::····--······-··········-······-·-··
CASR.DOMAIDANER .
.

PLS n• 300195, que altera a denominação da Escola Agro-Técnica Federal de Sombrio para Escola
Agro-Técnica Federal de Sarna Catarina·--·-----·-··
Opinando que o momento atual não é conveniente
para a reeleição devido aos problemas mais wgentes que
precisam ser atacados pelos aluais governantes do Pais ..•
Encamjnhando a votação da PEC n° 4019:5~ que
dispõe sobre a instilllição de contribuição social para o
financiamento das ações e serViços de saúde. .....·--·········
Discutindo o PLC n• 116195 (n" 978/95, na origem), que denoblina "Rodovia lngo l:lering" o lrecho da
BR-470 compreendido enlre a Cidade de Navegantes e a
Divisa SCIRS, no Estado de Santa Catarina ..............- Discom:ndo sobre os problemas das universidades biliSileiras. Aparte ao Sen. Bcman:lo Cabral .............
Manifestando sua conconlancia com a instituição
da reeleição para Presidente da República, governadores
e prefeitos municipais. ··········-··--··-·-······---··-·--·
Referindo-se às divcrgfncias internas do PMDB e
ao CI_IC"ntro do Partido, no qnal procurou-se resgatar
seus mteresses. --··--··---·-··-·-··-·-··--·--····---

548

125

194
_215

282
363

368

371

Cumprimentando o Senadoc Jeffeison Peres pela

nanceiro brasileiro...................-.... -..........- ..................COUTINHO JORGE

Encaminhando a votação da PBC n° 4tv95~ que
dispõe sobre a instilllição de contribuição social para o
financiameniD das açõcs c serviços de saúde. .•---··--Comentando o assassinaiD do Primeiro-Minislro
de Jsrnel, Y"ltzhakRabin. ....... _________________________ _
Homenageando o jornal O Liberal, do Estado do
Par.l, na comemoração dos 49 anos de sua fundação ...... .

EDISON LOBÃO
PLS n° 299/95, que revoga dispositivos das Leis
n"s 8.212 c 8.213, de 1991, inlroduzidos pela Lei n•
9.032195, de forma a eliminar a contribuição do aposentado pelo Regime Geral da PrcvidSncia Social que volta
a exen:er atividade abrangida por este Regime. ..............
Discorrendo sobll' a má conservação das rodovias

de Janeiro. Sr. César Maia. desenvolveu na Convenção
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relações comerciais com Cuba Apaite ao Sen. Roberto
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imóveis da União a Estados e Municípios..·-····-·············
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Referindo-se às reuniões com a diretoria do Banco Central e com o Ministro da Fazenda, nas quais discutiu-se a medida provis6ria dos bancos. Aparte ao Sen.
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cuária paxa. o crescimeoto da economia do País. Aparte
ao Sen. ValmirCaroPelo.................................................. ..
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MARLUCE PINTO
Requerimento rf' 1.410.95, solicitando informações ao Ministério da Fazenda, por intennédio do Basa, sobre beneíiCiários do Fundo Constitucional de Fmanciamento do Norte-FNO. --··--······----·--··---····-----··
Homenageando a Senadora Benedita da Süva.
Aparte à Seu. Benedita da Süva. .•..•. .,•..•..,•., .•.••• ---·--··
Citando o exemplo da China, que teve um desen-

22

224

volvimento extraon:linário a partir da privatização de várias de suas empresas estatais. Aparte ao Sen. Romeu
Tuma. ·----·-----·-------------······-----

308

cursos para atender as emendas apresentadas pelos senadores ao OIÇamento de 1996. ········-······--······------

354

Maoifestando sua indignação com a notícia, poblicada na imprensa de Brasília,. de que lião haverá re-

MAURO MIRANDA
Anunciando o encontro do PMDB, no qual pretende-se superar o impasse resultante das eleiçües para a

Picsidência do Partido ................-·-·· ..···--··-.. -··---·-··
Registrando o debate uaciooal, promovido pelo
Congresso Brasileiro de Municípios. que trata, eni boa
hora, da crise de goveroabilidade das prefelruras. ·--·---·
Comentando o potencial desenvolvimentista da
Região Centro-Oeste.····----·········--·····------·····---NABORJÚNIOR
Comentando a intranqiülidade do povo do Aere
devido às denúncias que envolvem o seu Governador.....
Lamentando que o Acre es~a sendo objeto de
notícias vexatórias tanto para seus homenS públicos,

7

161
350

44

como para sua população. Aparte ao Sen. Flaviano
Melo.··----·--·····----······----······----·····--·--·--·-··--·---·
NEY SUASSUNA
Par...,.. rf' 704195-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao PLC n" I 03194 (n" 2.499-<:.92, na

621

50

.Analisando as suspeitas que pairam sobre o comportamento da Secretatia de Acompanhamento Econôtuico do Ministério da Fazenda e do Departamento Nlt-

cional de CombustíveiS.: .... - .......... - ....·---·-------

Encaminhando a votação da PEC rf' 39.95 (n"
6.95, na origem), que quebra o monõpólio da Petrolmls••
Reqnerimento rf' 1.434195, solicitando informaçõ-

es ao Ministério das Minas e Energia. sobre denúncias
do Presidente da Federação Nacional dos Revendedores
de Combustíveis, publieadas no Jornal do Commercio
e no O Globo, a respeito de favorecimento de distribuidoras de combustíveis.......... - .......................... - .......- .......
Parecer n" 727.95-Cotuissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S .. ri!- 56195, do Sr. Governador
do Estado da Paraíba, solicitandO autorização do Senado
Fedeilll, para a elevação dos lituites previsiDs no art 4"
da Resolução rf' 11.94, para que possa coottalar operação de crédito jnnto ao Banco BMC S.A. destinada ao
reescalonamento de dívidas decorrentes das opelliÇÕeS
de crédito por antecipação de receita mçament!ria realizadas em 1991. ·---··-'-····------···------··--------··-·---Parecer n" 728.95-Cotuissão
apresentando a redação final do PR rf' 124195, que autoriza o Estado da Paralba a elevar, temporariamente, e em canlter
excepcional, o lituite previsto no art. 4" da Resolução n"
11.94, do Senado Federal, e a contratar opetação de crédito junto ao Baneo BMC S.A..-----------·
Discutindo o PLS n" 163.91, que dá uova redação
ao § 2!' do art 224 da Consolidação das Leis do Traba-

Dir-.,
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256

283

284

lho-CLT. ···---·--·--·--·--·--·····--·-··--·--·--·--·--·--·---···
Parecer n" 729.95-Cotuissão Diretora, apresentando a redação fmal do PDL n" 69195 (n" 62195, na origem), que aprova os texiDs dos Acordos, por Troca de
No~

de 1 e 2 de junho de 1994. entre o Governo da

Repúbliea Fedelllliva do Brasil e Govemo da Repúbliea
do Paraguai, que modificam e complementam o Acordo,
celebmdo entre os dois Governos, em 26F.J.92, para a
construção de uma segunda ponte sobre o rio Paraná.......
Parecer n" 730.95-Cotuissão Dirdoo!, apresentando a redação final do PDL n" 119.95 (n" 93.95, na origem)? que aprova o texto do Acordo para a Conservação
da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes? celebiado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da República do Paraguai, em Bmsília. em 1.9.94••.,,,. .....,.....•.,.,...... ---.···--··----·-----···
Parecer n" 731.95-Cotuissão Diretora, apresentando a redação final do PR n"l03195, que aniOriza a União
a executar Programa de Emissão e Colocaçi!o de Títuios
de Responsabilidade do Tesouro Nacioual no Exterior,
destinando-se os recursos à substituição da dívida mobi-

296

Iiária interna por dívida extema a menores rustos e

origem). que autoriza a reversão, ao Município de Além
Parlnõa-MG, do imóvel que menciona. ., •••.,......,.•..,,..

Pág.

128

maiores prazos...--··--·...- .... - ...... ·--··-.. -···-·-··---····
Registrando sua preocupação com a falta de instrumentos do Congresso Nacioual e com a legislação
atual, que não suportariam um mandato presideucial de
oito anos. A pane ao Sen. Epitácio Cafeteira. .•.•......•.•.,....

387

xn
Pág.
Parecer n" 734195-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (decisão terminativa), sobn: o PLS n"
163195, que altera a Lei n".8Jl66193, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Coostituição Federal, institui normas paia licitações e cootratos da Administração Públi-

ca······-··-··-···-·-·----------·--··-···Par<cer .... 746195-Cotuissik> Diretorn, apreseutan-

526

do a redação do vencido, para o turno suplementar, do
PLS n" 71193. ····--····-····--··---··---·-····-Relatando a reunião com o Presidente do Banco
Ceotml, Dr. Gustavo l.oyola, na qual foi discutida a me-

dida provisória do sistema bancário•.•... -·--··----·
ODACIR SOARES
Emenda n" I, de Plenário, ao PLC n" 105195, que
dispõe sobre as custas devidas à União. na Justiça Federal de prliDeiro e segundo graus. -··-·--··-----····-~ _
Referindo-se à freagem no aescimento demogni-

flco brasileiro. ······-·-······-··-··-··----------·-··
PLS n" 301195, que cria o Conselho Federal e os

558

7
42

Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas e Indnsttiais.• - •.·--·---··-···--·-·····--·-··---

Parecer ~ 724195-Comissão Diretora, sobre a
Emenda n" I (substibltivo de pleoário), oferecida ao PR
n" '01195, que altera o Anexo II da Resoluçãon"42193•.•.

139

249

116

244

134

matérias, deixando as medidas provisórias sem a votação dessa

Casa.--·--·-····--····-········---·-·-·-

Registrando seu voto de pesar pela morte do Primeiro-Ministro de lsnu:l, Yit2hak Rabin.·---··-··-·········
RequerimeniX> n" 1.425195, solicitando informações ao Ministro da Fazenda acen:a dos detalhes referentes à criação de dotações OIÇamentárias. ·-··--··---··
Requerimento n" 1.426195, solicitando que o
TCU se pronuncie sobn: a legalidade do procedimento
que estaria sendo adotadO pelo Poder Executivo de cria-

177

259

!518f79•••.• -.-··----···--··---·····---·····--Discorrendo sobre problemas das univeiSidades

273

brasileiras. Aparte ao Sen. Bemanlo Cabral. ········--·······
RAMEZTEBET
_ Par<cer n" 721195-Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania, sobre o PLC n'-192193 (n" 3.181-C/92,
na origem), que tipifica as empresas que explornm a stividade de faturização, também conhecida por fomeniX>
comercial ou "factoring", como instib.J.ições financeitas ••
Discorrendo sobre a proposta de reeleição para

363

246

Sen. Epitácio Cafeteira. ············-·-··---·-···-·-··--·
PLS n" 309195, que altera o inciso II do art. 20 da
Lei n" 8.036190 a fim de permitir ao empregado a movimentação de sua conta vinculada no FGTS, quando da
dechuação judicial da falência da empresa.-······---······
Justificando o PLS n" 309195 (n'-8.036190, na origem), de sua autoria, que permite ao empregado-a movimentação de sua conta vinculada no FGTS, quando da
dechuação judicial da falência da empresa. -··--···-·-·
Destacando a importância do técnico em agropeeuária. Aparte ao Sen. Valmir Campelo ..•.. _________

385

470

472
474

ROBERTO FREIRE
Parecer n" 711195-Comissão de Constituição, Jus-

PEDRO SIMON
Referindo..se à teimosia dos americanos que insistem em manter o bloqueio feito a Cuba. Aparte ao Sen.
Roberto Requião. ·······-·-············-····-----··--Aeosando o Seoado Federal de não apreciar as

ção de "Dotações Orçamentárias Pendentes de Autorização Legislativa".··-··---·-··-·-···-..:--······--·-Requerimento n" 1.439195, solicitando a realização de Sessão Especial do Coogresso Naciooal destinada a homenagear o advogado, jornalista, escritor, político, administrador, acadêmico e esladista Alexandre José
Bad>osa Lima Sobrinbo.••.•••.....••..•....--·--······-Discutindo o PLC n" 110195 (n" 869195, na origem), que recoobece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades polílicas, no perlodo da 219161 a

Presideote da República e paia governadores. Aparte ao

OSMARDIAS
Parecer n" 716195-Comissão de Assuntos Eoonõmicos. sobre o PLS n! 178195. que institui incentivo cmditício para os mini e pequenos produtores -riir.ils mediante dedução no valoc do Imposto de Reoda devido
pelas instituições ünanceir.ls públicas•.•.• ------·---·
Parecer rJ!. 719J9S..Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o PR ~ 94195, que veda as operações de
cxédito da União, de suas autarquias. inclusive o Banco
Ceotral do Brasil, e demais eotidades cootroladas pelo
poder público feder.ú, que impliquem a assunçiío de dívidas de instituições fmanceiras públicas e privada,;••.•...
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147
!58

174

tiça e Cidadania sobre o PLC r/! 88195 (n! 4.434194, na
origem), que altera a redação do art. 12 da Lei nl!
7520186••••••••••••••••••,_ __
Parecec ri! 717/95-Comissão de Consti.n.tição, Justiça e Cidadania, sobre as emendas ao PLS n" 186195,
que proíbe a nomeação de parentes para Cargos em comissão.·-··-··-······-······-···············-·-···-----·-·-·
Encaminhando a votação da PEC ri! 39195 (ri!
6195, na origem), que quebra o mooopólio da Petrobrás.
Eru:aminhando a votação da PEC n" 40195, que
dispõe sobre a instituição de contribuição social paia financiamento das ações e serviços de saúde.·--··-···--F.ncamjnbando a votação da Mensagem n2 306195
(n" 961195, na origem), que submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. Nelson Antônio Daiha. para
compor o Tnõunal Superior do Trabalho, no cargo de

108

117
210

216

xm
Pág.
Ministro Classista Temporário no trii!nio de 1995 a

tituição, Justiça e Cidadania. ........................................_

1998...................---··-··-·--------·-···---------··
Comnnicando o assassinato de Sérgio Dieb, dirigente regional do PPS em ~uco ...............·-·--··
Discutindo o PLC n" 110.95 (n" 869195, na otigem), que reconhe<:e como mortas pessoas desaparecidas em lli7Ao de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no pexíndo de 2/9161 a
1518n9...................- ................. - ......................... ______ _
Criticando o oportunismo de se discutir, no momento, a reeleição para Presidente da República. Aparte

220

ao Sen. Epitácio Cafeteira. ·····--·-··--·-·--·-·---Parecer n" 735195-Comiss3o de Constituição, Jus-

387

tiça e Cidadania sobre o PLS rf! 192195, que determina
seja dada maior publicidade aos editai~ avisos.. anúncios
e quadro gel3! de credores na fall!ncia, na coocordala e
na insolvência Civil..·-··········--··-····---·--·----·

233

275

5Zl

129
132

143

368

Presidente da República, governadores e prefcikls, e sobre os mandatos de cada um. Aparte ao Sen. Casildo

Maldaner. ··-······-··········-············--······---·-----Referindo-se ao massacre dos sem-terra de Santa
Isabel do Ivaf-PR....... - .................- ..... - - · - - - Criticando o apoio que o Governo brasileiro tem
oferecido aos maus gestores dos bancos privados. Aparteao Sen. Ney Suassuna. · - - · · · - · - - - - - - - - Prommciando-se a respeito das viagens de senadores ao exterior. Aparte ao Sen. Jefferson Peres.·-····Relatando os IeSultados das investigações do
massacre dos sem-terra de Santa Isabel do Ivaí-PR. -·····
ROMEROJUCÁ
Comunicando que o art. 13 da PEC n" 173195,
que dispõe sobre a reforma administrativa, foi retirado
durante a tramitação ~proposta na Comissão de Cons-

Ressaltando a importfulcia de o Governo Fede13!
defmir mna política de habitação popular para melhorar
as condições de vida da população mais pobre...... _ ......
Referindo-se à questão do sistema de mecadação
da Previdência Social b13Sileira. Aparte ao Seo. Geraldo

Melo. -·-···----------··---····--··--··--········-········--······
Discordando do Senador Lauro Campos em suas
criticas ao Senhor Presidente Fernando Henrique Cartio-

53

57

58

so. ·····-·-··-··-·············· ..··-··-··-··-···············--·······-·-····

Referindo-se à passividade do Governo Federal
com relação às denúncias feitas pelos senadores. Aparte

. mentar Brasil-Cuba" como uma forma de conter o bJo..
queio que separa Cubado resto do mundo ....---··-·-··-..
Encamjnhancto a varação do Rc:quc:rimeoto ri!
1.183195, que solicita a inclusão em Ordem do Dia da
PEC rf! '11J/95, que tramita. cm conjunto com as -PECs rf!
1,4e 11 de 1995................................................... - ........
Referindo-se à construção paralisada de nm terminal de conlêineres no porto de Par.magná, obra superfa!lm!da do Estado do Paraná, e criticando o Govemo do
Presidente Femando Henrique Cartioso, que dá cobermra para a continuidade de todas as irregularidades dos
governos anteriores.······-········-··--··-···-----Opinando sobre a instituição da reeleição para

38

Manifestando sua preocupação com a aprovaçâ)
da PEC n" 33-A, que altera o sistema da Previdl!ncia Social do País e que pode piorar a situação dos aposentados. ··-·-··---····--··~-······--·~··-··-··-·······-·----··-····

ROBERTO REQUIÃO

ao Sen. Ney Suassuna.. ······-····--··-··-··-·-·-·---·---··
Propondo o restabelecimento do "Grupo Parla-
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370

502

561

566
602

Leitura do PLC n" 124195-Complementar (n"
9195-Complementar, na origem), que instimi foote de
custeio para a manntenção da Segotidade Social ··-·-····
Leitura do PDL n"160195 (n"187195, na origem),

80

que aprova o texto do Aconio Básico de Cooperaçâo
Técnica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da República da Namfbia.,

em 7/4195. ·---·····-····---·-·----·····--···---··-····---···--

83

Alcântara. ··--·--···----······-··---·-·-----··-----Condenando o atentado que vitimou o Primeiro-

89

Ministro de lsrae~ Yitzhak Rabin. ······--·······-----··----·Disootm.do sobre os problemas dos funcionários
públicos dos ex-Tertitlirios de Roraima e do Amapá. .....
Comunicando que a Comissão do Mercosul se
reuniiá no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados.•...
Ressaltando a necessidade de o Gove:no Federal
socorrer~ além dos Estados~ os Municípios falidos do
Pais. Aparte ao Sen. Emandes Amorim.······--···---······-··-Cmuunicando o início de sens trabalhos na Subcomissão do Trabalho, Previdência e Assistêllcia Social
e Saúde. conforme designação do Senador Renan Ca-

.91

-Comentando o artigo "Senado vale R$55 miJhõ.
es?", de autoria da jornalista Suely Caldas e publicado
no jomal O Estado de S. Paulo. Aparte ao Seo. Lúcio

lheiros. ··········-··············-·-··-··-············-···----Registrando a posição do PFL com relação à filiação e às denúncias fcitliS ao Governador do Acre, Sr. Orleir Carueli Aparte oo Seo. Flaviano Melo ..................... ..

92

136
37.6

513

622

ROMEUTUMA

Associando-se ao Senador Ney Suassuna em seu
pronunciamento sobre o CODlJ:X)rtamento da Secretaria
de Acompanhamenlo Ecooômico do Ministério da Fazenda e do Departamento Nacional de Combustíveis.

Aparte: ao Sen. Ney Suassuna. ......... _, _______ ···--·······--

129

Discordando da instituição de taxas e allquotas

que deverão ser pagas pelos radioamadores. ··-·-.. -······Homenageando postumamente o Professoc Paulo

130

XIV

Sawaya ······-········-··-······-··-·-···----·--·······--··
Informando que. dmante sua gestão na Polícia
Federal. rêé:ebeu graves derllíncias de irregularidades
com os botijões de gás dislriÍluídÕs. Aparte ao Sen. Júlio

234

Campos••.••.•-·-··-····----······-------·---·-·Solidarizando-se com a Senadora Marina Silva
em relação às denúncias ao Governador do Acre. Sr. OrIeir Cameli.-.......... ----··----·----·-·--····Referindo-se ao projeto de reconhecimento dos

253 .

lação aos bancos em crise. Aparte ao Sen. Ney Suassuw

na.·-···-·--···------·--·-·-·-···--·--Encaminmmdo a votação do Requerimento o!!
1.421/95, que requer o adiamento da votação do Reque305

rimento ... 1.183195. -·---···-----··-·--EncaJDinb:mdo a votação da PEC :n2 40195. que
dispõe sobre a instiàlição de oontribuição social para o

150 -

217

274

desaparecidos polítieos. --··-·-·-··-·--··-·-··-·-··-Apresentlmdo o relatório da 64." Reunião da Assembléia Geral da Interpol, realizada em Beijing, China.
Parabenizando o Senador Emandes Amorim pela
iniciativa de elaborar um projeto que muda a forma de
distribuição de terras no País. Aparte ao Seu. Ernandes

305

306

fmaociamento das ações e serviços de saúde. ······-·-·-···
Discutindo o PLC n" 110195 (n" 869/95, na origem). que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2/9/61 a

Amorim.··········-····-·-··-···-·-··-··-··------Parecer n2 736/95-Comissão de Coostiàlição, Jus-

335

I518n9. ····-······--·-··-··-·-··········-··------···
Referindo-se ao assassinato do Primeiro--Minis~
de Israel, Yltzbak Rl!bin, e deixando sue voto para que

tiça e Cidadania, sobre o PlS n" 202.95, que dispõe sobre a transferência de presos entre os Estados da Fedetação e o Distrito Federal. ---······-··-··-·-··-·---·-··-·-··
Parecer n" 742195-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 314195, submetendo l aprovação do Senado Federal, o nome do Sr.
Ronaldo José Lopes Leal, para o ca<go de Ministro Togado doTST.·-······-··----······--------Parecer n2 7441!15-Cotuissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 88195 (n" 125195,
na origem). que aprova o texro do Acordo para a Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados,
celebrado entre o Governo da República Fedeta.tiva do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em 119195•..•••.••.•- .•--··-··-··-··-·-··--·---··--··-. 'Manifestando -sua preocupaçlío oom a medida
provisória do sistema bancário•.••.• -··-··-··---··-···········Opinando que a Policia Federal já deveria ter
aberto um inquérito para apurar as denUncias sobre o
Governador do Acre, Sr. Orleir Cameli Aparte ao Sen.
Flaviano Melo.··········-·-·······--·-·····-----RONALDOCUNHA LIMA
Associando-se ao Senador Casildo Maldaner
quanro ao momento inoportuno para se pensar em reeleição·---·-·--·-·-··--·-·-··-··-··-··---··---

560

SEBASTIÃO ROCHA

Shimon Peres, seu sucessor. dê continuidade ao processo de paz no Oriente Médio. ........ ·-·-··----··
528

534

538
562

- __570

197

Encaminhando a votação da PEC rf!. 39195 (r{!

6195, na origem), que quebra o mooopólio da Pettobrás•.
Parecer n2 723195-Comissão de Constituição, Justiça e Cidada!ria. sobre a Emenda n" I (substitutivo de
plenário), oferecida ao PR n" 87/95, que altera o Anexo

208

II da Resolução n" 42193. ····--··-··-··---···-·-··-·-··--··
Manifestando sua preocupação com relação l privatização da Vale do Rio Doee. Aparte ao Sen. José

248

Eduatdo Dutra ··-··-······-··-··-··-·-··----·----·--·· ..
Questionando a pOstura do Banco Central com re-

554

-

. -:354

V ALMIR CAMPELO
Leitura do Aviso n" 995/MF, do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, referente ao Oficio ffl-1.333, da
Primeira Seeretui.a do Senado, pelo qual é oonvocado

para prestar esclarecimentos perante o Plenário sobre
demissões no âmbito do Banco do Brasil ······-······ ..··-···
Parecer n" 715195-Cotuissão de Assuntos Econômicos,. ao PLS ri!- 146195. que institui o Conselho Curador dos Recursos das Cadernetas de Poupança. ·---·--·
Reivindicando do Govemo Federal a agmzaçãn
da criação do ca<go de Fiscal Federal Agropecuário no
imbito do Ministério da Agrlcultwa. do Abastecimento
e da Reforma Agrária e a igualdade de tratamento salarial aos fiscais daquela Pasta com relação às outras carreiras da área fiscal ··········-·-·-······-·-····-·-·--Voto em separado vencido ao PLC n" 116194 (n"
4.65<Y94, na origem), que dispõe sobre bebidas.·-·-·-··
Vll.SON KLEINÜBING
Parecer ff' 725195-Cotuissão de Assuntos Econômicos, sobre a Emenda n" I (substitutivo de plenário),
oferecida ao PR n287195, que altera o Anexo II da Reso-

I
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lução n"-42/93. --·--··-····-····-··-······-··-··-········--··-Parecf'J" 0131..COmissão de Educação. ao PLC n2
116/95 (n" 978195, na origem), que denomina "Rodovia
lngo Hering" o trecbo da BR-470 oompreeudido entre a
Cidade de Navegantes e a Divisa SCIRS. no Estado de
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Santa Catarina..·-·-·······----·----··----·- Testemtmhando a grave silllaÇão em que se en-
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contram as tmiversidades brasileiras. Aparte ao Sen.
Bernardo cabrai. .............. - ........--·-·------··-Manifestando sua posição oontrária à instituição
da reeleição para Presidente da República, governadores
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Ata da 181ª-Sessão Deliberativa Ordinária
em 1º de novembro de 1995
1ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Bello Parga, Valmir Campe/o
Romero Jucá e Ademir Andrade
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS," ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aderrir Andrade - Antônio. Carlos Magalhães Antônio Carlos Valfadares - Arb.r da Távola - Bello
Pruga - Benedi!a da Silva - Beni Veras - Bernardo
Cabral- Carlos Palnlcínio - Coutinho Jorge- Edison
L.obOO - Eduan:lo sa.picy - Élcio Álvares - Epitácio
.Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra- Raviano Melo - Francelina Pereira - Frei1as Nefo - Geraldo Melo - Gilberto MirandaGilvam Borges - Gl.ilherme Palmeira- Ht.nilerto Lu;e.
na- [ris Rezende- João França- João Rocha- Jonas
Pinheiro - ~ Marinho - José Agrpino - José
Bianco -José Edua-00 DIJra- José Fogaça- José Roberto Arruda -l.at.m Can-pos - Leomar Quinlanüha - .
Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marfuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Odacir Soares - Osmar Dias- Pedro Simon- Renan
Calheiros - Roberto Reql.ião - Romero Ju::á - Renaldo Cunha Uma- .\falrnir CaJlll9lo - Vilson KleinObing.
O SR. PRESIDENTE (Belb Pruga) -A rsta de pre- ·
sença :nsa o COI'J1)ar9CÍlllnlll de 52 Srs. SenOOores.
Havendo núnero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ~ Secretârio em exercfcio, Senador Valmir Carnpelo, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
.
• NO 352; de 1995 (no 1.143/95, na orig~m), de
de outubro do corrente ano, referente ao Projeto
,de Lei no 32, de 1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Ascal e da Sagurida·
.(!e Social; e~r. favor de Diversos Órgãos dos Pode~o

res Legislativo, JudiciáriÓ e Executivo, créditos adicionais até o limite de dois bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões, trezentos e sessenta e nove
mil, quinhentos e três reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº- 9.121 , de
30 de outubro de 1995.

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
NO 984/95, de 27 de outubro último, do Ministro
da Fazenúa, referente ao Requerimento no 1..206, de
1995, de informações, do Senador Romeu Tuma

'

As informações encontram-se à disposição do requerente na Secretaria-Geral da

Mesa

Aviso no995/MF
Brasma, 31 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Refiro;ne ao Offcio no 1.333, da Primeira-secretaria dessa Casa, por meio do qual fui convocado
para, perante o Plenário, prestar esclarecimentos
sobre demissões no âmbito do Banco do Brasil.
2. A propósito, gostaria de reafirmar o meu propósito constante em discutir quaisquer assuntos de
interesse dessa Casa de Leis, reforçado pelo apreço
que tenho pelo nobre Senador An1õnio Carlos Valadares, aufor dessa iniciativa que eleva, sobremanei·
ra, a transparência necessária aos aios do Poder
Executivo.
3. Não obstante, cabe-me observar que, até o
presente momento, não me foi permitido atender à
referida convocação, em razão de compromissos há
muito agendados. Assim, cerfo de que Vossa Exce- ··
lência entenderá, permaneço aguardando definição
de data oportuna para a realização da audiência referida
Atenciosamente, Pedro Sampaio Malan, · Ministro de Estado da Fazenàa

2

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Nº 380/95, de 31 de julho último.-em cópia, do
Ministro dos Transportes, referente ao Requerimento ·
no. 944, de 1995, de informações, da Senadora Marina Silva
N• 618195, de 27 de outubro último, do Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, referente ao Requerimento nº 1.296, de 1995,
de informações, do Senador Emandes Amorim.
Nº 619/95, de 27 de outubro último, do Ministro
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, referente ao Requerimento nº 1.311, de
1995, de informações, do Senador Ademir Andrade.
N2 971/95, de 25 de outubro último, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n21.219, de
1995, de informações, do Senador Ney Suassuna.

N• 985/95, de 27 de outubro último, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento no. 1.228, de
1995, de informações, do Senador João Rocha
N• 987/95, de 27 de outubro último, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n2 1.229, de
1995, de informações, dos Senadores Eduardo Suplicy e Nabor Júnior.
· As informações foram encaminhadas,

em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
N2 988195, de 27 de outubro último, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento nº 1270, de
1995, de informáções, do Senador Emandes Amorim, solicitando prorrogação do prazo para atendimento do referk:lo Requerimento.

A referida solicitação foi remetida, em
cópia, ao requerente.
O requerimento aguardará as informações na Secretaria-Geral da Mesa
PARECER Nº 702, DE 1995
Da Comissao de Assuntos EconOmicos, sobre o Projeto de Resoluçao no 103,
de 1995, que autoriza a Uniao a executar
Programa de Emissao e Colocaçao de Tltulos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior, no valor equivalente a até US$5,000,000,000.00 (cinco bilh6es de dólares norte-americanos), desfi.
nando-se os recursos à substituiçao da
divida mobiliária interna por dfvida externa a menores custos e maiores prazos.
Relator: Senador Esperidiao Amin

I - Relatório
Retoma a esta Comissão o Parecer n2 571, de
1995, que se refere à Mensagem n2 235, de 1995,
(Mensagem nº 667. de 21 de junho de 1995, na origem), por intermédio da qual o Presidente da República solicita seja editada Resolução do Senado Federal complementar à de n2 87, de 19 de dezembro
de 1994, que "autoriza a União a executar programa
de operações de crédito externo, mediante a emissão e a colocação de títulos de responsabilidade c:io
Tesouro Nacional no exterior, no valor equivalente a
até US$2,000,000,000.00, destinando-se os recursos à substituição da dMda mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos•.
com as seguintes alterações:
a) ampliar o valor autorizado no arl 22, ai ínea
a, de US$2 bilhões para US$5 bilhões;
b) retirar a obrigatoriedade de listagem dos títulos em bolsas de valores, const:!!l.tê.del art. 22, alíneab;
c) eliminar o prazo limite de 5 (cinco) anos,
constante do art.
alínea d;
d) eliminar as restrições à penôdick:lade do pagamento de juros, constante do art. 22, alínea e.

2•.

Aprovado por esta Comissão em 14 de setembro de 1995, o Parecer n2 571, de 1995, manifestase favoravelmente às alterações solicitadas pelo Poder Executivo, e propõe que as mesmas se procedam nos termos do Projeto de Resolução n2 103, de
1995, integrante do Parecer.
Deve-se o retomo à aprovação, em Plenário,
do Requerimento n2 1.315, de 1995, de autoria do
Senador Vilson Kleinübing, que propil~ •o adiamento
da discuSSão do Projeto de Resolução n2 103, de
1995, a fim de que o mesmo seja encaminhado ao
reexame da Comissão de Assuntos Econômicos•.
Justificando sua proposição, o autor alega que
a autorização do Senado Federal, ao definir a destinação dos recursos no art. 22, alínea f, 'deve contemplar a inclusão da possibilidade de reestruturação da dívida externa mediante utilização dos recursos obtidos por meio da emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior o
que, sem dúvida, oferece maior flexibilidade na execução do Programa de Emissão e colocação de Títulos de Respons;lbilk:lade do Tesouro Nacional no
Exterior, alcançando tanibém a dMda externa da·
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União, desde que, evidentemente, a reestruturação
ofereça vantagens em termos de prazo ou custos financeiros".
li-Voto
Não me parece de bom alvitre a alteração proposta pelo Requerimento no 1.315, de 1995. qn face
da acentuada desproporção entre os níveis das taxas de juros internas e externas, toma-se altamente
vantajosa para o País a progressiva redução da dívida mobiliária interna mediante a captação de recursos externos, na forma do que dispõe o art. 2", alínea f, do Projeto de Resolução no 103, de 1995.
Cabe lembrar, por outro lado, que as qt~es1ões
concernentes ao reescalonamento e refinanciamento da dívida externa do setor plblico são tratadas
extensiva e adequadámente pela Resolução no 98,
de 1992, que •autoriza a União a celebrar operações
de crédiln externo, visando ao reescalonamento e
refinanciamento da dívida externa de médio e longo
prazos junto a bancos CO!lJerciais, a co~er garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá outras providências",
complementada pelas Resoluções no 90, de 1993,
que •autoriza a distribuição consolidada das opções
definitivas dos credores privados do Brasil, de que
trata o art. 16 da Resolução no 98, de 1992, e dá outras providências", e no 132, de 1993, que "altera o
art. 5" da Resolução no. 98, de 1992, com a redação
dada pela Resolução no 90, de 1993, ambas do Senado Federal".
A Resolução no 98, de 1992, em seu art. 12,
autoriza a União a celebrar contratos de operações
externas de natureza financeira junto aos bancos comerciais credores da dívida externa do setor público.
o art. 32 da mesma Resolução especifica as características de nove instrumentos de crédito a serem
oferecidos aos credores em troca dos débitos anteriormente constituídos, compondo-se as opções de
oito tipos de bõnus e um instrumento sob a forma de
contrato de reestruturação de débilns. O art. 5", por
sua vez, determina que a materialização do acordo
com os bancos credores "dar-se-á por meio de contratos definitivos, que disporão sobre a novação da
dívida mediante a emissão dos novos instrumentos
até 31 de julho de 1993, prorrogável até 30 de novembro de 1993".
A Re5olução no 90, de 1993, por outro lado,
autoriza em seu art. 1"· a União a celebrar contratos
de natureza financeira com os credores da dívida
. externa do setor público, •respeitada a distribuição

consolidada das opções definitivas pelos instrumentos de que trata o art. 32 da Resolução n"- 98, de
1992".
A Resolução no 132, de 1993, por fim, limita-se
a alterar o texto do art. 5" da Resolução no 98, de
1992, especificando que a materialização ~o acordo
com os bancos credores "dar-se-á por me•o de contratos definitivos, que disporão sobre a novação parcial da dívida mediante a emissão dos novos instrumentos até 15 de abril de 1994".
Entendo, assim, que toda iniciativa tendente ao
reescalonamento e refinanciamento da dívida externa do setor público brasileiro deva tomar por ~e o
aproveitamento dos dispositivos constantes das Resoluções n"-s 98, de 1992, 90, de _1993, e 1~2; ~
1993, cujos termos, além de exaustivamente diSCutidos nes!a Comissão e no Plenário do Senado Federal, foram analisados e aceitos pelos bancos credores. Bastará, pois, que o Poder Executivo solicite o
exame de matéria especificamente direcionada a
esta linha.. de atuação, que, estou certo, o Senado
Federal prontamente a acolherá
EiT1 razão do exposto manífesto;ne contrariamente ao acatamento da proposição constante do
Requerimento no. 1.315, de 1995, e proponho, em
conseqUência, que se mantenha o Projeto de Resolução no 103, de 1995, nos estrilns termos em que
foi anteriormente aprovado por esta Comissão.
·
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Esperidiao Amin,
Relator - Freitas Neto - Joao Rocha - JOsé
Eduardo Outra - Carlos Patroclnio - Jonas Pinheiro - Bello Parga - Jefferson Peres - Onofre
Quinan - Joao França - Vilson Klelnübing -Ademir Andrade - Leomar Quintanilha.
ANEXO
- Resolução no 98, de 23 de dezembro de
1992.
- Resolução· no. 90, de 4 de novembro de 1993.
- Resolução no 132, de 22 de dezembro de
1993. ..
- Entrada de capital já aünge US$38 bilhões Artigo pOOiicado pelo jornal O Estado de São Paulo
· de 23 de outubro de 1995, na seção "Economia e
Negócios".

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N•1.403, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Lei do Senado n2161 195.
Justificaçao
O Projeto em pauta foi encaminhado à Comissão de Constituiç11o e Justiça e Cidadania em 29 de
agosto de 1995, após a aprovaç11o do Requerimento • 1.149 do Senador Sérgio Machado. Vencido o
prazo regimental e não tendo a Comissão se pronunciado, é facultado, ouvido o Plenário, a sua inclusão em Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente, após a manifestação do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
obediência ao disposto no parágrafO único, do art
255, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1"- Secretário em
exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
Brasma, 31 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos· do ar!. 65, § 6"-, do Regimento lntemo do Senado Federal, vimos comunicar a Vossa
Excelência que a Uderança do Partido Progressista
Brasileiro - PPB, será exercida pelo nobre Senador
Epitácio Cafeteira
. Atenciosamente. - Leomar Quintanilha Joao França - Lucfdio Portella - Epitácio Cafeteira- Levy Dias.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O ofício
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
OF. N" 412195
Brasma, 31 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos tefmos regimentais, indico a Vossa Excelência -()s Senhores Deputados Severiano Alves e
Fernando Zuppo para integrarem, na qualidade de
membros titular e suplente, respectivamente, em
substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado

Giovanni Queiroz, a Comiss11o Mista do Congresso
Nacional destinada a apreciar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória n2 1. 156, de 24 de outubro de
1995, que "dispõe sobre a fixação das mensalidades
escolares e dá outras providências".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de consideraçao e apreço. - Deputado Miro Teixeira, líder do PDT.
O SR. PRESIDE•'ITE (Bello Parga) - Serã.o fei-

tas as substituições solicitadas.
Sobre a Mesa, ofício que será lido pelo Senhor
· 1" Secretário em exercíciO, Senador Valmir Campeio.

É lido o seguinte:
OF[CIO N" 136/95- GLDPT
Brasma, 1• de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituiç11o
do Senador Eduardo Suplicy e da Senadora Benedita da Silva, titular e suplente respectivamente, pelos
Senadores Lauro Campos e José Eduardo Outra,
como representantes do Partido dos Trabalhadores,
na Comiss11o Especial do Congresso Nacional que
irá apreciar a Medida Provisória n2 1158195.
Na oporiunidade reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador
Eduardo Suplicy, líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Éello Parga) - Serã.Ó feitas as stbstituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Vai mi r Campelo.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 298, DE 1995
Dispõe sobre o custo de cada parcela
rural em Projetas de Colonizaçllo Oficial.
O Congresso Nacional aecreta:
Art 1• O art 64. da Lei n2 4.504, de 30 de novembro ·de 1964, que "dispóe sobre o Estatuto da
Terra e dá outras providências", fica acrescido do §
5", com a seguinte redação:

"§ 5" O custo de cada parcela será de
20% (vinte por cento) dos investimentos necessários à implantaç11o do núcleo, nele se
incluindo o preço pago pela desapropriaÇao
e o das valorizações resultantes das obras
de infra-€strutura incorporadas no respectivo
projeto e das benfeitorias específicas para
cada parcela."
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Art 2" A presente lei não dã direno · à restillição das parcelas do preço jã vencidas ou pagas.
Art 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se a todos os contratos não
vencidos.
Art. 40- Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
O art 67 do Decreto no. 59.428, de 27 de outubro de 1966, foi editado visando regulamentar, inclusive, o Capitulo 11 do Titulo III do Estatuto da Terra,
que trata "Da Colonização".
_
A letra b do § 42 do art 64 da Lei no. 4.504/64
encontra-se inserida no referido Capitúo 11 do Título
III, e assim dispõe:

"§ 42 Na regulamentação das matérias
de que trata este capítulo, com a observância
das primazias jã codificadas, se estipuarão:
a)omissis
b) os critérios para fiscalização das
ãreas-limites de parcelas, lotes urbanos e
glebas de uso comum, bem como dos preços, condições de financiamento e paga-

niento.tt
• Assim, ·ao tecr do indignado Decreto no.
59.428/66, nos termos do respectivo art 67 do Capítulo V, que trata "Da Colonização Oficial", assim veio
regulamentar:
"Art. 67. O custo de cada parcela serã
calculado em função dos investimentos necessãrios à implantação do núcleo, nele se
inciuindo o preço pago pela desapropriação
e o das valorizações resultantes das obras
de infra-estrutura incorporadas no respectivo
projeto e das benfeoorias específicas para
cada parcela•
Deste montante de custos, ser excluído apenas
o valor das obras de càrãter público, como estradas
não vicinais, pontes e serviços comunitãrios, conforme dispõe o § 12 do referido art 67 do Decreto no.
59.428/66.
Desnecessãrio, à dareza dos disposwos acima citados, evidenciar que o custo de cada parcela
será fixado em outros valores elevadíssimos, se
considerarmos que o humffde parceleiro arcará com
o total do preço pago pela desapropriação, com os
custos dai estradas vicinais, com a valorização resultante das obras de infra-estrutura do projeto, bem
como com as benfeoorias de cada parcela, via demarcação, divisão dos lotes, etc.
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O Estado parece ficar na qualidade de mero .
gestor do projeto, tal como se tratasse de um caso
de colonização particular. O parceleiro arca com todos os custos, todos os õnus, com todos os prejuízos por acaso existentes na implantação do projeto.
Inúmeros parceleiros, ao longo de todos esses
anos, não vêm conseguindo adimplir as suas obriga,.
ções contratuais, ainda que fixadas ao longo de 20
(vinte) anos. Contudo, não se pode ressaltar as correções monetãrias perversas, que elevam os preços
para fora de mercado. É de se reconhecer que estes
trabalhadores sofridos, fantasiados de futuros proprietãrios, chegam a oonstillir fonte de receita espúria da União.
Urge que o preço de cada parcela seja fixado
em bases verdadeiramente reais, possibilitando-se o
adimplemento das obrigações assumidas e o alcance dos propósitos fundamentais do assentamento
rural, qual seja a fixação do homem à terra e à produção agrícola.
Aprovando-se o presente projeto de lei, estaremos contribuindo, de forma inestimãvel, para a edificação da tão sonhada Justiça Social.
Sala das Sessões, em 12 de novembro de
1995. - Senador José Bianco.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Disp6e sobre o Estatuto da Terra e
dá outras providências.
Art. 64. Os lotes de colonização podem ser:
I - parcelas, quando se destinem ao trabalho
agrícola do paroeleiro e de sua famnia, cuja moradia,
quando não for no próprio local, hã de ser no centro
da comunidade a que elas correspondam;
11 - urbanos, quando se destinem a constnuir o
centro da comunidade, inciuindo as residências dos
trabalhadores dos vários serviços implantados no
núcleo ou distrOOs, eventualmente as dos próprios
parceleiros, e as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem
como das atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais.
Par 1. Sempre que o órgão competente do Ministério da Agricultura ou o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária não manifestarem, dentro de noventa
dias da consulta, a preferência a que terão direno,
os lotes de colonização poderão ser alienados:
a) a pessoas que se enquadrem nas condições
e ordem de preferência, previstas no artigo 25;
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b) livremente, após cinco anos, contados da
data de sua transcrição.
· · · Par 2. No caSo em que o adquirente ou seu sucessar venha á desistir da exploração direta, os irnóveis rurais, vendidos nos termos desta lei, reverterão
ao patrimônio do alienante, podendo o regulamenlo
prever as condições em que se daria essa reversão,
resguardada a restituição da quantia já paga pelo
adquirente, càm a. correção monetária de acordo .
cóni os índices .do Conselho Nacional de Economia,
. apurados entie a data do pagamento e. da restitt:iÇão, se tal cláusula conslar do contraio de venda
respectivo~

· Par 3. Se os adquirentes mantiverem inexploradas. áreas ~uscetíveis de aproveitamenlo, desde
que à sua ·disposição existam concftções objetivas
para explorá-las, perderão o direito a essas áreas,
que reverterão ao patrimônio do alienante, com a
.simples devolução das despesas feitas.
Par 4. Na regulamentação das matérias de que
trata este (:apítUo, com a observância das primazias
já codificadas, se estipularão:
a) as exigências quanto aos títulos de domínio
e·a<lemarcação de divisas;
. b) o~ critérios para fixação das áreas-limites de
parcelas, lotes urbanos e glebas de use comum,
bem como dos preços, Condições de financiamen!o
e pagamento;
c) o sistema de seleção dos parceleiros e artesãos;
.
d) as limitações para distribuição, desmembramentos, alienação e transmissão dos lotes;
e) as sanções pelo inadirnplemento.das cfáusulas contratuais;
f) os serviÇOS que devam ser assegurados aos
promitentes compradores, bem como os encargos e
isenções tributárias que, nos termos da lei, lhes sejam.conferidos.
..................................................................................
DECRETO N<! 59.428,
DE 27 DE OUTUBRO DE 1966
Regulamenta os capitulas I e 11 do
Titulo 11, o capitulo 11 do Titulo III, e os

arts. 81, 82, 83, 91, 109, 111, 114, 115 e
126 da Le; n~ 4.504, de 30 de novembro
de 1964, .o art. 22 do Decreto-Lei n2
22.283, de 19 de dezembro de 1932, e os ,
arts. 9", 10, 11,12, 22 e 23 da Lei ~4.947,
de 6 de abril de 1966.
Art 67. O cus1o de cada parcela será calculado
_em .função dos investimen!os necessários à implan-
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tação do núcleo, nele se incluindo o preço pago pela
desapropriação e o das valorizações resultantes das
obras de infra-estrutura incorporadas no respectivo
projeto e das benfeitorias especificas para cada parcela
§ 1Q Do cus1o será excluído o valor das obras
de caráter público, como estradas não vicinais, pontas e serviços comunitários.
§ 2Q Quando da localização do parceleiro, será
assinado o correspondente contraio de colonização
e de promessa de compra e venda da parcela onde
se incluirão as seguintes cláusulas:
. a) atendimento à orientação técnica com vistas
a sua plena capacitação profissional;
b) obrigatoriedade de filiação à Cooperativa lntegral de Reforma Agrária que funcione na área, no
caso de área prioritária;
c) obrigatoriedade do seguro de renda temporário·
· ·
'd) taculdade de anteci(JéÍr a fiqLidilção do débito,
sem prejuízo do d'ISpoSto no alínea a deste parágrafo;
e) rescisão do contraio eiTHlase-de não demonStràr capÍ3cidade profissional purante o período
de carência de dois anos, a contar da data de sua
localização na parcela;
f) admissão de cláusulas aditivas de novas obrigações resultantes de obras e benfeitorias que venham a ser progressivamente incorporadas às parcelas;
g) pagamenlo de taxas. de melhoria por serviços assistenciais que proporcionem aumento dos índices de produtividade;
h) rescisão contratual por alta continuada do
pagamento das amortizações, ressalvados os casos
de calamidade e doenças, a critério da adminiStração do núcleo;
i) proibição de fracionamen!o do lote mesmo
em caso de sucesso.
§ 3Q Quando se tratar de aquisição de lote urbano, o promitente comprador também assinará
contrato de promessa de compra e venda, no qual,
além de !lUtras condições a serem previslas em instruções no lbra. serão consignadas as seguintes:
a) obrigação de iniciar a construção do imóvel
para residência ou instalação de sua atividade profissional no prazo de seis meses a contar da assinatura do contrato;
b) faculdade de antecipar a liquidação do débito, sem prejuízo de subordinação a condições que
forem estabelecidas em benefício da comunidade;
c) rescisão do contrato no caso de não dar
cumpriTenlo ao dispos!o no alínea a deste parágra-
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fo, ressalvados os casos excepcionais a critério da
administração do núcleo;
d) pagamenlo de taxas de melhoria por serviços assistenciais que promovam o bem-estar da comunidade;
e) rescisão do contralo por falta de pagamenlo
das amortiZaÇões, ressalvados os casos excepcionais a critério da administração do núcleo.

(A Comissão de AssuniDs Económicos
- decisllo terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O projelo
será publicado e remetido à comissão competente.
Encerrou-se, ontem, o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n" 38, de 1994 (n"
3.417/92, na Casa de origem), que dispõe sobre direftos do cônjuge sobreviyente e dos herdeiros necessãrios na sucessllo; e ·
- Projelo de Lei da Câmara
105, de 1995 (n"
4.865/94, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobi'e as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dã outras providências.
Ao Projelo de Lei da Câmara
38, de 1994,
não foram oferecidas emendas, portanlo, serã incluído em Ordem do Dia, oportunamente; e o de
105,
de 1995, por ter recebido uma emenda, volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
exame da mesma

no

no

no

É a seguinte a emenda oferecida:
EMENDA (de plenário), OFERECIDA AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-105, DE 1995
(N2. 4.865194, na casa de origem),
Displ:ie sobre as custas devidas à
uniao, ria Justiça Federal de primeiro e
segundo graus e dá outras providências.
EMENDA N~ 1-PLEN
Dê-se ao § 1" do artigo 11 a seguinte redação:
"Art.11 ...............................................

§ 1" Os depósftos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo.

....................................-..........................•
Justificação

O Decreto-Lei nº-1.737, de 20 de dezembro de
1979, que disciplina os depósitos de interesse da
. administração pública, incluídos aí os depósilos judi-

7

ciais, efetuados na Caixa Econômica Federal determina, em seu art 32, que "os depósitos em dinheiro
de que trata este Decrel!Hei não ven.;erão jaros", o
que, efetiva e historicamente, sempre ocorreu, até
mesmo para diferenciar o qüe é" garantia do que é
investimento.
Isto posto, e considerando importantrsSiina a
. manutenção da distinção acima referida- os depósitos judiciais não têm as características de investimenlo ou aplicação financeira - o correto é que estejam sujei!os apenas à atualização monetária correspondente à remuneração básica das cadernetas
de poupança, a qual já se traduz por uma justa forma de preservação da moeda.
Sala das Sessões, 1" de novembro de 1995. Senador Odacir Soares.
··
·

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
·O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Há oradores inscrilos.
O_SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, para
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos,
nos termos do art 14, VIl, do Regimento Interno.
· O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Para
um comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o PMDB, o Partido mais forte, mais
renhido, mais coerente da história contemporânea
do País, vive um pequeno impasse, natural na vida e
na traje1ória de afirmação das grandes correntes de
pensamento político. O Partido de Ulysses Guimarães, de Tancredo Neves, de T eotônio Vilela, o partido
da reconstrução democrática, tem um encontro de
definição no próximo dia 9. Nenhum de seus próceres, nenhum dos seus milhares de militantes tem dúvida de que ele sairá mais forte desse novo episódio
de rearrumação interna.
No .dia 9, a Execufiva do PMDB vai discutir a
legitimidade das eleições para a sua presidência, em
que se bateram democraticamente os ilustres D!lPUtados Paes de Andrade e Alberto Goldman. O questionamento da vftória de Paes de Andrade, no meu
modo de entender, é tão democrático quanto foi o
pleilo, e creio sinceramente que essa deve ser a~
convicção dos amigos que tenho nos dois lados.
Neste rápido pronunciamento, não estou à vontade
para recomendar preferências aos companheiros,
porque todos conhecem a minha opção, e porque fui
levado a ela.
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Para mim, c que importa no prolongamento da
competição pela direção partidária é o sentido político de seus objetivos. E é em tomo dessa perspectiva que fixo o meu apelo. Nossa história partidária,
ao longo das últimas décadas, foi cons!rÜfda em
cima de uma coerência de que nunca· nos afastamos. Foi a luta pela emancipação do povo brasileiro,
vítima da supressão de suas liberdades fundamentais. Efetivada essa conquista, com as eleições di retas em todos os níveis, transferimos nossas preocupações para a emancipação econOmica e social do
cidadão brasileiro. Tanto fomos coerentes nessa
luta, que jamais fomos desacreditados na resposta
das umas. Temos a maioria nos governados estaduais, no Congresso, nas assenilléias, nas-prefeituras e nas câmaras municipais. Somos, como partido
político, a soma nacional das manifestações de inconformismo do povo brasileiro.
E foi com esse propós~o que o PMDB, em convenção, decidiu apoiar a mensagem reformista do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Com Sua
Excelência, assumimos. os compromissos de mudança reclamados por toda a sociedade. Quebrar
esse elo é colocai em risco a própria hiSlória de afirmação do PMDB como força majoritária da média
dos sentimentos brasileiros. Creio sinceramente ser
esse o vínculo inquestionável entre a direção partidária e as bases capilares que fazem à nossa grandeza Nesse sentido, Goiás é um sfnilolo, tanto na
sua dimensão, como das mais fortes representações
partidárias entre os Estados, quanto na unanimidade
do pensamento que une o Govemadot, a8 'Bancadas
federais, as preferuras e a assembléia. .
Pode parecer ingénuo, mas penso que não
existe nada impossível na política. Acred~o mt.ito no
sucesso de novas articulações que busquem o consenso partidário. Consenso em nome de objetivos
nobres que unam nossas forças. Temos a vocação
da grandeza, e por isso é justo sonhar com um Partido voltado para a modernização do País e para a inserção de nossa economia no Primeiro Mundo. De-:
sarmar espímos em busca da paz interna é o caminho para o fortalecimento do PMDB, no grande embale das próximas eleições municipais. Rachados,
como ficará nossa credibilidade diante do eleilor?
Sem identidade definida, como negociaremos com o
Presidente da RepúbUca? DMdidos, como vamos
postular o p6der em 1998? Como reivindicar a participação- da-sociedade civil, e conquistar novos quadros, na parceria por um grande projeto nacional?
São questões fundamentais que devem conduzir à
reflexão dos nossos grandes Líderes, como o Sena-
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dor Jader Barbalho e o DepUiado Michel Temer. Não
lhes !allarilo os trunfos e os instrumentos para recompor interesses e reaje~ alternativas de consenso.
É imperioso lutar pela manutenção da identidade entre o PMDB. e o Pafs. A Nação está olhando
para todos nós, esperando a grandeza do desprendimento que corresponda às nossas grandes e indelegávels responsabilidades políticas. São os gestos
de renúncia e de grandeza que dão aos homens o
tamanho das instituições políticas que representam.
Nossos companheiros são vividos, calejados pela
luta, conhecem o significado da palavra união e sabem como chegar a ela Não tenho dúvida de que o
bom senso vai prevalecer, em nome de nossa história passadil e de nossa anrmação futura Espero e
desejo que cada um encontre o caminho certo para
chegar a esse ideal.
·
Era o que eu tinha a dizer.
Muilo obrigado.
O SR; PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva V.
ExA diSpõe de vinte minutos.
··
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. PronunCia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não poderia deixar de vír a esta tribuna quando tive a oportunidade de participar de uma sessão solene, ontem,
na Câmara dos DepUiados, quando comemorávamos o ano da Reforma de Luterõ; uma reforma comprometida com mudanças profundas, com transparência e esciarecimento não apenas para o povo.
cristão ou protestante. Lutero não concordava com
aspectos daqueles dias em que a religião estava se
tomando um grande dogma, fechada à compreensão dos seres viventes.
A Reforma .de Lutero fez com que nascesse
em nós a esperapça de um segmento religioso que
levasse as boas ·novas e compreendesse que não
há absolutamente em nenhum momento da nossa
vida cristão uma contradição entre a prática da fé e
a prática política: e social. É importante que compreendamos o nosso papel como cristãos, ou seja,
fazendo com que essa palavra esteja afinada com o
ser humano, porque foi para isso e por isso que nasceu da vontade de Deus o seu filho Jesus Cristo,
que morreu na cruz para dar urna esperança de
vida, de uma vida com abundância. Por isso, aRe-:
forma tem um compromisso social.
Hoje, tive a oportunidade de participar do Encontro de Parlamentares Ciistãos Internacional, porque não éramos apenas nós, mas um grupo que se
articlia há muilos anos, e que vê na Bíblia, na pala~
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vra de Deus, o caminho certo para estannos, seja no
Executivo ou no Legislativo, defendendo esse inleresse social.
Quis ocupar a tribuna para falar a respeilo de
uma situação específica, social, que acontece no
nosso País e que, por compreensão política e ideológica, temos dado um tratamento de exclusão total,
não nos permitindo, de jeito nenhum, discutir com
transparência, com compromisso, o situação que
está hoje levando até às prisões aqueles q!Je querem defender um pedacinho de terr13.
É com essa compreensão que venho à tribuna, .
como uma manifestação muito mais espiritual do
que política, para fazer a leitura da Bíblia Sagrada,
O Primeiro Livro de Moisés, chamado Gêneses, Capítulo I, que diz algo muilo simples:
1 No princípio criou Deus os Céus e a

terra.

2 A terra, porém, era sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o
Espírito de Deus pairava por sobre a5
águas.
3 Disse Deus: "Haja luz"; e houve luz.
· 4 E viu Deus que a luz era boa; e fez
separação entre a luz e as trevas.
5 Chamou Deus à luz Dia, e às trevas,
Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia
6 E .disse Deus: "Haja firmamento no
meio das águas, e separação entre águas é
águas".
7 Fez Deus o firmamento, e separação
entre as águas debaixo do firmamenfo e as
águas sobre o firmamento. E assim se fez.
8 E chamou Deus ao firmamento Céus.
Houve tarde e manhã, o segundo dia
9 Disse também Deus: Ajuntem-se as
águas debaixo dos céus num só lugar, e
apareça a porção seca E assim se fez.
1o A porção seca chamou Deus Terra,
e ao ajuntamenfo das águas, Mares. E viu
Deus que isso era bom.
Mas essa terra é a terra prometida aos
seres viventes. Mas não foi só Isso.
27 Criou Deus, pois, o homem à sua
imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou
- 28 E Deus os abençoou, e lhes disse:
Sede fecundos, muHiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céus, e sobre todo
animal que rasteja pela terra
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29 E disse Deus ainda: Eis que vos lenho dado todas as ervas que dão semente e
se acham na superffcie de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente; isso vos será para mantimento.
30 E a todos os animais da Terra e a
todas as aves dos céus e a todas os répteis
da terra, em que há fôlego de vida, toda a
erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez.
31 Viu Deus tudo quanto fizera, e eis
que era muito bom. Houve tarde e manhã, o
sexto dia
E disse mais:
21 Criou, pOis, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes
que rastejam, os quais povoavam as águas,
segundo as suas espécies, e Iodas as aves,
segundo as suas espécies. E viu Deus que
isso era bom.
22 E Deus o abençoou, dizendo: Sede
fecundos,_ muHiplicai-vos e enchei. as águas
dos mares; e, na terra, se multipliquem as
aves.
23 Houve tarde e manhã, o quinto dia
24 Disse também Deus: Produza a ter. ·. ra seres viventes, conforme a sua espécie:
animais domésticos, répteis e animais selváticos, segoodo a sua espécie. E assim se fez.
25 E fez Deus os animais selváticos,
segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e lodos
os répteis da terra, conforme a sua espécie.
E viu Del(S que isso era bom.

Por que fiz essa leitura nesta tarde? Por compreender que a ferra foi dada para ser explorada,
para ser ocupada e para dela extrair o que tem de
melhor como uma bênção, uma dádiva de Deus. A
terra não foi feita para ser simplesmente especulada, para servir de instrumento de violência é opressão parà homens e mulheres.
Assim como tivemos esse cuidado de tratar da
terra por parte de Deus, que sabia e entendia da
nilssa necessidade, quis Ele ainda, na sua infinita
misericórdia, dizer aos animais que se multiplicassem, e que povoássemos a terra, e nos deu o instrumento que usarfarnos para nossa sobrevivência,
para nossa vida Ele disse ainda mais, que era extremamente importante que tudo isso que Ele havia
criado estaria sob nosso domínio, de homens e mulheres. Ele nunca colocou isso acima das necessida- ·
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des do homem e da mulher, mas colocou para as
nossas necessidades.
Como cristã, tenho isso como um compromisso
social, comp uma dádiva; não posso permitir que
meu egoísmo não me deixe tratar essa questão de
uma forma altamente humanística, social e cristã,
porque nossa vida é passageira, e essa terra que
habitamos, em determinado momento, não sei se
ainda no segundo ou no terceiro milênio, ficará inteiramente vazia; mas queremos ocupá-la nesse momento, não apenas como uma ordem divina, mas
também como uma necessidade humana.
Estamos tratando da questão agrária como se
estivéssemos tratando com os animais. Em Gêneses, coloca-se que os animais deveriam ser dominados por nós, e estamos dando-lhes tratamento igual
aos dos seres humanos. Esses animais que foram
criados para nossa alimentação têm tido, em certas
ocasiões e tammas, um tratamento melhor do que o
que se poderia dar a um ser humano e para eles é
reservado o maior espaço possível da Terra, mais
que aos seres humanos.
Tenho uma visão humanfstica e ecológica nesse sentido, aprendida em Gêneses, que hã milênios
nos coloca um grande desafio: falamos que temos
compromissos, falamos que somos os responsáveis
pelo destino do País e que temos que dar-lhe condições de desenvolvimento, mas não podemos acreditar num desenvolvimento que não leve em conta os
seres humanos. Estamos falando às máquinas, aos
robôs, àqueles que não são cristãos, mas que sabem perfeitamente que devemos dar ao ser humano
a prioridade no usufruto da terra e a ele dar as condições necessárias para que possa ocupá-la.
A reforma agrária não é uma questão partidâria; a reforma agrária não é uma questão ideológica;
a reforma agrária é uma necessidade, e aqui cito em
Gêneses para que ela não chegue em Apocalipse,
com tragédias que se iniciam com prisões e que podem ter, quiçá, derrantamento de sangue para ser
defendida.
Então, é uma responsabilidade e quis fazer
esta meditação porque pensava, na reforma de Lutero. Para que reformas? Naquela época, Lutero estava se contraponto a uma situação. Então, as reformas que hoje estamos fazendo têm que se contrapor a essas questões que são seculares na política
brasileira, pórque não hã uma mudança· profunda
que leve em conta como principal, como prioridade
os seres humanos. Não estamos falando de alguma
coisa abstraia; estamos falando de algo com que
. convivemos e com o que temos responsabilidade.
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As reformas estão aí para serem manipuladas, para
serem colocadas como um instrumento maior para
nosso crescimento, seja econômico, seja social, seja
para nosso bem-estar, nossa saúde do corpo, da
alma e do espírito.
Penso que estamos buscando, de todas as formas, fazer um diâlogo; lembrem-se de Jesus, que-nem nos piores momentos negou-se a dialogar, nem
nas piores horas de contestações de uma multidão.
É do diâlogo que precisamos com relação a essa
questão agrária
Não podemos deixar que mulher, trabalhadora.
dona-de-casa, mãe de família seja presa pura e
simplesmente, porque estâ no Movimento dos SemTerra Não é possível que concordemos com isso,
quando sabemos que hã muitos corruptos, muitos
assassinos que estão a seu bel-prazer, com uma
vida tranqüila, e nem sequer foram levados ao tribunal. Estamos vendo uma dona-de-casa. uma trabalhadora, uma guerreira ser colocada como uma marginal na prisão. Não concordo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não posso, de forma alguma.· aceitar
essa situação. Penso que estamos chegando ao limite e se hã alguma radicalização com relação a
esse movimento não é possível que a autoridade
maior que é o Poder Público não tenha condição de
solucionar isso, que essa medida não seja uma sucessão de outras, e que esse episódio não venha
dar início a outro nesse momento da reforma agr(lria ·
e da necessidade dos assentamentos.
O Sr. Eduardlo Suplicy - Permite-me V. Exª
um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o
aparte a V. Ex•, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardlo Suplicy - Senadora Benedita
da Silva, V. Exª fala a respeito de como a Justiça
deste Pais estarâ avaliando se agiu corretamente,
no cumprimento da lei estritamente, ao mandar
prender uma mulher como Diolinda Alves de Souza,
mãe de família cujo filho estâ precisando de seus
cuidados em função da necessidade de uma operação de liémia, quando não se sabe especificamente
que crime terá essa mulher cometido. Hoje, telefonei
para o juiz de Pirapozinho que determinou a prisão
com base em rela1ório de delegado e de promotor
da região. Expus minha estranheza em termos semelhantes ao que V. Ex• estã aqui a dizer, porque,
em verdade, o que estão esses trabalhadores a dizer, a fazer? Não estão ameaçando a vida de quem
quer que seja Sempre que receberam ordem judicial da Secretaria de Segurança Pública para deixarem alguma área, em cada um dos momentos em
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que realizaram ocupações, eles o fizeram de-forma
ordenada e pacífica. Voltaram a sinalizar com a ocur-<Çio de ãreas movidos pela vontade de estarem
lavrando a terra tomando-a produtiva, até porque
nossa Constituição diz que a função social da terra
exige que ela se tome produtiva. Repito, não estão
ameaçando a vida de qualquer pessoa. Na tarde de
hoje, os advogados Luís Eduardo Greenhalgh, Aton
Fon e outros que estão assistindo o Movimento dos
Sem-terra estão dando entrada a um pedido de habeas corpus no sentido de que seja revogada a prisão da SRA. Diolinda e de Mãrcio Barreto perante o
f ribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esperamos que a Justiça ouça o bom senso, ouça o clamor
de V. Ex", Senadora, e coloque fim a essa prisão.A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex". Na verdade, Senador Eduardo Suplicy, não quero ser apenas uma voz clamando num
grande deserto - e sei que não serei uma voz clamando no deserto, porque V. ExA já deu a notícia de
que iniciativas no campo jurídico estão sendo tomadas para que se· possa permitir, para que se possa
dar OPortunidade de que o diálogo prevaleça neste
momento. Por isso, espero que o resultado da iniciativa.cita.d;;! por V. Ex" venha nos trazer uma tranqüilidade, porque este é realmente um momento de dor.
Não estOu somente preocupada. mas sinto dor. E a
sinto como uma mulher que é mãe, que é avó e que
sabe que para ir para a lula nós, mulheres, sacrificamos demais a nossa família, deixando, às vezes, o
momento em que poderíamos estar fazendo uma
outra coisa, porque temos fé, esperança e uma expectativa de que a situação seja resolvida.
Quando assisti, pela televisão, aquela mulher
ser presa, sofri realmente um grande choque. Mas,
ao mesmo tempo, senti que não se trata apenas de
continuar a luta. Percebi que são mulheres como
aquela que, verdadeiramente, poderão contribuir
para a mudança desse quadro.
O Sr. Bernardo cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o
aparte a V. Ex", Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo cabral-Senadora Benedita
da Silva, eu sou, por uma dessas circunstâncias do
destino, o orador seguinte inscrito, e devo dizer que
vou abordar ~té problema. Mas não poderia ficar
calado quando estã terminando o tempo de V. Ex",
sem dizer-lhe que V. Ex~ aborda a maléria com ab·solula isenção político-partidária. Se eu calasse, se
não dissesse que o cuidado de V. Ex" representa
aqulo que mais deveria presidir o problema da refor-
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ma agráril!l; o diálogo, não estaria fazendo justiça ao
.seu discúrso. Ainda que no meu eu pudesse me referir a ~o. Mas eu gostaria que ficasse embutido na
peça que V. Ex" trouxe, a partir da lição bíblica, o
falO de que vale a pena assistir um debate dessa natureza, em que não se parte para o campo emocional, mas racional. Cumprimentos a V. Ex"
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço V.
Ex" por esse aparte. Sei que o meu tempo já se extinguiu, mas tenho certeza de que na abordagem de
V. Ex", com todo o cuidado que V. Ex" sempre tem,
como um homem que conhece a justiça e a pratica,'
V. Exª fará soar mais uma voz neste plenário, que
chegue ao Planalto, que chegue aos tribunais, e que
dará a Diolinda a oportunidade de voltar ao seu lar,
e a nós dará a oportunidade do diálogo e fará com
que prevaleça - mas prevaleça mesmo - o entendimento, a responsabilidade, a política, nada além disso.
Concluindo, Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, como comecei o meu pronunciamento com
uma palavra altamente profética, porque falei de Gê-nesis e dos acontecimentos dos dias de ·hoje, eu
gostaria de também de finalizá-lo dizendo que talvez
ela, Diolinda, não possa ouvir a minha voz, mas que
todos aqueles que podem devem continuar segundo
o que está escrito na Bíblia, e no que acredito:
"Tocai a buzina em Sião e incomodai to.dos os moradores da Terra, mas faça justiça".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Múto
obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao Senador Bernardo CabraL
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, hã algumas sessões já tivemos oportunidade, vários Senadores, de
abordar esse problema da reforma agrária. Lembrome de que numa delas eu disse que era preciso que
o Governo atentasse para um problema maior, que
seria a criação de um líder ou a transformação de
uma pesspa em um mártir.
Procurei dar seqüência à abordagem que fazia,
apontando para o que poderia acontecer com a Jus-liça. Hoje, tomo de um júz pertfoclo lã no inlerior do
Amazonas o mote para este pronunciamento. De um
lado, aquele distante magistrado, e, de outro, o problema que toca de perto a um seu colega de São Paúo.
O Dr. Rõmulo José Fernandes da Silva, juiz de
Direito de Tabatinga, Município do Amazonas, faz
um ofício dirigido ao Presidente da ComÍJanhia Brasileira de Alimentos, Cobal, aos meus cúdados, com
este lexto:
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•sr. Presidente,
Em uma reduzidfssima parte do prédio
da Câmara de Vereadores se localiza o Fórum de Justiça de Tabatinga, no qual se
acham instaladas e funcionando em precaríssimas condições, as duas varas da Comarca.
Com certeza o prédio da propriedade
dessa r. lnstib..ição, situado na Avenida da
Amizade, em Tabatinga, e sem uso há praticamente 05 anos (fo10grafia5 juntas), seria
uma solução para o problema enfocado, de
modo que encarecemos a necessária colaboração de V. SI' no sentido de avaliar a
possibilidade de ceder, a trtulo de comodato,
o referido prédio a este Juízo.
. Ainda, caso o presente pleito mereça
acolhida, desde já assumimos o compromisso de conseNar o prédio e de proceder as
benfeitorias que se fizerem imprescindíveis
à sua utilização.•
Nas fotografias vê-se o supermercado da Cobal abandonado. E um juiz de Direito pede a sua uti6zação, porque ele trabalha em parte do prédio da
Câmara de Vereadores.
Esta é a primeira humilhação que o Poder Judiciário sofre por todo este País. Não quero sequer,
aqui, fazer a defesa do Judiciário, no instante em
que seria apropriado. E eu talvez seja um dos poucos que acreditam na Justiça brasileira, porque tive
um irmão assassinado aos 27 anos de idade, e ao
longo de três julgamentos do júri houve a sentença
condenalória feita pela Justiça. Portanto, sou um homem ·que convive há 40 anos com ela, e quando
vejo um juiz pedir ao Presidente de uma instituição
um prédio abandonado eu me dou conta das manchetes que hoje são registradas na imprensa brasileira. Algumas delas apenas a tftulo de embasamento para o que pretendo dizer: "A justiça está a serviço dos fazendeiros". Outra: "A justiça seNe aos fazendeiros".
Antigamente, em Bagdá, havia um Califa chamado Almansor. Ele resolveu constnir um palácio
suntuoso, que fosse tão belo quanto o de Salomão,
que era um dos mais conhecidos; queria que fosse
revestido de ouro, de jaspe e de mármore. E o seu
desejo começou a ser realizado.
QuandO o Califa Almansor se deu conta de que
estava quãse pronto aquele belo edifício, um grãovizir seu, homem imediatamente subordinado na hierarquia, percebeu que, à frente daquele belo palácio,
. fora construída, há centenas de anos, urna choupa-
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na - e quem conhece o Médio Oriente sabe que são
construídas de pedra -. que estava em ruínas. Ora,
ruínas defronte a um palácio sunfuoso seria um
atestado para os viandantes, para os que ali fossem,
de terrível incOmodo.
O grão-vizir, indo àquela casa, propôs ao modesto tecelão que nela morava a compra do casebre
caindo aos pedaços. O tecelão, ao ver aquele saco
cheio de moedas de ouro - e, quem sabe, a sua independência para o resto da vida - respondeu-lhe:
"Não, de forma alguma! Não posso vender essa modesta casinhola Foi nela que nasci e nela que morreu meu pai".
O grão-vizir entendeu tratar-5e de uma resposta desaforada e exigiu respeito. O modesto artesão
disse-lhe então: "Se o Califa e Vossa Majestade quiserem derrubar, façam-no. Mas todos os dias virei
aqui sentar nesta pedra, a última que restar, para lamentar a minha tristeza, a minha infelicidade, a minha miséria".
Quando o Califa Almansor soube d~ resposta e
da idéia que tinha o seu grão-vizir..Efe derrubar a
casa, chamou-o e disse-lhe: "De forma nenhuma!
Reconstrua o casebre. Faça com que ele tenha condições de morar. Quero que esta minha ordem seja
cumprida". E o grão-vizir perguntou: "Mas por que,
às suas expensas, vai consertar aquilo que não diz
respeito ao reino?" E a resposta do Califa Almansor
foi a seguinte: "Quero que os meus netos, quando
crescerem, vejam na choupana um exemplo: ao
olharem para a choupana, verão o palácio. E os
meus netos, quando olharem o palácio, vão repetir o
que todos dirão: AI manso r foi grande.' Mas ao mesmo tempo dirão: Foi, sobretudo, justo'".
Aí reside toda a hislórla. O que adianta a grandeza, de um lado, se não se for justo de outro?
Por que trago, de um juiz perdido num município tão distante, que faz fronteira com um pafs estrangeiro, ..onde, em determinados instantes, até sofremos um processo de desnacionalização, uma história perdida no Médio Oriente, em Bagdá, de um
Califa qÚe foi grande, mas, sobretudo, justo? Porque
o problema da reforma agrária, para o qual eú chamava a atenção até há bem pouco tempo, que ultrapassa tudo aquilo que se poderia imaginar até há alguns dias, exige, obriga a uma reflexão maior•.
ObseNem o que isso está a ocasionar - manchete de um jornal de hoje: - "Tensão no campo e no
Governo". Logo a seguir, diz: "A prisão de dois líderes do Movimento dos Sem-Terra acirrou as divergências entre o Ministro da Agricultura, Andrade
Vieira, e o Presidente do Incra, Francisco Graziano",
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Isso é de uma gravidade que só quem não tem
responsabilidade não ~:dã conta. No próprio Gover-no se estabelece uma dissensão entre as pessoas
que têm que buscar a reforma agrãria - e, até certo,
ponto contrariando aquilo que o Presidente da Repúbflca estã interessado em fazer - para élesaguar
numa anãlise da imprensa, cujo resultado não se
sabe realmente qual é.
Observem como as coisas se juntam: "Estamos vivendo a abolição da terra e temos uma nova
. Princesa Isabel". Isso é o outro lado. Depois, hã urn
terceiro lado: um juiz de Manlia, que estã aCuado - o
termo é acuado -, declara que não quis os prisioneiros na cidade e determinou que tossem para o
randiru.
Essa situação tem que ser analisada.em conjunto. Não se pode tomã-la como um fa10 isolado.
A Senadora Benecfrta da Silva aqui se referiu e o disse bem - a um preceito bíblico, segundo o
qual temos que estar unidos para chegarmos a uma
conclusão. Não adianta. de um lado, termos uma briga interna no Governo e, de outro, criarmos um mãrtir, porque é evidente que, na medida em que as
provocações forem tomando vulto, no instante, no
momento em que ninguém mais segurar essa onda,
todos soçobraremos. Não haverã nem vencedores
nem vencidos, porque ninguém sabe aonde poderemos chegar, de um lado, com os seguintes fatores
complicadores: os fazendeiros que estão se armando - não hã corno recusar essa verdade -; e áe outro, os trabalhadores, que estão desrespeitando as
decisões da Justiça - essa é a grande verdade.
Quem tem razão? Depois que tivermos alguns
cadãveres tomando conta disso tudo, a quem se imputará a culpa, a quem se darã razão?
Quando da tribuna do Senado, hã cerca de um
mês, eu disse que era o momento azado para que
tomãssernos medidas no sentido de, reunidos - lideranças de um lado, Presidência da República do outro -, apontarmos os caminhos e indicarmos soluções, poucas foram as vozes nas quais encontrei eco.
O edi!orial da Folha de S.Paulo, de hoJe, me-,
rece a maior reflexão. Vou lê-lo, porque quero que
conste dos Anais da Casa:

ca-

"Grande engano.
A última coisa que se deve fazer em
um paiol é riscar um fósforo. Foi exatamente
o qué ocorreu com o episódio da prisão dos
ffdéres do Movimen10 dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), Diolinda Alves de
Souza e Mãrcio Barre!o, com detalhes de
tentar humilhar ainda mais os sem-terra
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Diolinda, que obviamente não representava
nenhuma ameaça aos policiais, ainda foi forçada a pousar para jornalistas sendo algemada
É evidente que a política dos sem-terra
de simplesmente invadir propriedades privadas estã à margem da lei e, nesse sentido,
deve ser condenada."
Faço aqui um parêntese. Observem a irrapreensão do editorial, de um .lado, condenando o
que os policiais fizeram e, de outro, não dando razão
· -àqueles que invadem propriedades privadas.
E continua:

"É igualmente claro que Diolinda e BarrelO podem até ser apropriadamente acusados de agitadores profissionais, mas eles
certamente não São perigosos quadrilheiros
que devam ser algemados e trancafiados rio
Carandiru. Eles são as lideranças, goste-se
ou não, de uma parcela da população rural
brasileira"
E termina:
"Parte das elites brasileiras infelizmente ainda parecem acreditar que a questão
social no Brasil é um caso de polícia Obviamente elas estão erradas".
Observem como a premissa no meu discurso
em relação à Justiça, que estã sendo acuàda. tem
agora, inequivocamente, induvidosamente, a parte
que deve ser focalizada, e mti!o bem focalizada
Não foi o juiz - e daí não merecer o título que
se lhe atnbuiu, de ter determinado o Carandiru; ele,
o juiz, ou a Justiça, de estar a serviço dos fazendeiros. Não determinou aos policiais que algemassem
os líderes e que os expusessem para jornalistas, no
sentido de a fotografia correr País afora
O juiz tanfás vezes, geralmente na maioria,
cumpre a lei. Ele próprio, corno dizia ainda hã pouco
o eminente Senador Suplicy em aparte à Senadora
Beneditá, afirmou que havia se baseado na lei.
Pois é a mesma Folha de S. Pauto que registra
que o juiz de Pirapozinho, a 600 km a oeste de São
Paulo, Darei Lopes Beraldo, disse ontem à agência
FOlha que se baseou estritamente na lei para decretar a prisão preventiva de quatro líderes do Movimen!o dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra no Pontal de Paranapanema E ele explica que a denúncia
reteria-se a 13 líderes, por formação de quadrilha
No entanto, ele só encontrou estes aqui. Ora, quem
preparou esse inquéri10 para chegar ao juiz? Por ·
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que então se chega ao exagero de colocar a Justiça
brasileira - e ela está sendo colocada, queiram ou
não queiram - no pedestal de uma desmoralização
que~não sabemos onde vai nos levar?
Observem que isto é normal no Brasil: quando
se implanta uma ditadura- não é o caso-, a primeira
coisa que se faz é desmoralizar o Legislativo e encurralar o Judiciário. Ora, o Legislativo não está indo
bem na opinião pública e agora, no mesmo caminho,
conduz-se o Judiciário.
Quero trazer à reflexão dos meus eminentes
companheiros do Senado que não é possível que
deixemos que isso caminhe sem lembrar a lição do
Califa: "Que adianta alguém ser grande se não for
justo"?
Onde está a justiça neste momento? Ou com
quem ela convive? Com os fazendeiros, que estão
sentindo as suas propriedades ameaçadas, invadidas ou ocupadas? Ou com aqueles sem-terra que
estão sendo presos e exibidos à opinião püllica com
algemas que não foram determinadas pela Justiça?
0 caso é muito mais sério, muito sério para que a
opinião pública comece a ser formada com a desmoralização de um dos tripés da democracia. Não conheço em parte nenhuma do mundo onde se possa
falar em democracia sem um Judiciário livre e capaz
de decidir, ·ainda que o faça com as mazelas que
também nele existe, com as deficiências que conhecernas, com os juízes que talvez não tenham direito
a esse titulo, com muitos que fazem muito, muito,
pelas suas ambições pessoais e não pelos interesses coletivos. Ail)da assim, como instituição, tal qual
o Legislativo, não podemos deixar que isso passe
sem que se dê um grito de alerta à Nação, sobretudo àqueles ~- e nesta Casa aqui há uma grande
maioria que somos advogados militantes - que convivem com a Justiça e que sabem, pelos que conhecem por dentro, que não é possível que outros se
impressionem por fora É nessa espêcie não de convocação, mas de chamarnenio a uma reflexão que
ocupo mais uma vez esta tribuna
O Sr. Elcio Alvares - Permite:me v. Ex" um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Com muito pra-

zer, Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares - Em primeiro lugar, louvo
a sua inteligência em colocar dentro de um painel
tão delicado a questão do Judiciário brasileiro. Como
V. ~. há cerca de 40 anos sou um trabalhador da
oficina do Direito. Advogado, sempre advogado, erigi
nos primeir~ momenios o respeito à lei, a confiança
no Direiio .com primados até de um comportamenio
pessoal. Entendi, desde os primeiros instantes, que
no imenso pálio da Justiça se abrigam, em grau de
recurso, amparo para as irresignações e divergên. cias de decisões judiciais. Entendi também, ao longo
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do tempo, que a decisão judicial, na visão do regime
democrático brasileiro, tem de ter o amparo e a sustentação de todos, porque compete à Justiça, instancia derradeira, dirimir todas as dúvidas e todas as
quesfões. E não podia ser de forma diferente, quando o Texto Constitucional é claro ao fixar as responsabilidades do Executivo, do Legislativo e do Jué~::__
ciário. Preocupa-me na questão dos sem-terra -·faço
esse registro na condição de Senador pelo Estado
do Espírito Santo - certo traço de paixão que já ccmeça a encaminhar o problema da mais alta gravidade para as lindes partidárias. Confesso, Senádor
Bernardo Cabral, que o exemplo desse Juiz de Tabatinga, é um exemplo que V. Ex" teve muita felicidade em trazê-lo à colação. Mas são mDhares e milhares de juízes espalhados pelo Brasil afora que,
com devoção fora do comum, lutam pelo primado da
lei e do Direito. V. Ex", que conhece tão bem a imensa profundidade dos autos, sabe muito bem que
qualquer juízo apriorístico, ou jufzo feito, até certo
ponto, à calva, não pode dar a dimensão áo problema que está dentro dos autos. E esta questão de
terra, Senador Bernardo Cabral, talvez. esteja num
dos capítulos mais importantes do Direito brasileiro,
que é o Direito de Propriedade, com todas as variações: o esbulho possessório, a reintegração de posse, enfim, talvez um dos capítulos mais difíceis de
interpretação nos tribunais quando as partes se
questionam e se porfiam sob o pálio da Justiça. Entendo, Senador Bernardo Cabral, e o Espírito Santo
está vivendo um momenio agora critico também, em
que uma decisão judicial foi revogada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. ouvindo o Governador do
Estado, e se tem notfcia de que aqueles que requereram o interdito proibi1ório- no Espírito Santo, todos
os proprietários de fazendas requereram o interdito
proibi1ório - já tiveram o desprazer de ver o interdito
descumprido e a invasão configurada Tive notícia,
hoje, dada por um líder rural, de um fato que me
preocupou bastante: na madrugada do dia de ontem
para o dia de hoje alguns ônibus trouxeram, de ouIras terras, sem-terras para sé incorporarem ao grupo que está fazendo com que haja, no Espírito Santo, um foco de tensão. O deslocamento desses que
querem.~ com justiça. um pedaço de terra, toda mon!agem que está sendo feita em tomo do movimento,
é altamente preocupante, Senador Bernardo Cabral.
E aqueles que têm respeito pela tranqüilidade democrática, aqueles·que têm a visão exala do que é a
lei, aqueles que acreditam na lei como definidora de
posições, não podem silenciar. Nós temos um processo, hoje, expropriatório dos mais avançados perante toda legislação universal. A ação de desapropriação, no Brasil, dá direito à União de se imitir na
posse, antes mesmo da contestação, e somente se
discute hoje dentro do processo desapropria1ório o
justo valor da terra. Quando cheguei aqui, ainda ad- ·
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vogado de ações desapropriatórias, mlitas ações
desapropriafórias, esse questionamento marcou, e
diga-se de passagem, não é urna inovação dos últi:
mos tempos, vem desde o tempo do Presidente
Castello Branco, que fez, realmente, uma legislação
adequada para o problema da terra. Senador Bernardo Cabral, dentro desse alarido de paixões, dentro dessas versões que ocupam os veículos de comunicação, a sua palavra é uma advertência que
tem de prosperar. Não podemos conduzir, de maneira alguma, o Judiciário brasileiro, com tão graves
responsabilidades, ao opróbrio, ao julgamento aligeirado, apressado. Nós temos de dar aos juízes o direito de aplicar a lei dentro daquilo que o nosso texto
constitucional lhes faculta. E hoje, entendendo como
justo o processo de reforma agrária. não posso deixar de negá-lo -e aqui me inscrevi ao lado daqueles
que apressaram o processo de desapropriação.
Quero dizer a V. Ex" que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, nos primeiros dias do seu Governo, e numa solenidade ocorrida no Nordeste deste
País, asseverou que iria cumprir, rigorosamente, os
seus compromissos de campanha em relação à reforma agrária No momento em que sentimos que
há, até certo ponto, uma volúpia para lentar apressar um processo que tem que ser feifo com a maior
justiça e com a maior isenção de espírito, quero dizer a V. Ex" que sou inteiramente solidário, principalmente no ponto maior do seu pronunciamento. Quero, aqui, como Senador da República, prestigiar o
Judiciário bl'asileiro em Ioda a linha. porque esse é o
caminho da verdadeira democracia Louvo V. Ex•, e
já me tomo cada vez mais um admirador dos seus
· pronunciamentos pela propriedade, pela oportunidade e sobretudo, Senador Bernardo Cabral, pela clarividência dos falos. Ninguém pode ser atropelado por
falos que estão se formando aos olhos de lodos. É
necessário haver uma providência, é necessário haver um norte para lodos os brasileiros. E nós, aqui
do Senado da República, temos a obrigação de formar um coro de vozes em favor não só do regime
democrático, mas, principalmente, para resguardar o
Judiciário brasileiro. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Senador Bernardo Cétlral, V. Ex" me concede um~?
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) (Fazendo
soar as campainhas.)
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
sei que V. Ex" vaí me advertir quanto ao tempo.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Exalamente. Pediria a V. Ex" que concluísse o seu pronunciamenfiJ.sem.conceder apartes.
SR~ BERNARDO CABRAL _ Mas, ao mesEx"
mo tempo que sei disso, não desconheço que
não me privará do prazer de ouvir o Senador Antonio Caries Valadares. E, antes de fazê-lo, permilame agradecer o eminente Senador Elcio Alvares,

o
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não só por que S. Ex~ é o Líder do Governo, mas
por ser um advogado, e que, com propriedade, disse
aqlilo que lodos nós sabemos: para os juízes o que
eS1á fora dos autos, está fora do mundo.
Concluiria, ao agradecer a intervenção do Senadar Elcio Alvares, áiZendo que quem sabe se, por
trás disso tudo, não eS1á a intenção de não permitir
que o Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, faça a reforma agrária? Porque, desde as
Capitanias Hereditárias, Sr. Presidente, quando se
tez a divisão, que não há reforma agrária no Brasil.
Talvez agora fosse o momento propício.
Continuo a fazer aquela pergunta: a quem
aproveita isso?
Quero agradecer a V. Ex~. eminente SenadOr
Elcio Alvares.
Tenho a certeza que o Presidente Bello Parga
me permitirá ouvir, com a atenção de sempr~. o Senadar Antonio Caries Valadares.
O Sr. AniDnio Carlos Valadares - Senador
Bernardo Cabral, agradeço ao Sr. Presidente Bello
Parga a generosidade, porque gostaria de parabenizar e felicitar V. Ex" neste discurso, não digo visionário ou prognosticando uma situação de inferno
para o Brasil, mas, dentro ç1o equilíbrio que serppre
caracterizou a sua presença na vida pública, mosIrando, por A mais B, que algumas providências pracisam ser tomadas o mais rápido possível, antes
que a situação se agrave. Somando ao grande Líder
Elcio Alvares, que fez justiça a este grande pronunciamenlo que. faz V. Ex" na tarde de hoje, que é um
dos pontos altos desta atua1 Legislatura, quero dizer
.que, neste momento, o Brasil não precisa de vítimas
nem de heróis; o Brasil precisa de decisão, de equilíbrio, de moderação para decidir melhor o seu desfino. Muito obrigado.
·
O SR. BERNARDO CABRAL - Obrigado. Senadar Antonio Carlos Valadares, é com muita alegria
que o aparte de V. Ex~ está incorporado a este meu
modesto pronunciamento.
E concluo, Sr. Presidente, como comecei: não
adianta construir grandes palácios ou tentar dembar
pequenas choupanas. há que se ter um. de um lado,
para mostrar a grandeza de um administrador, e, de
outro, a choupana, para que todos reflitam na justiça
de que éle é possuído ou de que é revestido. O erasil eS1á nessa situação. É um País que tem palácios
e que tem choupanas, mas não será grande se não
for justo.
E, neste instante, Sr. Presidente, o que temos
q1:1e colher, do Senado, é um caminho grande, mas

·

ao mesmo tempo que seja justo; que seja grande
para aqueles que precisam de um pedaço de terra,
mas que seja justo com aqueles que detêm a propriedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Durante o discu!SO do Sr. Bemarrio
Cabral, o Sr. Bel/o Parga. deixa a cadeira da
presidência. que é ocupada pelo Sr. Va/mir
Campelo.
Durante o discu!SO do Sr. Bemarrio
Cabral, o Sr. Valinir Campelo, deixa a carteira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Bel/o Parga.
O SR; PRESIDENTE (Bello Parga) - Antes de
conceder a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, próximo orador inscrito, se não houver objeção do Plenário, prorrogo a Hora do Expediente por quinze mi-

nutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de prestar contas a esta Casa do
resultado da análise e tramitação da Medida Provisória 1.137, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Fundos Constitucionais e as Operações
Oficiais de Crédito. Fui Relator dessa MecfKia Provisória no ãmbito da Comissão Mista. cujo rela1ório
que apresentei, juntamente com o projeto de lei de
conversão, foi aprovado na sessão de 26 de outubro
de 1995 do Congresso Nacional.
Devo, .entretanto, esclarecer que houve um engano· no encaminhamento do texto aprovado, já
que. se encaminhou um texto anterior, que-não incorporava" os avanços obtidos na seql.lência de entendimentos entre os Parlamentares e a equipe
econõmica do Governo Federal; o que já foi devidamente corrigido, inclusive com a aquiescência do
Plenário do Congresso Nacional, na sessão de ontem, dia 31 de outubro.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
gostaria de elencar as bases aprovadas pelo Congresso Nacional e inseridas no Projeto de Lei de
Conversão aprovado:
1. A partir de 1" de julho de 1995 os financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais terão como custo básico a TJLP e como
encargo adicional um dei credere de até 6% (seis
por cento) ao ano.
2. No perfodo de 1" de novembro de 1995 a 31
de maio de 1996 a taxa mensualizada da T JLP, incidente sobre os contratos celebrados até 30 de junho
de 1995, será reduzida em oito décimos de um ponto percentual. Essa redução visa compensar á diferença entre a TR e a TJLP durante o período de 1"
de dezembro de 1994 a 30 de junho de 1995.
3. De acordo·com a natureza e localização do
empreendimento, a finalidade dos financiamentos e :
o porte dos mutuários beneficiários serão estabelecidas faixas diferencia,das de prioridades e redução
dos encargos financeiros correspondentes a TJLP e
ao dei credere.
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Esses redutores não foram fixados em lei e de-verão ser definidos pelos Conselhos Deliberativos
dos respectivos Fundos.
.
-4. Para as operações contratadas com pequenos e miniprodutores rurais, suas associações e
cooperativas, será concedido um rebate adicional de
encargos financeiros de 5% (cinco por cento), como
compensação dos custos decorrentes da assistência
técnica.
5. Nas operações com pequenos e miniprodutores rurais, suas associações e cooperativas, os
encargos totais incidentes sobre os contratos de crédito rural serão inferiores aos vigentes, para essas
categorias, no crédito rural nacional.
6. Os saldos devedores dos financiamentos
apurados em 30 de junho de 1995 serão renegociados com alongamento do prazo total do contrato por
mais 3 (três) anos para os pequenos e miniprodutores rurais, suas associações e cooperativas e por
mais 2 (dois) anos para os demais produtores rurais,
a contar do término do contrato em vigor, com reprogramação do esquema de reembolso.
7. Por opção do mutuário, poderão ser aplicados, nas operações de crédito lili'al·rontratadas por
produtores rurais, suas associações e cooperativas,
os critérios gerais de negociação de dívidas decorrentes de operações de crédito rural. Assim, esses
mutuários dos Fundos Constitucionais estarão incluídos no processo de "securilização" das dividas agricolas, a ser implementado.
. 8. Foi criado o Conselho Deliberativo do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste,
que deverá ser instalado e regulamentado no prazo
máximo de 30 dias.
9. Dos recursos dos Fundos Constitucionais
serão aplicados 1O% para financiamento a assentados e colonos nos programas oficiais de assentamento e reforma agrária aprovados pelo Incra.
Esses financiamentos terão, em caráler excepcional, o limite de 12% ao ano e redutores de 50%
sobre as parcelas da amortização do principal e sobre os encargos financeiros, em condições semelhantes às adotadas no Procera
1O. Os financiamentos com recursos dos Fundos poderão ser contratados com associações e
cooperativas de produtores rurais, podendo estas repassarem a seus associados e cooperalivados,
bens, produtos e serviços.
·11. A partir de 1" de julho de 1995, os financiamentos para investimentos agropecuãrios e agroinduslriais, contratados com recursos do Tesouro Nacional (Operações Oficiais de Crédito) terão como
custo básico a TJLP.
12. As debêntures subscritas com recursos do
Finor, Finam e o Funres' terão custos equivalentes à
TJLP, acrescidos de 4% ao ano. Terão também prazo de carência equivalente ao prazo de implantação,
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poderão ser prorrogados em igual períodos de até
12 meses pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento Regional.
13. O Poder Público fica autorizado a, em cases de emergências, inclusive para atender problemas regionais, adquirir com recursos do Tesouro
Nacional (Operações Oficiais de Crédito) produtos
rurais, para entrega futura, utilizanck:H>e a Cédula do
Produto Rural - CPR.
14. Os financiamentos de investimento rural
para controle da •vassoura-de-bruxa• e recuperação
de produtividade da lavoura de cacau, na Bahia, Espírito Santo e na Região Amazônica poderão ser
concedidos com riscos para o Tesouro Nacional,
desde que atendidas determinadas exigências.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acredito
que o texto aprovado foi o resultado de um amplo
processo de consultas aos representantes de entidades interessadas na matéria, aos órgãos públicos e
entidades financeiras envolvidas, nas diversas regiões, de sugestoes de Parlamentares, apresentadas
através de emendas, e objeto de um entendimento •
mantido com a equipe económica do Governo Federal. Representa, sem dúvida, um avanço e uma importante contribuição para eliminar as séries distarções existentes nos financiamentos desses Fundos
Constitucionais.
Rnalmente, Sr. Presidente, gostaria de ressailar o alto nível de entendimento das negociações 1evadas a efeito pelos membros da Comissão Mista do
Congresso Nacional com o Dr. Pedro Parente, Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, com o
Dr. Andréa Calabi, Secretário-Executivo do Ministério do Planejarnento e Orçamento e com o Dr. Cícero Lucena, Secretário de Políticas Regionais, bem
como. com todos os se.us assessores.
E. de maneira particular, gostaria de destacar a
valiosa participação do Deputado Germano Rigotto,
Líder do Governo. no CongresSO, que, com a dedicação e elevado empenho não mediu esforços para
viabilizar o entendimento, não somente dentro do
Congresso, como também com o Governo Federal,
numa demonstração inconteste de competência e
compromisso maior.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Senador Antônio Carlos Magalhães. S. &a dispõe de cincq minutos.
O S~. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.>s e Srs. Senadores, a Bahia homenageou, na última quinta-feira,
. uma das figuras maiores do Direito, do magistério,
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Senador desta Casa, professor Josaphat Marinho,
pelos seus 80 anos. Sempre jovial, sempre no exercicio dos cargos e funções públicas, inclusive o
mandato de Senador, com rnaior·a dignidade, competência e espírito público.
Os vários segmentos da sociedade baiana participaram dessas homenagens, razão por que, em
nome dos baianos, aqui me encontro para registrar
esse acontecimento, que é muito grato à minha ter·
ra, e pedir a V. ExR que faça transcrever nos Anais
desta Casa os discursos proferidos pelo professor
Josaphat Marinho, Senador baiano nesta Casa, na
Academia de Letras da Bahia, da qual ele é membro
dos mais brilhantes, onde recebeu uma grande homenagem, e em um jantar que a sociedade baiana,
nos seus mais diversos segmentos, ofereceu-lhe
com a participação de todas as figuras expressivas
da nossa terra
Acho importante a publicação dos discursos
pelo conteúdo dos mesmos, pelo que encerra em lição de uma vida a serviço do Direito e da Justiça.
Daí por que, Sr. Presidente, pedi a palavra, certo de
que interpreto não só o sentimento do povo baiano
como do próprio Senado da República.
Muito obrigado a V. &a

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
O PAPEL DAS ACADEMIAS DE LETRAS

Josaphat Marinho
(Agradecimento na Academia de Le-·

tras da Bahia, na sessão de 26-1 ()..95)
A vida de todas as Academias, científicas ou fiterárias, é uma sucessão de acontecimentos diferen·
ciados, presididos pelo mesmo espírito de .compreensão e fraternidade. Na dessemelhança de temperamentos e de formação cultural de seus integrantes, domina a expressão da inteligêÕcia tolerante.
Por vezes, a revelação de idéias associa-se à de
sentimentos profundos. Singularmente, as solenidades são distintas e guardam identidades, porque as ·
razões ocasionais não anulam a inspiração permanente, que as anima
Atente-se nas cerimônias de posse. Há os eleitos que chegam como esperados, tanta a harmonia
de suas qualidades intelectuais com o estilo da
Casa Há os reservados, a quem a justiça acadêmica atrai. Há os conversas, que se distanciaram da
instituição ou a renegaram, e afinal se aproximaram,
como Carvalho Filho e Lafaiete Spínola. O primeiro,
no discurso de ingresso, referiu que, •em plena luz
da adolescência", não lhe parecia possível que as
Academias fossem "os núcleos ideais de ·cultura
atuante•. Mas, amadurecido, "não se sentia contradi- ,
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tório e inoonseqOente• por ser "acolhido nesta veneranda casa•. o outro, de muitos e •velhos pecados•,
imaginou que as academias eram •enxovias I onde o
talen1o não fazia pouso•. Redimihclo-se, proclamou,
na oração em verso, que •a confissão· é sempre o
amparo de um tropeço". E astuttunente esclareceu
que não SuPOrtoU as "r.oisas lã por fora".
"E como não gostei desta modema
dança
·
Para esta Academia, impávido, fugi."
Como a quanlos têm penetrado os seus Llln'
brais, a Academia os recebeu ·COm o contentamenio
e a nobreza devidos a consciências livres,. A divergência de concepções no passado não. impede a
convergência e a cordialidade no presente. É o caláter liberal do espirilo. acadêmico. Ao saudar Gilberto
Amado na Academia Brasileira de Letras, Alceu
Amoroso Uma começou por apontar o maldizente e
louvara oportunidade do encontro, na graça da frase
civilizada: "Fostes também daqueles que escarneceram desta Academia, onde hã meio século vos
aguarda um lugar de honra•.
Assim, a partir da recepção solene e polida, hã
instantes repetidos de convivência serena, no contraste educado de opiniões. A relação de mútuo respeito entre os confrades ajuda a lapidar a forma de
enunciação de idéias dissonantes. Cria-se um modo
de conviver acadêmico, em que, menos pelas norTlall do que por natural recaio, o diálogo é sempre
liscipliaado pelo pudor de ofender. Embora provinJos os eleilos de 'fontes diversas, aqt.i ninguém precisa renunciar crenças, nem anunciar rebeldias desagregadoras. A Academia assegura a expansão de
todas ·as idéias, para que do confronto delas resulte
o compromisso sem abdicação. É a convivência dos
conlrârios, livremente admitida, o reconhecimenlo
espontâneo do valor da construção literária de pensador divergente, nem por isso menos digno de
apreço intelectual. A amplitude desse juizo, inoonciHâvel com o sectarismo, é que permitiu a Jorge
Amado, •velho e provado homem de esquerda" no
seu próprio dizer, saudar, na Casa de Machado de
Assis, o romancista e contista Adonias FRho, um
"adversário político•, e saiientar a importância acentuou - de "uma obra de densidade pouco comum em nossa literatura•, "de um grande escrilor de
nosso tempo, maduro em sua criação". Talvez essa ·
forma espiritual de conviver contenha e reduza o esforço de renovação, como se tem assinalado. Proporciona, porém, o equilíbrio consentido das inteligências, que é também modo de abrir-lhes clareiras
às manifestações criadoras.
Desse processo de amortecer paixões e evitar
radicalismo resulta um entrelaçar de sentimentos,
. que converte a companhia das letras em traio cor-
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dial, e propicia ato da significação do que agora se
r~iza. Como se transformásseis o. crepúsculo da
tarde no do amanhecer, aqui estais, caros confrades, 'e convidastes a sociedade e amigos meus,
para marcar uma data feliz e assustadora, - que
dentro de dois dias contará 80 anos, - com o calor
de comemoração cativante. Culminando a prova de
estima, designastes para traduzir vosso sentimenlo
Luis Henrique, em que cuja imagem de simplicidade,
determinação e competência, de reflexão e bondade, se retrata o confrade, o escrilor e pesquisador,
antigo companheiro de trabalho, o amigo afetuoso e
da mesma estirpe dos Tavares a que pertencia Nestor Duarte, que continua titular da Cadeira n" 30, por
mim apenas ocupada E vosso intérprete, na suavidade de seu estilo, excedeu-se, no que me cabe, em
benevolência. Ela é compreensivel, porque dirigida a
quem, a esta altura da existência, sabe dos riscos
do despenhadeiro, que Lulu Parola, "Cantando e
Rindo", descreveu no contraste do verso travesso:
"0 cansaço é na subida
Quem sobe vai ofegando
Mas na ladeira da vida
Quem desce é que vai cansando"
Não rejeito, por isso mesmo, a magnanimidade. Recebo-a como estimulo a resistir ao tempo e
suas surpresas e a encontrar forças para defender
sei'T1lre as idéias renovadoras e de libertação, e
sei'T1lre combater Iodas as formll$ de arbitrio e simulação. Sei que nada se opõe: vitoriosamente, à marcha inflexivel do tempo,. que Xavier Marques chamou •o liquidatârio de tantas esperanças e tanlos
COI11lromissos•. Mas também sei que não se é
moço, nem velho, apenas em função da idade temporal. Hã jovens, de idade, superados pelos anseios
de seu tempo: são contemporâneos do passado.
Não têm a dimen,são das transformações do presente, confundem tendências passageiras e postulações de interess~ com aspirações duradouras da
grande lamilia humana Velhos hã- assim foi João
Mangabeira além dos 80 anos - com energia e lucidez para manter umas e rever outras idéias, e estimular muilanças em beneficio do ser humano, e não
de grqJOs privilegiados.
Nessa antemanhã de nosso século, hã fenômenos contrastantes assinaláveis: um desenvolvimenlo tecnológico que multiplica facilidades e gera
desemprego; o declinio de um liberalismo que, depois de Rudir por algum tempo, enfraquece o Estado
e desampara o individuo e a sociedade, e o ressurgir de um pensamenlo socialista democrático, alheio
aos dogmas do marxismo. Dessa sucessão de falos
expressivos não se entreabrem caminhos fâceis,
mas se delineiam esperanças irreprimiveis. Num
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mundo de descobertas científicas e avanços tecnológicos impressionantes, em que os meios de comunicação anulam o lelllJO e o espaço, uma centúria
não há de nascer no pressuposto do obscurantismo,
mas na expectativa de novos raios de luz espiritual e
moral. A antevisão de oulros dias, num calendário
refeilo, é f_alor impulsionante de condições diversas
e melhores do viver individual e colativo. No tumullo
da segunda guerra, nossa geração alorrnentada encontrou, no universo, instantes de meditação para
delinear as aspirações que deveriam !omar-se realidade, conquistada a vitória e a paz. E progredimos,
sem dúvida. Se há retrocessos, ou ameaça deles,
não faltam inconformações e resistência. Na transição já pressentida e discutida, é legitimo e concorde
com a realidade divisar outras esperanças. Não vos ·
tramito, pois, desãnimo, antes confiança no futuro.
Não sei se o alcançarei, ou até quando o seguirei.
Mas, se o alcançar, e enquanto o seguir, hei de participar dos movimentos de defesa da independência
do ser humano e de ascensão das novas gerações,
sem nenhum preconceito. Será o último exemplo
aos meus netos. •
Dentro dessa crença, contando com a estima e
o estimulo dos cmpanheiros, espero que me seja reservado sempre lugar, modesto embora, no esforço,
que aqui se desenvolve, em favor da cultura baiana.
Se oulros, lucidamente, a têm amparado e servido
com obras e recursos materiais, cabe-nos a tarefa
de preservá-la e, se possível, enriquecê-la, pesquisando e realçando seus veios inesgolâveis, na poesia e na prosa, do passado e do presente, e fixando
as idéias de nosso tempo. Nos cursos, seminários,
debates, conferências, e em nossas reuniões ordinárias, tantas vezes dedicadas a estudos valiosos,
bem como na publicação regular da Revista da Academia, prestamos à Bahia trilulo de apreço às suas
fontes espirituais. Nesse labor de investigar e produzir,
o que se afirma é a cultura, que não morre, düú-se,
não se extingue, estende-se, apresentando novos relevos e alcançando outras fronteiras, no jlizo argulo de
Bernard-Henry Lévy. Assim peregrinando pelo domínio
das letras, descobrimos e exalçamos valores de todas
as idades, a serviço do prestigio cultt.lal da Bahia qual o faz, semelhantemente, a Academía de Letras
Jurídicas da Bahia, solidária nesta homenagem.
Nesse peregrinar, também ressalta o papel divulgador da Academia, como instituição que propaga, sem exibição, o produto da inteligência criadora.
t: justo que esse papel seja salientado. Aqui, os talenlos encontram o chão tanqOilo do juizo imparcial,
como na oulra Academia, participante deste alo.
Nesté chão tranqUilo, lavra, por igual, o sentimenlo de afeição, que se traduz em reuniões, como
esta, de plena solidariedade humana. Diante dessa
. expansão de aletividade, não sei agradecer - nem o

Sabe minha famfiia, presente e comovida na unidade
que ·a l1us!enta. A tentativa de retribuir tamanha distinção reside no anseio, que manifesto efusivamente, de ver confirmado, pelos anos adiante, como
neste alo, o convívio cordial da Academia de letras,
em tesfemunho de sua fidelidade ao espírito baiano.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A solicitação de V. ~ para inserção nos Anais dos discursos
do Senador Josaphat Marinho será atendida, na rorma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

t: lido o seguinte:
REQUERIMENTO ~1.404, DE 1995
Senhor Presidenle,
Requeiro, nos termos do art 255, inciso 11, letra
c, n2 12, que sobre o Projeto de Lei da Câmara n2
115193, que "Regula direilo e obrigações relativas à
propriedade industrial, seja ouvida direilo e obrigações relativas à propriedade industrial, seja ouvida a
Comissão de Educação tendo em vista que é a Comissão Temática especifica para o Projeto, consoante os artigos 91 e 102, inciso V, que dispõem:
Arl 91. As Comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe dispensada a conpetência do Plenário, nos termos do art 58, § 2"-, I, da Conslituição,
discutir e votar:
Arl 102. À Comissão de Educação compete
opinar sobre proposições que versem sobre:
V - criações cientificas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza,
transporte e utilização de materiais radiotiativos,
apoio e estimulo à pesquisa e criação de tecnologia;
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1995. Senador Roberto Requiao, PMDB-PR.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requerimenlo lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, consoante o disposlo no art 25!'. 11, c,
iterri 12•. do Regimento.
Sobre a mesa, requerimenlos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercicio, Senador Antonio
Garios Valadares.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N21.405, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2"-, da
Constituição, 215 e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de
Estado da Agricultura, as seguintes informações:
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a) cópia de todos os documentos (editais, contratos assinados, ordens bancárias, etc.) referentes
à compra de vales-refeição/alimentação realizadas
este ,ano, com ou sem dispensa de licitação, e, especialmente, aquelas efetuadas com as empresas
EAT, Cardápio e Tocket Serviços, autorizadas este
ano, sem dispensa de licitação;
b) cópia dos contratos para fornecimento de
vales-alimentação/refeição, que tiveram suas vigências expiradas neste ano de 1995.
Justificaç.llo

O jornal O Globo, em sua edição de 28 de outubro de 1995, traz matéria assinada pelo jornalista
Hugo Marques, onde apresenta denúncia de que a
Luz do inciso IV, do artigo 24 da Lei de Licitações
(Lei n<> 8.666/94) o Ministério da Agrirutura teria publicado no Diário Oficial da União, edital dispensando licitação para compra de vales-refeição/alimentação, no valor de R$1 ,2 milhão.
Sala das Sessões, 1~ de novembro de 1995. Senador Gilberto Miranda.
·
(A Mesa para decisão.)
• REQUERIMENTO w 1.406, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiró, nos termos dos arts. 50, § ~. da
Constituição, 215 e 216 do Regimento interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de
Estado da Justiça, as seguintes informações:
a) cópia de 'todos os documentos (editais, contratos assinados, ordens bancárias, etc) referentes à
compra de pápéis realizadas este ano, com ou sem
dispensa de licitação e especialmente aquelas efetuadas com as empresas Branac e RSA Comércio e
Indústria, autorizadas este ano sem dispensa de licitação.
b) cópia dos contratos para fornecimento de
papel, que tiveram suas vigências expiradas neste
ano de 1995.
Ju5tificaç.llo
O jornal O Globo, em sua edição de 28 de outubro de 1995, traz maléria assinada pelo jornalista
Hugo Marques, onde alega que à luz do inciso IV, do
artigo 24 da Lei de Licitações (Lei 8.666/94) a Imprensa Nacional teria publicado no Diário Oficial da
União, edital dispensando ficitação para compra de
mais de 850 toneladas de papel, no valor de R$ 1
milhão, alegando calamidade pública.
Sala das Sessões, 1~ de novembro de 1995. Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO W 1.407, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § ~. da
Constituição, 215 e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro de
Estado da Fazenda, as seguintes informações:
a) valor do saldo bloqu~do. por preenchimen:-to incorreto de guias de imposto sindical, em conta
na Caixa Econõmica Federal - Agência Planalto,
cujo titular é a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecãnicas e Material Bétrico do
Estado de São Paulo, dePOSitadas por suas filiadas;
b) valor de todas as correções monetárias incidentes sobre o saldo bloqueado, mencionado na alínea "a" acima, até a presente data.
Sala das Sessões, 1" de novembro de 1995. Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.) .
REQUERIMENTO N2 1.408, DÉ 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, parágrafo 1",
da Constituição Federal, sejam solicitadas, por esta
Casa, ao Exml! Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro
Sampaio Malan, as seguintes informações de competência do Banco Central do Brasil, devendo a elas
proceder com referencial em dólar:
- O volume de recursos desembolsados e não
retomados ao Tesouro, com empresas do sistema financeiro, liquidadas, tais como bancos, corretoras,
Companhia de Investimentos, eic•.• , ano a ano, a
partir de 1980 até outubro de 1995;
- O montante, relacionando, ano a ano, a partir
de 1980 até outubro de 1995, das indenizações pendentes, a cargo do Tesouro, já julgadas em primeira
instância, com relação a instituições financeiras já rrquidadas;
- Listagem, enfim, de todo e qualquer desembolso, peio Tesouro Nacional, decorrente de intervenções pelo Banco Central, em instituições financeiras, a partir de 1980 até outubro de 1995.
.
Atente-se, para o fato de que a Câmara Alta,
in~estida. que é em suas magnas atribuições, carre•a, efetivarnente, entre outras tantas, a responsabilidade de se inteirar, à exaustão, sobre os mais variados aspectos que envolvam a economia do País,
seu Erário, suas disponibilidades e, precipuarnente,
sobre a oportunidade, inteireza e efetiva valia dos
seus gastos.
Atenciosamente,
Sala das Sessões, 1~ de novembro de 1995. Senador João Rocha.

(A Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO N21.409, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no § 2" do arl 50 da
Constituição Federal, e nos do inciso I, do art. 215 e
nos do art. 216, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro ao Senhor Ministro da Fazenda,
Dr. Pedro Sampaio Malan, as seguintes informações
e esclarecil)'lentos sobre as aplicações do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO e
do Banco da Amazônia- BASA:
.
1. Montante das aplicações dos recursos do
FNO, atualizado em dólares comerciais e reais, por
setor de atividade, individualizando cada Estado da
Região Norte, ano a ano, desde 1994 até o mês de
outubro de 1995;
2. Montante dos recursos recebidos pelo FNO,
ano a ano, a partir de 1994 até novembro de 1995,
através de transferências constitucionais atualizado
em dólares comerciais e reais;
3. Montante dos rendimentos auferidos pelo
FNO em 1994, atualizado em dólares comerciais e
em reais;
4. Saldos (principal e juros) atualizados em dólares comerciais e em reais, mês a mês e disponíveis no FNO no dia 12 de cada mês no período de
novembro de 1994 a outubro de 1995;
5. Relação por Estado da Região Norte das 20
(vinte) maiores liberações. de recursos do FNO,
atualizadas em dólares comerciais, individualizandQ.
os tomadores e montante dos recursos para cada
um e em· que atividade foram alocados. Relação dos
20 (vinte) maiores inadiplentes, por Estado e de forma inãividualizada, tendo como base janeiro e outubro de 1995;
6. Montante dos recursos de aplicações em fi..
nanciamentos já retomados ao patrimõnio do FNO,
desde o início das operações até 31-10-95, atualiza.do em dólares comerciais;
·
.·
7. Quantidade e valor de projetas aprovados,
por Estado e ramos de atividade, aguardando a liberação da 13 parcela dos recursos do FNO, em valores de 12 de janeiro de 1995 e em valores de 12 de
outubro de 1995, atualizados em dólar comerciais e
em reais;.
8. Montante dos recursos do FNO, que ainda
não foram liberados, decorrentes de contratos de fi..
nanciarnento com parcelas já liberadas, por Estado
e ramos de "atividade, em valores· de 12 de outubro
de 1995, "atualizados em dólar comerciais e em
reais;
9. Montante dos pedidos de financiamento ao
FNO ainda pendentes de estudos e análises, por Es-

o
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ta:lo e ranos de atividade, em valores de 12 de outubro
de 1995, atualizados em dólares comerciais e em reais;
1o. Montante das aplicações dos recursos do
FNO, por categoria de empresário (Micro, Pequeno,
Médio e Grande) e por Estado, de dezembro de
1994 a 30 de outubro de 1995, atualizado em dólares comerciais e em reais;
11. Volume de recursos recebidos pelo Basa,
como gestor e agente de repasse dos recursos do
FNO, até outubro de 1995, atualizado em dólares

comerciais;
12. Aplicações do Basa, por Estado da Região
Norte, realizadas com recursos próprios e de captações, em empréstimos de curto, médio e longo prazo, no ano de 1995 (até outubro), atualizadas em
dólares comerciais;
13. Aplicações de recursos do Basa por Estado
· da Região Norte, especificando categorias de tomadores (micro, pequeno, médio e grande empresários),
mês a mês, de novembro de 1994 a outubro de 1995,
atualizados em dólares comerciais e em reais;
14. Saldo das aplicações do FNO, 'até outubro
de 1995, {:stado por Estado, atualizado em dólares
comerciais;
15. Saldos de inadimplências do FNO, Estado
por Estado, até outubro de 1995, atualizado em dólares comerciais e em reais;
16. Operações com recursos do FNO com valores superiores a U$1 ,000,000.00, (um mUhão de
dólares), Estado por Estado, no ano de 1995 até o
mês de outubro, individualizando quantidade, selar e
subprograma e valor de cada operação;
·
17. Agências bancárias e Postos de Serviço do
BASA em 30 de outubro de 1995, Estado por Estado;
18. O Saldo de Recursos do FNO disponível
em 12 de novembro de 1995 está aplicado em quais
modalidades de papéis e por quê?
19. Qual o valor do débito atualizado do Banco
da Amazônia S/A - BASA, junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES?
20. Relação dos tomadores inadif1l)lentes de
recursos do Banco da Amazônia S/A - BASA, com
os respectivos valores, informando os que são recursos próprios ou repasses e identificando o Estado
em que esses recursos foram aplicados;
· 21. Informar quais são as operações com recursos próprios ou repasses firmados entre o Banco
da Amazônia S/A- BASA, Estados e Municípios, idicando os valores atualizados, datas das contratações, vencimentos e inadimplência;
Qual o montante da Carteira de Crédito em
fiquidação, com dados atualizados do Banco da·

22.
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Amazônia S/A, tendo como base 12 de novembro de
1995;·
· · · 23.. Qual o volume de FeCUfSOS próprios do
Banco da Amazônia SIA - BASA. aplicado em 1995,
até oub.bro, na agricultura, no comércio e na indústria;
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1995. Senador Joao Rocha.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 1.410195
. Senhor P~idente, .
• · Nos terroos do § 2" do artigo 50 do Regimento
111\emo do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pelo Ministério da Fazenda por intermédio do BASA
(Banco da Amazônia S/A), as seguintes informações!
· ·a) Nominação, nos terroos do artigo ~ da Lei
n2 7-.827, de 27 de setembro de 1989, de todos os
beneficiários do .FNO (Fundo Constitucional de FInanciamento do Norte) nos últimos 5 (cinco) anos,
no Estado de floraima; ·
. .. b) Levantamento da situação individual e aluai
de cada beneficiário: se inadimplente, se atualizado
nos compromissos ou se em avaliação a propoS1a
de financiamento;
c) Qúe a presente solicitação seja atendida em
prazo não ~uperior a 30 (trinta) dias.
Sala das SessõeS, 1"- de novembro de 1995. Senadora Marluce Pinto.

. : . (A Mesa Pa,ra decisão.) .
O SR PRESIDENTE (Bello Parga) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão,
nos terroos do art 216, inciso III, do Regimento Interno.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12: Secretário em exercício, Senador i\ntonio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 1.411, DE 19~5
Senhor Presidenta,
.
A Comissão criada através do Requerimento nº651, de 1995, "destinada a inventariar as obras não
concluídas, custeadas pela União, e examinar a sua
situação", de conformidade com o art. 76, § 1"-, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federai, requer a Vossa Excelência a prorrogação do prazo
concedido a este Órgão Técnico até o dia 15 de dezembro de 1995.
Justificação
Justifiqa-se o presente em virtude de ainda estar a Comissão recebendo subsídios para conclusão
do ReTalório Finai, para sua apreciação e votação.
Brasília, 1"- de novembro de 1995. - carlos
1 Wilson - C3sildo Maldaner - Gerson C3mata : Arlindo Porto.
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Aprovado
o requerimento, fica prorrogado o prazo da Comis-

são.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
·
Passa-seà .

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em tuino único•. dO Requerimento n2 1.020, de 1995, do Senador Eduardo Sl.4llicy, solicitando, nos termos regímen. . tais, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Resolução n2 53, de 1995, de sua autoria, que revoga as Resoluções nº-s 91, 93,
95, 96 e 97, de 1994, do Senado Federal, e
dã outras providências •.
Sobre a me~ requerimenio que será 6do pelo
Sr. 12 Secretário em exercicio, Senador Antonio Carlos Valadares.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" 1.412, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dá alínea a, do art. 256
do Regimento Interno a retirada do Requerimento n2
1020/95, de minha autoria _ Justificação
O envio da Mensagem n2 284/95 do Senhor
Presidente da República propondo modificações nas
Resoluções nº-s 91, 93, 95, 96 e 97, todas de 1994,
poderã ser objeto de apreciação, em conjunto com o
Projeto de Resolução n2 53, de 1995, onde solicito a
revogação daquelas normas legais. Como, na sequência da Ordem do Dia, existe solicitação de minha autoria para tramitação conjunta das duas matérias, por economia processual resolvemos retirar o
requerimento de inclusão do PRS/53/95.
Sala das Sessões, 1"- de novembro de 1995. Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Lfder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Nos termos do art 256, § 2", letra b, inciso I, do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter o requerimento
de retirada à apreciação do Plenário.
Em votação o requerimento.
Os Sns. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento de retirada, a matéria
a que se refere vai ao Arquivo e o Projeto de Reso-

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

lução n"- 53, de 1995, retoma à Comissão de Assootos Econõmicos.
.O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n"-1.337, ele 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art.
258 do Regimento Interno, a tramitação conjunta da Mensagem n"- 284, de 1995, com o
Projeto de Resolução no. 53, de 1995, por
tratarem de matérias que versam o· mesmo
ass!Jnto.
·
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ção, Justiça e Cidadania, que dispõe sobre
a instituição de contribuição social para o financiamento das ações e serviços de saúde, tendo
Parecer, sob no. 667, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a reclação para o segundo
turno.
(Terceiro e último dia de discussão.)

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
.termos do diSposto no art. 363, do Regimento InterEm votação o requerimento.
no, a matéria consjará da Ordem do Dia durante três
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram
dias
úteis, quando poderão ser oferecidas emendas
permanecer sentados. (Pàusa)
que
não
envolvam mérito, assinadas por 1/3, no mf.Aprovado.
nimo,
da
composição do Senado. Transcorre hoje o
A Mensagem no. 284 e o Projeto de Resolução . ·
terceiro
e
último dia útil de discussão.
n"- 53· passam a tramitar em conjunto.
·
Em
diSCIISSão
a Proposta de Emenda à Consti. O SR. PRESIDENTE (8ello Parga) - ltel)l 03:
tuição no. 40, em segundo turno. (Pausa)
·
Discussão, em segundo turno, da Pro.
Não havendo quem peçâ a palàvra, encerro a
posta de !;:meneia à Constituição n"- 39, de
discussão.
1995 (n"- 6195, na Câmara dos Deputados),
A niiltéria constará da Ordem do Dia do próxide iniciativa do Presidente da República,
mo dia 08 do corrente, em fase de votação em seque altera o§ 1~ do artigo 177 da Constitligundo turno.
..
ção Federal, tenc1o
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Voltamos
Parecer sob n"- .507, de 1995, ela Coà lista de oradores.
missão
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
-de Constituição, Justiça e CidadaCarlos Valadares, que dispõe de 50 minutos para a
nia, favorável, com correções formais, em
··sua oração.
obediência à técnica legislativa
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Terceiro e último dia de discussão.)
(PSB-SE. .Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr; Presidente, Sr"s e Srs. SenadoA Presidência esclarece ao Plenário que; nos
res, é sabiçlo que está tramitando no Congresso Natermos do disposto no art. 363 do Regimento Intercional, iniciando-se pela Cãmara dos Deputados, a
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
chamacla Reforma Administrativa
dias úteis, quando poderão ser oferecidas emendas
O Governo Federal, interpretando o pensamenque não envolvam o mérito, assinadas.por-1/3, no
to
dos
governos estaduais e da maioria dos prefeitos
mínimo, da composição elo Senado. Transcorre hoje .
municipais, tomciu a iniciativa de mandar para o
o terceiro e último dia útil da discussão.
Congresso Nacional um projeto de reforma. com vis-Em discussão a proposta de Emenda à Constitas
a adequar principalmente os Estados e Municftuição no. 39, em segundo turno. (Pausa)
pios
à situação ora exigida pelo Plano Real. SegunNão havendo quem peça a palavra, encerro a
do
eminentes
figuras do Governo, o Plano, para sua
discussão.
preservação, precisaria de medidas graves e sérias
A matéria passará a constar da Ordem do Dia
a serem jomaclas pelas demais Unidades federatido próximo dia 08 do corrente, em fase de votação
vas, jã que o Governo Federal não é atingido, do
em seu segundo turno.
ponto de vista da folha de pagamento.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) -Item 04:
Compreendo, Sr. Presidente, que os governos
• Discussão, em segundo turno, da Proestaduais e municipais, na sua esmagadora maioria,
poSta de Emenda à Constituição n"- 40, de
encontram-se em situação de descalabro adminiS1995, de autoria do Senador Antonio Carlos
trativo e financeiro. Não só a herança que recebeValadares e outros Senadores, nos termos
ram de seus antecessores, corno até mazelas pratido Substitutivo ela ComisSão de Constituicadas pelos aluais administradores deixaram o Bra- ·
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sil nessa situação vexatória, sem condições - essas
Unidades administrativas - de investir na educação,
na saúde e na segurança pl'blica, como convém a
um Eslado civilizado e organizado.
Sr. Presidente, hoje mesmo tomamos conhecimenio de urna infonnação triste, de uma infonnação
que deixa o nosso País em situação inferiorizada;
mais de 30 milhões de brasileiros são analfabeios e
o Brasil, na América Latina, é o viCEH:ampeão de
analfabetismo. No que diz respeib à repetência, o
Brasil é o caJll)eão do nosso continente latino-americano. Providências urgentes precisam ser iomadas,
não só na educação, como também na saú:fe, para
que tenhamos 001 Estado que faça justiça social.
Sr. Presidente, hoje vimos pela televisão, também de fonna triste e deprimente, vários hospitais
fechando as suas portas ao SUS, Sistema Unificado
de Saúde, porque não recebem em dia a reiTUleração, ou, se a recebem, não é suficiente para a manutenção dos serviços desses hospitais, dessas Casas
de Saúde do Rio Grande do Sul e de iodo o Brasil.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Concedo o· aparte ao nobre companheiro e amigo
Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Anionio Carlos Valadares, veja como V. Ex" tinha razão quando
apreseniou a emenda constitucional em derredor da
contribuição provisória, com a finalidade especifica
de atendimenio à saúde. Lembro-me de que, àquela
altura, V. Ex• fazia uma previsão, que. não corresponde mais à situação que agora registra a realidade. "Estão fechando hospitais", V. Ex" asseverava
anteriormente. "Estão dando à saúde um tratamenio
tão desigual", dizia V. ExB, •que daqui a algum tempo veremos as conseqüências funestas•. De modo
que eu, que tive a honra de ser o Relaior, num primeiro instante, da emenda constitucional de V. Ex",
agora, de fonna deplorãvel, ao verificar que V. ExB tinha razão, não posso deixar de, em registrando o
falo, oferecer a V. Ex" a minha solidariedade. Foi
uma pena que não lhe tenham dado ouvidos àquela
altura.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Agradeço, Senador Bernardo Cabral, por suas palavras oportunas, que vêm contribuir com o meu pronunciamenfÕ, cujo tema principal não é a saúde, não
é a educaÇão, mas a Refonna Administrativa que o
Governo Federal resolveu apresentar, atendendo
• aos apelos dos seus correligionários, que hoje detêm o poder nos Estados e nos Municípios.
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Na verdade, Sr. Presidente, quanio à Refonna
Administrativa, não entrarei no seu mérito, porque
teremos a ocasião de discuti-la em profundidade
quando estiver tramitando nesta Casa, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e no Plenário.
Ocupo a tribuna !ãlHlomente, Sr. Presidente, para
solicitar à Presidência da Casa a transcrição, -nos--Anais da Casa, do trabalho que foi elaborado por
dois grandes mestres do Direito brasileiro, Dr. Carias
Ayres de Britto, Jurista e Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Sergipe, e Valmir Pontes Filho, Jurista, Professor de Direito ConstitucionSI da Universidade de Fortaleza e ex-Presidente do lnstituio Brasileiro de Direito Administrativo.
Esse trabalho, Sr. Presidente, é sobre o direito adquirido contra as emendas constitucionais.
Embora o Governo afirme - apesar de decisão
aperlada que foi tomada na Comissão de Constituição e Justiça, que admitiu a tramitação da Reformaque sua emenda não é inconstitucional, que sua proposta não é inconstitucional, não tenho a roenor dúvida, lendo esse trabalho de grandes juristas de renome nacional, de que teremos milhares e milhares
de ações de funcionários públicos que se considerarão prejudicados ao serem demitidos e vão reciamar
seus direitos junio ao Supremo Tribunal Federal. Se
existe algo que não pode ser alterado por emenda
constitucional é o direiio adquirido, previsto no texto
da aluai Consti!Lição, aprovada em Assembléia
Constituinte no ano de 1988.
Sr. Presidente, farei breve releio desse trabalho dos eminentes jUristas: Diz ele, em determinado
trecho:
•A permanência do direito adquirido
como forma de manifestação_do princípio
constitucional da segurança jurídica.
4.1. Assim dispôs a Constituição, no
prefafado inciso XXXVI do art 5º-, como uma
das formas de particular manifestação do
princípio da segurança jurídica Principio
·esse de logo entalhado no caput do mesmo
artigo, no capí!Uo versante sobre direitos e
garantias rnarcantemente individuais, e, !ior
isso mesmo, subtraído ao poder legiferante
do Congresso Nacional, ainda que agindo
este como poder reformador. É a vedação
que contém no inciso IV do §4" do art 60,
nestes esclarecedores termos:
Não serã objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
IV- os direitos e garantias individuais":
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Quem ler a Constituição Federal verificará que,
no art. 5", inciso XXXVIII, o .direito adquirido é assegurado e jamais pode ser atterado, conforme exigência do art. 60 da Constilt.ição do Brasil.
Sr. PreSidente, lamento que a assessoria do
Ministro Bresser Pereira o tenha aConselhado mal.
Observaremos no futuro o que hoje estou cfiZendo:
ações e mais ações sendo impetradas perante o Supremo Tribunal Federal para reparar injustiças certamente cometidas por governos municipais e estaduais
que marcharão contra indefesos funcionários p(blicos.
Penso, Sr. Presidente, que se o Governo aten- ·
tasse mais para a alta dos juros que vem onerando
o endividamento dos Estadas_e_dos Municípios mês
a mês, se atentasse para o fato de que antes da
forma administrativa precisamos de urna reforma !ributária consistente, a Brasil inteiro sairia desse bura-

re-

co. Preferiu a Governa Federal sair pela tangente,
culpar os funcionários públicos de todas as mazelas
ocorridas neste País, enquanto se esquece do principal, daquilo que é mais essencial ao. Brasil, urna
reforma tributária que venha a acabar com as prfvilégios, que venha a cobrar os impostos daqueles que
podem pagar mais, acabando com a sonegação fiscal e proporcionando aos governos estaduais, municipais e à. própria União uma maior arrecadação
para a realização dos investimentos que o· Brasil
precisa para continuar crescendo.
Solicito, Sr. Presidente, que esse trabalho que
merece a maior atenção do Senado Federal seja
transcrito e publicado nos Anais desta Casa
Era 0 que tinha a dizer. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANTONIO CARLOS VALADARES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO CONTRA AS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
Carlos Ayres Britto ("}
Valmir Pontes Filho ( í
Sumário:. 1. A Constib.ição como norma que põe nâ linha de largada do Direito.
2. A emenda constitucional como norma que
se põe a meio caminho do Direito. 3. A sl.bsistência do direito adquirido, ante as emendas constitucionais. 4. A permanência do direito adquirido como forma de manifestação
do princípio constitucional da segurança jurídicá. 5. A. justificativa lógica de cada remissão constitucional à lei, e não às emendas.
6. O direito adquirido como fato bloqueador
da produção das leis e das emendas à
Constituição. 7. Considerações finais.

1. A Constituiçao como nonna que
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na 6nha de largada do Direito.
1. 1. Há direito adquirido, sim, contra as emendas constitucionais. O que não há é direito adquirido
contra a Constituição, tal como originariamente posta,
porque a Constilt.ição originariamente posta é o começo lógico de toda a normatividade jurídico-positiva de
um Estado soberano (Kelsen). logo, não tem compromisso com a ordem jurídica anterior, justamente por
ser inauglJ'al de uma nova ordem cujo primeiro efeito é
sepultar apropria Constituição primitiva ·
1.2. Noutros termos, então, somente a Constituição originária é que se põe na linha de largada do
Direita Positiva. Sua irrupuçãa no cenário·jurídico
significa a postura de começar tudo de nova, e não
· 1
nte d0 • "!ar
cai
Isto
1 fa
Slmp esme
a
3Jel
as
sas..
• pe a 1D
de que seu órgão de elaboração (Assembléia Nacianal .Constilt.inte, no casa brasileiro), é 0 único a se
caracterizar como instãncia capaz de normar sem
ser normada; vale dizer, como instância que tem a
exclusiva força de preservar, ou deixar de fazê-la,
toda e qualquer norma produzida à luz da velha ardem jurídica
1.3. Nada escapa à força de construção e ao
mesmo tempo de demolição normativa da Constitt.ição originária, no sentido de que tudo que ela disser
de forma expressa ou até mesmo implícita passa a
vigorar como norma jurídica e todo o Direito anterior
que não estiver de acordo com ela deixa de vigorar
como norma jurídica (princípio da instantãnea perda
de eficácia das normas não recepcionadas pela
nova ordem constitucional). E exprimir: todas as relações posilNeiS e imagináveis estão à mercê da
Constituição e por isso é que se pode ajuizar que
contra ela não há direi1D adquirido.
2. A Emenda Constitucional como norma
que se p6e a melo caminho do Direito
2.1. Não é bem isto o que sucede com as
emendas à Constituição, que já se encontram a
meio caminho do Direito Positivo. Seu órgão de elaboração é destituido de característica de instãncia
exclusiVamente normante, exatamente porque já derfvado da primária manifestação de vontade normativa daqueie que elabora a Constilt.ição. Dai não se
lhe poder reconhecer a natureza de um verdadeiro
poder constituinte, como ensinava George Burdeau
e como insistem na diferenciação Jorge Miranda e
José Gomes Canotilho.
2.2. Pois bem, por não ser possível reconhecer
ao órgão de produção das emendas constitucionais
a ontologia de um verdadeiro poder constituinte,
mas apenas a de um poder reformador, é centro de-
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liberativo que não exercita a plenüude de um poder
correlatamente desconstüuinte. Ele não zera a contabilidade jurídica anterior e daí a compreensão de
se tratar de um aparelho decisório que não tem a
força de ignorar de todo a Constituição pré-existente, pois somente pode norrnar nos termos em que
pela Constüuição mesma já se encontra norrnado.
2.3. Daqui se conclui, obviamente, que a permanência ou não de um direito já adquirido é matéria que se equaciona, antes de tudo, à face do originário Texto Maior. E não das emendas· à Constitúção, propriamente. É sempre necessário ver se existe, no assoalho da própria Constituição, um regime
específico para o chamado direüo adquirido, imune à
incidência das próprias emendas.
3. A subsistência do direito adquirido, ante
as emendas constitucionais
3.1. Anotada a diferenciação, para logo se. percebe que a afirmativa dos que negam a sobrevivência do direito adquirido, ante as emendas, é feita
· com apoio na intelecção de que a lefé que está proibida de desrespeüar esse tipo de direüo. Não as
emendas, q!JE! tem hierarquia superior à.da lei.
3.2. É como se pronuncia Paulo Modesto, em
recente e preciso estudo SÓbre a tema, ·do qual reproduzimos o seguinte ~ho: •o direito adquirido,
por conseguinte, ao contrálio.do que alguns órgãos
de imprensa teimam em Qizér, não é garantia dirigida ao poder consmuinte, originário ou reformador. E
garantia do cidadão frente ao legislador infraconstitucional, ublizável para impedir a eficãcia derrogatória da lei nova ein face de situações juridicas constituídas no passado por leis ordinárias ou leis complementares• (em Reforma Administrativa e Direito Adquirido ao RÉlgime da Função Plillica, pg. 7).
3.3 Ocorre que não nos parece inteiramente
acertado esse modo de pensar a Constituição de
1988. As emendas tem força impositiva superio~ à
da lei - certo é dizê-lo-, mas nem por isso estão liberadas da vedação constitucional da imposição de
prejuízo ao direito já adquirido pelo respectivo tüular.
Se elas não foram incluídas na disposição literal do
inciso XXXVI do art 5" da Magna Carta ("a lei não
prejudicará o direito adquirido, o alo jurídico perfeito
e a coisa julgada"), foi pela principal razão de que o
direüo ali referido é exclusivamente o concedido por
lei. Não o concedido pela Constituição, diretamente.
3.4 Coín efeüo, o direoo adquirido a que se referiu o mencionado dispositivo consmucional foi o
conferido por lei, exclusivamente, pois os direitos
conferid95 pela ConStituição mesma, de modo pronto e acabado, não se encontram à mercê da lei. A lei
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não pode desconsiderar os direitos subjetivos que o
próprio Texto Magno plasmou de todo, sem que ele
mesmo admitisse a menor constrição por via legal,
como, por exemplo, os constüutivos da liberdade de
manifestação do pensamento, de reunião e de sindicalização, ou os consistentes na estabilidade dos
servidores pt:blicos civis e na irredutibilidade dos
respectivos vencimentos.
3.5 Agora, como a lei poderia tomar o que ela
mesma deu, segundo o principio de que a lei posterior revoga a anterior, a Constituição entrou no circuito para impedir o "toma-lá-dá-<:á". Isto, sempre
que o !üular do direito abstratarnente concedido já
houver preenchido, em concreto, as respectivas condições de exercício (direüo adquirido, portanto, a significar permanência de efeito pontual de norma já
riscada do mapa jurídico).
4. A permanência do direito adquirido como
forma de manifestação do principio constitucional da segurança juridica
4. 1. Assim dispôs a Constituição, no prefalado
. inciso XXXVI do art. 5", como-uma·das formas de
particular manifestação do princípio da segurança jurídica. Princípio, esse, de Jogo entalhado no caput
do mesmo artigo, no capítulo versante sobre direitos
e garantias marcantemente individuais, e, por isso
mesmo, subtraído ao poder legiferante do Congresso Nacional, ainda que agindo este como poder reformador. É a vedação que se contém no inciso IV
do§ 4"do art 60, nestes esclarecedores termos:
"Não será objeto de deliberação a pi'C'posta de emenda tendente a a!,olir:
IV -os direoos e garantias individuais. •
4.2. Ora bem, se o princípio constüucional da
segurança abarca o direito que se adquire por simples disposição legal, quanto mais o direito que se
adquire por disposição neclearmente consmucional-.• Ou. por outra, se a Constüuição recusasse aos
direitos por ela mesma conferidos a cota de segurança que decididamente emprestou aos direitos obtidos por lei, estaria a hierarquizar os direitos adquiridos em constüucionais e legais, para privilegiar estes últimos.
4.3. Em diferentes palavras, a Constitúção estaria a se proclamar lei menor, em tema de direoos
adquiridos, reservando o designativo de lei maior
para a lei ordinária ou complementar, em igual matéria Unha de inter,Jretação que nos parece rejeitável,
por desconsiderar o vínculo funcional direto entre a
obra do verdadeiro poder conslüLÜnte (que é·Constituição originária) e a maior estabilidade das relações jurí- ·
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co~ com
as relações instilúdas por leis de um poder siJTl>lesmente constitúdo, como é o Congresso Nacional.
4.4. Com este nosso modo de ver as coisas,
não estamos negando que as emendas possam pre~ judicar (por modificação ou supressão) cerlos direitos subjetivos que não façam parte da relação dos
expressamente nominadcs como "direitos e garantias individuais". O que estamos a afim1ar é que tais
direitos, uma vez adquiridos, seja qual for a respecti. va natureza (direito social, político, funcional, ele),
não podem mais ser lesionados por efeito de reforma constitucional. A normatividade das emendas, no
caso, jã nasce etiquetada com o timbre do "doravante•, e jamais com o timbre do "desde sempre•.
5. A Justificativa lógica de cada remisslio
constitucional à lei, e nao às emendas.
5. 1. É enganóso pensar, assim, que a interdição da lei para ofender cerlos direitos ou garantias
subjetivas venha sempre a significar liberação das
emendas constitucionais para fazê-lo. Uma coisa
na'o· pt= a outra, necessariamente, porque hã justificativa lógica.para o fato em si da remissão constitucional explicita à lei.
5.2. Só para ilustrar este nosso enunciado,
pense-se na regra constitucional que proíbe a retroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu.
Ou no preceito de que não hã crime sem lei anterior
que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Ou, ainda, no. dispositivo que veicula a n0m1a interditante da lei quanto à possibilidade de excluir da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito, Por que tanto chamamento expresso à lei?
Simplesmente, porque a Constituição reserva para a
lei a conilnnação de matéria penal, assim como de
matéria processual, seja esta de natureza igualmente
penal ou ciVil, conforme a segt.inte voz de comando:

ãJCaS nela sl.bstanciadas, quando

"Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:
I - direifo civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário marítimo, aeronãutico, espacial e do trabalho.
•Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República,
não exigida esta para o especificado nos
arts. 49, 51 e 52, dispor sobre Iodas as matérias de competência da União (•••)."
5.3. Pois é esse mesmo fundamento ra.::ional
que estã na base da citação da lei, alusivamente à
interdição de ofensa ao direito adquirido. É que o
Texfo Magno convocou expressamente a lei para
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criar direitos subjetivos, como, verbi gratia, os atinentes a lrabalhadores urbanos e rurais (art. 71 , I, X,
XI, XIX •••) e à isonomia entre os servidores públicos
civis da Administração Direta (§ 1" do art. 39). Se
não proibiu literalmente as emendas de retroagirem,
foi porque também não aulorizou expressamente
que elas ampliassem a pauta dos direitos já constitucionalmente deferidos.
5.4. Salta à evidência, então, que não é pelo
fato de haver citado a lei, e não as emendas, que a
Constituição esteja a liberar estas últimas quanto
àquelas proibições. Além de dever pesquisar sobre
a razão específica da citação constitucional da lei, o
intérprete não pode esquecer que é justamente a lei
a forma usual ou cotidiano de se inovar a Ordem Jurídica (não de se fundar essa Ordem, claro). As
emendas são extraordinãrias. episódicas. e não é
por outra causa que a Lex Fundamentalis deixe de
indicar os assuntos por elas regulãveis.
5.5 Deveras, as emendas constitucionais se
caracterizam, não pela indicação das matérias que
lhes são reservadas, mas pela indicação das matérias que lhes são proibidas (clãusulas pétreas). Jã
as leis, estas são numerosamente referidas pela
Constituição, tanto para o efeito de poder conformar certas relações, quanto para o efeito de não
poder fazê-lo, exatamente porque a Ordem Jurídica tem na lei o seu elemento próprio de dinamização, a partir da peregrina iegra de que "ninguém
serã obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" (inciso 11 do ari. 5º- da
Carta de OL!hJbro).
5.6. Seria até o caso de se perguntar: só porque a Constituição apenas mencionou a lei como
fonte de obrigação positiva ou negativa, as emendas
estariam proibidas de obrigar alguém a fazer ou deixâr de fazer alguma coisa? Clarissimamente que
não! A Constituição calou quanto às emendas, tãosomente porque em nenhum momenfo delas falou (a
não ser por implicitude) como vefculo de concessão
de direitos subjetivos, ou instrumento de imposição
de deveres. E também porque delas não fez - insista-se - mecanismo usual de regulação juódica da
vida coletiva, tanfo que dificultou sobremodo o processo da respectiva gestação. Ao contrário do que
fez com a lei, cujo processo de elaboração é comparativamente simplificado e cuja aptidão confom1adora é abrangente de todas as matérias de competência da União (tal como se deduz da letra do art.
48, ao falar de "sanção" do Presidente da República, ato de controle que não faz parle do processo
das emen<jas).
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6. O direito adq~rido como fato bloqueador
da produção das leis e das emendas
s.·1. Isto mesmo é de se entender quanto à interdição da lei para prejudicar o direito já. adquirido.
A omissão do vocábulo "emenda" não significa ordem diversa daquela que prevalece para a lei. •o
vento que venta lá é o mesmo que venta aqui", pois
o que importa preservar é a inteireza do princípio da
segurança das relações jurídicas, que tem ria intocabilidade do direito adquirido uma das suas mais expressivas manifestações pontuais.
6.2. Daqui resulta que defender a tese da apti- · •
dão das emendas constitucionais para a infligência
de dano ao direito adquirido, ou para definir crimes
ou cominar penas inexistentes à época da materialização dos atos humanos que venham a sancionar,
ou ainda para agravar penalidade já fixada por sen- .
tença condenatória em fase de execução, tudo sob o
fundamento do silêncio da Constituição quanto à palavra "emenda", - defender esse tipo de tese é descambar para o reducionismo ou a dessubstancialização do princípio da segurança jurfdica, relativizando
o que a Lei Maior concebeu, a esse respeito, como
princípio absoluto.
6.3. Numa frase, incorrer nessa prática relativizadora ainda não é abolir pura e simplesmente o direito individuãl da segurança, mas não foi apenas
isto o que a ConstituiÇão proibiu. A Constituição fez
muito mais, porque proibiu que se discutisse a propoSta de emenda tendente a abolir os.direitos e garantias daquela espécie individual (entre o!liras matérias intangíveis). E por tendência há-de se entender a propensão, a vocação, a inclinação, o propósito velado, ou oblíquo, ou mesmo diferido, de infligir
redução de substância na originária carga protetiva
da norma constitucional erigida à suprema dignidade
de cláusula pétrea.
6.4. Em síntese, a norma constitucional veiculadora da intocabilidade do direito adquirido é norma
de bloqueio de toda função legislativa pós-Constituição. Impõe-se a qualquer dos ates estatais que se
integram no "processo legislativo", sem exclusão
das emendas.
7. Consideraçoes Finais
7.1. A guisa de remate, que não se estranhe o
fato de a subsistência do direito adquirido ill1lficar
ultraoperatividade tópica de uma lei que se tomou
incompativel" com emenda constitucional, porque
esse tipo de uttraoperatividade foi antecipadamente
ressalvado pela Constituição originária, no estratégico inciso XXXVI do art. 5". Mera conseqOência lógica
do irrefutável juízo de que a ConstituiçãO originária
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tufo pode, inclusive para esse efeito de não pemitir
o clesfaziment> de o.m direitl <:4a lei de cor rcessll>
venha a colidir com ft.tua emenda constitucionaL
7.2 Em rigor de interpretação, a lei cuja meteriralidade venha a ser abalroada por emenda constitucional já não prossegue como centro de imputação
jurídica Perde a eficácia. Mas o direito por ela outorgado sobrevive, incólume, desde que já inscrito no
rol dos adquiridos, Com o que não se tem a "invenção" de uma nova cláusula pétrea, mas simplesmente a compreensão de que a clásula pétrea dos direi· tos e garantias individuais é suficientemente lata
para incorporar a ui!Jaatividade de norma legal produtora de um direito subjetivo cujas condições de
gozo já se encontrem !actualmente preenchidas.
7.3. Tão dilatado é. o raio de abrangência material da clásula em apreço, que a Lei das Leis chegou
a embutir no inventário dos direitos e garantias individuais "outros decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a RepCblica Federativa do Brasil seja parte"
( 2'> do art. 50). E é claro que nos mencionados princípios foi encartado o da segurança das relações jurídicas, a patentear a cientificidade daquele tipo •generoso" de interpretação a que se reportava Seabra
Fagundes.
7.3. Enfim, é o nosso jeito pessoal de ver as
coisas, sem nos deixar abater com a jurisprudência
contrária que se formou à ·só1'11bra de passadas
Constituições. Não, porém, da aluai, exigente da formação de novos quadros mentais.
("') cartoa Ayros Brftto é jurista e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal d9 Sergipe
{} Valmlr Pontes Filho é jurista, professor de Direitos Constitucionais da Universlc:f?de de Fortaleza e ex1>f9sidente do Instituto
Brasileiro de: Direito Administratwo
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A solicitação de V. Ex" será atendida, nos termos regimentais.
:
Concedo a· palavra ao nobre Senador C01.•tinho
Jorge. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Canos Magalhães. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao nobre Sen8dor Júlio
haverá uma espécie de comemoração pela vitória
desses trabalhadores rurais de Parauapebas, e tamCampos. (Pausa)
bém haverá uma reunião com trabalhadores de vãConcedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
rias outras localidades do sul do Parã, que mostraSuplicy. (Pausa.)
rão as condições dos assentamentos que foram feiConcedo a palavra ao nobre Senador Josaphat
Marinho. (Pausa.)
tos na região no passado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura
Quero comemorar também a concretização
das negociações feitas entre a Funai e os trabalhaCampos. (Pausa)
•dores rurais da gleba sudoeste, no Município de São
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Arr
Félix do Xingu, pelas quais se chegou ao entendidrade, que disporá de 50 minutos para a sua oraçãJ.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. PronunmenlD de que esses trabalhadores devem sair da recia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) serva indígena, formar um acampamento nas proximidades da gleba sudoeste, tendo o Incra assumido
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, farei apenas
uma breve comunicação. Quero anunciar o resultao compromisso de bancar a alimentação dessas
pessoas enquanto se busca uma outra alternativa de
do positivo de duas negociações extremamente laboriosas efetivadas por trabalhadores rurais, índios,
área onde essas pessoas serão alocadas.
INcra, Funai e políticos, ocorridas nesses últimos
De forma que quero registrar que o Dr. Grazziano tem buscado a negociação, o entendimento, e
dias em Belém.
no Pará, pelo menos até agora, conseguimos resolQuero também anunciar a visita do Dr. Grazver,
em parte, dois grandes problemas, dando soluziano, atual Presidente do Incra, ao Estado do Pará,
ção definitiva a um deles e encaminhando a solução
no domingo. Nós também o acompanharemos, prido outro, que, no caso, é o conflito entre os índios e
meiramente, a Altamira, na manhã de domingo,
os
posseiros da gleba sudoeste. E vamos a Altamira
onde haverã reunião com lodos os prefeitos da rodoresolver um terceiro problema, que é a recuperação
via Transarnazõnica Vários recursos estão sendo lide estradas vicinais. Vamos também.~uscar recurberados para a recuperação de estradas vicinais e a
sos para refazer os assentamentos que foram feitos
concretização de assentamentos que lá foram feitos.
lá, para dar condições às pessoas ali alocadas de·lá
Domingo à tarde, estaremos em Curionópolis, no
permanecer.
Estado do Parã, em ato público que, acreditamos,
Assim, faço questão de deixar registrado, no
contará com a participação de mais de 4 mil trabaSenado, esse trabalho, essa atitude que tomou o
lhadores ·rurais sem terra, onde, de certa forma, coPresidente do Incra. Espero que o Congresso Naciomemoraremos o resutado das negociações que foram feitas durante dois dias da semana passada e _ nal contnbua para que soluções semelhantes a essa
concluídas ontem, com a presença aqui de uma carapossam ser obtidas, e que o Presidente da Repúblivana dos sem-terra do Município de Parauapebas.
ca continue apoiando a decisão do Dr. Grazziano.
Rcou decidido que o Incra comprarã a fazenda
LarnenlD, por outro lado, as atitudes do Governo e do Poder Judiciário com os sem-terra do Esta:
Rio Branco, uma propriedade de 20 mil hectares de
terras; e que os trabalhadores que lá estão, há mais
do de São Paulo, onde há várias lideranças presas.
de dois anos - tempo em que se prolonga essa
Espero que o próprio Presidente da República tome
a frente dessas negociaçõés e compreenda o erro
questão de Parauapebas - serão devidamente assentados no local. De qualquer forma, temos a satisda atitude de prender trabalhadores rurais, lideranças de sem-terra, pessoas que não têm qualquer vofação de contar com a presença do Dr. Francisco
Grazziano, que vai não apenas conversar com escação para a violência e que inclusive estão sendo
ses trabalhadores que tiveram efetivamente seu proapresentadas à sociedade brasileira pelos meios de
comunicação: rãdio, jamais, televisão, de lodas as
blema resolvido, mas também vai conhecer de perto
formas. Percebemos o carãter, a formação política,
os outros conflitos que lá existem, os projetas cujos
a dignidade de pessoas como José Rainha Jr., como
assentamentos já foram encaminhados e que encontram ainda enormes dificuldades para que os trasua esposa e outras lideranças que fazem parte
desse movimento no sui do País.
balhadores possam lá permanecer pela falta de estradas, es6olas, assistência médica e outras.
Temos esperança de que o que conseguimos
concretizar no Estado do Pará se espalhe por todo o
Evidentemente, lodos os colonos do sul do
Pará pretendem se deslocar a Curionópolis para
Pafs e que o Governo compreenda que este é o momento de fazer a reforma agrária. Que o Governo
esse entendimento com o Dr. Francisco Grazziano;
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não julgue mal o Movimento dos Sem-Terra, porque,
se aqueles homens tomam a iniciativa de ocupar terras, fazem-no porque o Governo nunca tomou a iniciativa de resolver esse problema. Eles são obrigados a fazer esse tipo de coisa para que o Governo
aja. É preciso que o Governo tenha a humildade de
compreender a sua indiferença, a sua falta de ação
nesse campo, tenha a humildade de reconhecer o
seu erro e passe a apoiar o movimento desses trabalhadores.
Fico feliz de poder registrar o resultado das negociações levadas a cabo no Estado do Pará e a visita
do Presidente do Incra, domingo, aos Municípios de
Allamira e Curionópolis, levando em conta que Curionópolis fica bem próximo de Parauapebas, a apenas
30 quilômetros, localidade onde o problema foi resolvido. O Presidente do lnaa vai lá para a comemoração,
mas, essencialmente, para receber os colonos das outras regiões, para conhecer de perto os nossos problemas, porque só a resolução do problema de Parauapebas não vai parar a ltta dos trabalha:lores nem vai
significar a solu;ão de todos os problemas. É preciso
muilo mais e é preciso que nós, Congressistas, estejamos cônscios dessa responsabilidade, bem como prolltos a dar apoio a todos aqueles que estejam com vertade de resolver ó problema da agricultura no nosso Pais.

. Mt.fu ob~ado.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Artur da Tãvola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, participei,
hã pouco mais de um mês, de um conclave, no Chile, que reuniu presidentes de partidos de todas as
Américas, e para lã levei uma reflexão que gostaria
de compartir com o Senado da República, jã que o ·
tema ali debatido era a representatividade dos partidos políticos em todá a América.
Constatei que os problemas existentes no Brasil são muito próximo&. dos problemas existentes em
outros paises e em outros partidos.
O principal aspecto da crise de representatividade
dos partidos políticos, pelo menos no caso do Brasi~
prende-se a alguns pontos bastante claros.
1) A inexistência de democratização interna na
vida partidãria:
2) A inadequação da retórica política às mudanças havidas nas formas contemporâneas da comunicação: ·
3) A falta de compreensão de que o tema político não se esgota no tema econõmico, nas questões
sociais e administrativas.

-

--._
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Quanto ao primeiro ponto, a inexistência de democratização interna na vida partidãria, desejo dizer
que os partidos políticos vivem constante tensão interna: seus membros lutam entre si por espaço de
poder partidário, o que os afasta e, ao mesmo tempo,
os t.ne no plano externo na defesa da sua agrerria<,;;1b.
Este processo, que estã ligado à luta pelo poder, promove a tentativa de domínio dos organismos
regionais dos partidos pelo maior número de filiações ou por formas artificiais, embora legalmente vãlidas, de garantir mais votos nas convenções partidãrias. Este processo é de certa forma autoritãrio e
cartorial, impedindo a plena democratização da base
partidãria. Quando os espaços de poder na base
partidãria são disputados dessa maneira, o resutado
jamais atende a uma evolução natural da vida partidãria. Tem-se, então, um vício de formação na base,
que dificulta a ação do partido de modo livre na comunidade, ãlfirutando também a entrada de novos
quadros, seja porque nao obteril.o espaço, seja porque quem domina a base usa de recursos para impedir a entrada de novos quadros que- ameacem a
sua hegemonia interna. É o que no Brasil chamamos
de carãter cartorial da atividade política nas bases
partidãrias.
A baixa representatividade obtida em função
desse processo empurra os dirigentes partidãrios
nacionais para uma tendência igualmente perigosa,
da qual nao conseguimos escapar: a de nao abrir o
partido e as decisões para a base, temendo a mã
qualidade de suas propostas. Os partidos tomar!l-se,
entao, órgil.os centralizados a decidir pelas cúpulas,
e estas passam a contar com sólidos argumentos
para não permitir a democratização interna. Essa
concentração de poderes e centralização de autoridade, mesmo quando realizada por quadros competentes, transforma os partidos em órgãos de baixa
mobilidade interna, eternizando os seus dirigentes e
as suas cúpulas. O poder pariidãrio apenas troca de
mãos entre os membros de suas elites dominantes.
O processo de baixa representatividade dos
partidos.-começa, pois, por vícios nas suas bases e
se prolonga na cúpula pelas razões expostas. O resultado é a estagnação e um grande conservadorismo de comportamento, além da exagerada concentração de poder nas cúpulas, nas comissões executivas e o baixo teor de exercício democrãtieo interno.
O segundo ponto é o que chamei de "a inadequação da retórica política às mudanças havidas
nas formas contemporâneas da comunicação."
A velocidade da evolução dos meios de comunicação e dos processos por estes utilizados tomou ·
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de surpresa a retórica política desde a década de 50
até hoje. Gerou-se um conflito de retóricas. Enquanto a comunicação contemporânea exercita no seu
discurso elementos como a sintetização, a sifllllilicação e a massificação, a retórica política ainda
guarda o Iom solene e grancliloqüente dos discursos
cóm predomínio das palavras sobre a significação.
No discurso político as ênfases e a dramatização
das vozes ainda se dão como foram necessárias em
épocas anteriores ao microfone, aos amplificadores
e às câmaras de televisão, a dar closes em quem
fala Dificilmente a retórica política tradicional {mas
hal:>itual) ajusta-se às fonnas eficazes da fala radiofônica ou da fala televisual. Este falo de imediato conota a fala política com o antigo, o SUPerado, promovendo uma resistência a priori por parte do público.
Ademais, existe uma limitação de temas que,
nada obstante a sua importância, esgotam o seu
universo de conhecimenfD na própria classe política,
chegando ao grande público com uma linguagem
que a este parece cifrada, portanfD semi-inteligível,
ou mesnio ininteligível.
Na sociedade latejam correntes culturais ascendentes que são a emersão de temas oriundos
dos embateis da sociedade em suas profundezas sociopsicológicas e que, em determinado rnàmento,
cristalizam-se e sobem ao conhecimento médio das
pessoa$, tomando~e temas comuns. Nem sempre,
ou qUase nunca, tais temas são devidamente percebidos pela própria classe política, que insiste na repetiÇão de ãssunfDs de sempre, nada obstante a sua
importância, como: a economia do País, a eterna
luta de oposição versus governo, o denuncismo, os
ataques pessoais, a tentativa de pilhar o adversãrio
em contradições, a polarização, a ausência de análises e do exercício dialético trocados por alinnações
peremptórias destinadas muito mais a agradar segmentos da população do que a descobrir a verdade
e impulsionar efetivamente o Pafs para frente. Enquanto tal processo se dã na retórica política, as correntes culturais ascendentes espoucam e alraem
muito mais gente para o seu estudo, a sua anãlise, a
sua apreciação e os seus debates. Cito, por exemplo, a questão do meio ambiente. Somente uns dez
anos depos de seu surgimenfD como corrente cultural ascendente, a política a compreendeu e trouxe-a
para o seu debate. Na mesma linha, hoje, uma série
de temas li{fados. à mais poderosa dentre todas as
.correntes éulturais ascendentes da contemporaneidade, que é·. a pós-modernidade, não vêm sendo
compreendidos pela retórica, pelo discurso e pelo
debate político.
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A pós-modernidade traz a .n!!OOSSídade de aigumas articulações, por exemplo:· entre a economia
e o direito; entre a democracia representativa e as .
fonnas diretas (tanto as fonnas de democracia participativa como as fonnas absenteístas que pregam o
cofllllelo desfigamento da sociedade e de suas instituições); entre. a eficácia dos sistemas e a felicidade
individual; entre a racionalidade pragmática e a criatividade desvinculada de sistemas e alheia a conflitos ideológicos; entre a jã citada retórica tradicional
e as novas falas; entre o discurso político e o discurso artístico; entre o socialismo não estatizante e o
capitalismo não explorador; entre a política partidãria
e a política comunitãria; entre os poderes legalmente
constituídos e a mídia que com eles disputa o poder;
entre a construção de uma sociedade material poderosa e os objetivos prazenteiros da cultura; entre a
competência e a solidariedade.
Esses são apenas alguns exemplos de correntes cullu"ais ascendentes que surgem sob a aparência de conflitos e latejam na sociedade, porém nem
sempre refluem para o discurso político, o que o
afasta da vivência real de segmentos majoritãrios da
sociedade. Sem a articulação entre essas aparentes
polarizações dualistas, os partidos políticos não obterão a expansão de sua representatividade.
O terceiro tema é a a falta de compreensão de
que o tema político não se esgota no tema econõmico, nas ques1ões sociais e administrativas.
A compreensão proposta no tema insere-se no
que jã foi chamado de •a gestão da incerteza•. A
"gestão da incerteza• significa trabalhar com o caláter permanentemente incerto e com grandes .graus
de obscuridade das citadas correntes culturais ascendentes antes que estas, uma vez vindas à tona,
proclamem a sua clareza Assim, hã temas que não
podem ficar alheios ao conhecimento e à prãtica dos
partidos políticos ao lado, é claro, das chamadas necessidades concretas de modernização e reformas.
Estes temas estão entre alguns dos principais impasses .existenciais da contemporaneidade como,
entre oútros: o problema do primado do homem sobre os fafDres materiais da sociedade; do espírifD
sobre a exacerbação materialista decorrente do processo de desenvolvimento industrial, que, por sua
vez, domina os conteúdos da comunicação de massas; da arte e do pensamento sobre a técnica numa
fase da existência em que a técnica se apropria da
arte e do pensamento, deixando pouco espaço para
a expansão individual de arte e pensamento; do conflito entre ques1ões concretas, como, por exemplo,
uma tendência irreversível da mundialização econô: ·
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mica que não signifique, apenas por isso, adesão ao
imperialismo económico e sim. o seu oposto; a existência de um processo de competição necessário
mas que não se transfonne no esmagamenfo dos
tracos e das minorias e sim na fonna de promover o
pluralismo cuHural, comportamental e econOmico,
vale dizer em fonnas novas de solidariedade; uma
busca da dimensão transcendente da vida que não
esbarre em imposições ditaforiais das sociedades
materiais e pragmáticas por um lado e nas prisões
dogmáticas existentes no território de a!Qumas religiões, vale dizer: nas guerras religiosas.
A grande dificuldade de os partidos políticos
enfrentarem estes temas na América Latina está em
que nossos países nem bem chegaram à modernidade e já se acham frente a problemas da pós-modernidade. Nessa linha de raciocínio clefrontarTH;e
ainda os partidos políticos com um novo institufo informal ela contemporaneidade: o que já foi chamado
ele "soberania difusa". Falo mais claro: em pleno
apogeu do Estaclo-Nação, fortalecido no século XX,
o fim ela guen:a fria, a existência crescente de capitais disponíveis, a expansão ela tecnologia e das comunicações criam novas formas de compreender a
soberania não mais como algo confinado estritamente dentro dos limites ele cada Estado, mas algo comum a cada inclivícluo: a soberania ela liberdade individual operando dentro dos macrossistemas. Assim,
cabe à política enfrentar e compreender impacfos
poderosos como: clecisOes macroeconOmicas fora
do âmbito de cada país; decisões cientifico-tecnológicas transnacionais; processo de comunicação em
evolução vertiginosa, globalizante, com a substitúção do áfomo pelo bit eletrOnico a propiciar inusitadas possibilidades para o indivíduo, por cima e além
dos limites elo Estaclo-Nação dentro elo qual ele nasceu e formou a maioria dos seus conceitos.
Conclusão: Democracia é a tentativa constante de regeneração ele suas definitivas imperfeições. t, portanto, um processo ele aperfeiçoamento permanente, razão pela qual é o sistema superior de organização ela sociedade. A base da democracia consiste na alternância no poder, no voto
livre e igualitário e na existência de parliclos políticos organizados e eficazes. Sem eles, o processo
democrático jamais encontrará suas melhores dimensões.
Particlós políticos organizados, porém, não são
tão-sõmeníe os que obedecem às fonnalidades das
leis partidária e eleitoral. Resultam, isfo sim, de lon. ga maturação e gradual desenvolvimenfo que se ba: seiam na existência de programas consentâneos com
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a realidade histórica do País, na sanção popular
pelo voto e na democracia interna e seus procedimenfos.
A maioria dos partidos brasileirtlS não consegue níveis crescentes de democracia interna. Em
conseqOência, o Brasil não tem partidos elelivamente organizados e sem estes a democracia encontra
dificuldade para se afinnar e expandir.
A reestruturação partidária brasileira, para
ser eficaz, precisaria determinar ele modo mais rígido duas obrigações: primeiro, permitir a existência de quantos parlidos se organizem na forma da
lei, mas dar representatividade para vários atos ela
vida pública apenas aos que obtenham significativo respaldo na opinião pública; segundo, dar precedência aos 111ecanismos de democracia interna,
sem os quais nossos partidos continuarão a ser
dominados pelas cúpulas, por oligarquias internas,
"cartórios• estruturados nos cliretórios regionais,
zonais, etc, ou mesmo, como ainda ocorre, principalmente no seio do populismo, dominados por ·
pessoas.
Ao primeiro ponfo, a existência de quantos partidos se organizem na fonna da lei, mas representatividade apenas para que obtenham significativo respaldo, a Lei elos Partidos atendeu em parte; ao
segundo ponfo, a prececlência aos mecanismos ele
democracia interna, não.
Apesar dos avanços nela configurados ou em
função deles, os partidos precisam ainda conseguir:
fidelidade partidária; bancadas subordinadas ao programa partidário; programas partidários cumpridos e
obedecidos; qualidade ética, cuHural e política dos
quadros militantes, dirigentes e pariamentares; aproximação da sociedade em sua pluralidade para melhor representá-la; existência de conselhos ele ética
em permanente funcionamento, para garantir a disci. plina partidária; atividade de departamenfos culturais, artísticos, de juventude, terceira idade, centros
de estudo e debate; exercício ele relação aberta e
pública _com suas fontes financiadoras; formação
de quadros militantes, dirigentes e parlamentares
com regularidade e fora ela época estrita elas elei~
es; abertura para a participação em tema extra-políticos, mas que mobilizam a sociedade, como os artísticos, os humanos, culturais, religiosos e comun;.:.
tários em geral.
Ser, em suma, a mais completa, elevada e preparada -dentre as atividades de aglutinação ele pessoas com vocação para o serviço e a viela pública,
sem o que nossa incipiente democracia continuará
claudicante e insegura
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O Sr. Bernardo, cabra I - Permite-me V. Ex"
um aparte?
,_
O SR. ARTUR DA TAVOLA - Ouço o nobre
Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Artur da Tâvola, tive o prazer de conhecê-lo como Deputado
Paulo Monteiro de Barros e, depois da cassação do
seu mandato e do meu - o que nos obrigou a uma
diáspora e que ao cabo cedeu lugar a um reencontro
-, encontro V. Exª como Artur da Távola e continuo
verificando em V. Ex" a mesma linearidade política,
V. Ex" escolheu bem a quarta-feira para ir à tribuna
É um dia em que normalmente o plenário eslá cheio,
o que, infelizmente, hoje, não ocorreu. Todavia, o
discurso de V. Ex" deverá, sem dúvida alguma, ser
transformado numa plaqueta e ser distribuída entre
todos os Congressistas, não apenas aos Senadores,
porque encerra uma lição de ética política. Os partidos brasileiros não conseguem ter o lugar que deveriam no nosso cenário porque alguns dos seus integrantes estão muito mais voltados para suas ambições pessoais do que para os interesses coletivos. A
partir dal começam a fundar siglas de aluguel, onde
não se vê fidelidade partidária, cumprimento de programa, respeito à aruação daqueles que exigem seriedade, alguns que, às vezes, fazem do seu mandato caminhos para propostas inconfessáveis - e o Senador Anlônio Carlos Magalhães conhece-os bem.
De modo que, esta tarde, V. ExJ. traz um perfil cujo
fundamento, inclusive, é recente na Alemanha Ao
Partido Verde, na Alemanha, apesar de ter feito um
ser!Hlúmero de cadeiras, faltaram duas para ter representatividade; com isso, perdeu todos os assenlos
que havia conquistado. Essa representatividade é a
pedra de toque que V. Ex" aborda nesse denso e
oportuno pronunciamenlo. Lamento não dispor de
uma liderança de partido para dizer que acoplaria
todo esse partido ao pronunciamento de V· Ex", para

brasileiros sobre as causas pelas quais aparece um
rechaço tão grande, na sociedade, à atividade parlamentar, política e partidária
O que pretendi dizer com esta fala foi que o
surgimento de elementos inteiramente inortodoxos
na sociedade, que chamei de correntes culrurals ascandentes, gerou formas de aglutinação política que
não são formas de aglutinação político-partidárias
que se dão na sociedade, mas, de certo modo, divorciadas da ação política, ou, ao revés, a ação politica não eslá suficientemente dúcbl, ampla, aberta
para estender-se em direções além daquelas em
que tradicionalmente se estendeu, normalmente em
direção à Economia, ao Direito, às questões sociais
e às questiles administrativas.
Emerge, por exemplo, no mundo de hoje, uma
problemática comportamental que tem força política,
porque tem a ver diretarnente com a vida das sociedades, com a vida das pessoas, com o dia-a-dia,
não apenas o primo vivere deinde philosophare,
ou seja, a obtenção do pão, que é base, sobrebJdo
num pais como o Brasil - e nós todos sabemos disso
-, mas essa revolução do comportamento nas últimas décadas do século XX tem trazido uma série de
falores à discussão, que estão sendo debatidos diariamente nas esquinas, nas universidades, ,nos
meios de comunicação, e que não encontram no
foro político ainda o adequado local da re~o
do debate, presos que estamos todos às formas Iradicionais da retórica política tradicional.
A minha observação, como Presidente do Parlido, da vida partidária - não r.vrando dessa observação nem 0 meu Partido, porque não es1ou aqui para
fazer uma exaltação do meu Partido,,eslou tentando
fazer uma análise - eslá no fato de que também os
Partidos, se organizam muito em tomo das suas oiigarquias _ vamos chamar oligarquias ou cartórios
estaduais, regionais e até zonais, nos quais a pró-

Senador Bernardo Cabral.
Nesse tempo de Presidência do PSDB, venho
anotando observações.
O Sr. Bernardo Cabral - Desculpe interromper, gostaria apenas de deixar registrado que menclonei o nome do Senador Antonio Carlos Magalhães porque, ainda hoje, S. Ex" recebeu proposta a
qual repeliu' veementemente na minha frente; por
isso quero -que fique perfeito o registro.
0 SR. ARTUR DA TAVOLA- Na observação
por dentro da organi~ção partidária, creio que seria
, interessante um debate entre os próprios partidos

pria liberdade qe associação rmitas vezes fica dificultada, pelo falo de que, cumprindo as determinações da, lei, certos diretórios zonais são fechados à
entrada 'de novos quadros.
QÚe partido brasaeiro, talvez à exceção de um
ou dois, possLi núcleos de juvenbJde suficientemente desenvolvidos? Que partidos brasileiros estão a
compreender que hoje há um recrudescimento do
sentimento religioso na sociedade e que precisa efetivarnente ser reconhecido, esbJdado, compreendido, amplificado para a ação, para o discurso político? Que partido brasileiro considera que o campo
artfstico é hoje um campo onde se dão debates ITilito mais intensos de assuntos políticos do que os

p~n~~~~RTUR DA TAVOLA _Muito obrigado,
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próprios partidos políticos, às vezes, tão fechados e
aprisionados que estão na sua questiúncula partidária, nó seu gueto interno, na sua dificuldade de abertura para novos tempos?
Portanto, esse discurso, que tive oportunidade de fazer em uma reunião internacional, faQO-<l
na minha Casa no sentido de uma convocação
para os partidos políticos. Cheguei até, em algumas reuniões com alguns presidentes de partido,
inclusive com o ilustre Senador Esperidião Amin, a
propor que fizéssemos uma reunião .de partidos
políticos para um ou dois dias de análise profunda
das causas pelas quais há uma baixa representatividade dos partidos políticos, em que pese
a qualidade de quadros politicas. Isso, evidentemente, não está em discussão, pois todos os
partidos políticõs são compostos por quadros políticos qualificados. Contudo, quem acompanhar
a média da vida político-partidária do País verificará a enorme dificuldade que, como iristituição,
como organismo institucional da sociedade, o partido tem para se organizar, crescer e debater. O
resultado é que acaba havendo uma seleção natural pelas cúpuas que formam uma determinada
elite. E é em torno exclusivamente dessa elite, a
mais qualificada possível, não nego, que se dá o
debate político. Mas, para que o debate político se
aprofundasse num pais continental como o Brasil,
era nàcessário que ele se pudesse fazer nas bases.
E o desafio de encontrar esse carrinho é o desafio de
tentar fazer o crescirnenlo da represenlatividade dos
partidos políticos. .
!sso, a meu juízo, é problema de todos os partidos políticos. De modo que convoco desta tribuna os
demais partidos para que nos juntemos numa reflexão sobre a matéria.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex!' me pennite
um aparte, nobre Senador Artur da Távola?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Pois não, nobre
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Artur da Távola, as ponderações que acaba de fazer
geram múltiplas observações que não caberiam todas num aparte. Mas, em primeiro lugar, eu queria
salientar, e para louvar, a sua conclusão: a de reconhecer a impropriedade ou a inadequação de funcionamenlo dos partidos políticos, mas, não obstante
isso, admiiir·que são os melhores instrumenkls para
o exerclció da vida política, da vida pública. Apesar
da formação de organizações diversas, na verdade,
elas não desempenham o papel político que só os
. partidos podem alcançar.
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA- É verdade.
O Sr. Josaphat Marinho- Em segundo lugar,
observar que nossos defeitos resutam muito da falta
de prática de determinadas medidas na vida dos
partidos. Para.dar um exemplo, quando cessou a ditadura Vargas, e se organizaram os partidos políticos, eu integrei a UDN. A UDN começou a funcionar-·
democraticamente. Lembi'<HTle - e o Senador Antonio Carlos Magalhães era ainda muito jovem na época, entretanto há de lembrar-se - de que uma convenção da UDN era uma disputa entre as correntes
que a integravam para a conquista do lugar a candidato. Era uma luta democrática. Por uma ou duas
vezes, isso foi feito; depois passou ao regime do comando dos gn.pos. A outra grande falta é esta: a
dos partidos não discutirem internamente os problemas nacionais. Parece que os partidos têm cerimônia de serem acusados de organizações teóricas ou
rião ~itam no debate dos problemas que estão
se realizando nessas outras organizações, que, por
sua vez, pregam o desconhecimento dos partidos ou
a desconsideração deles. São duas observações
que eu queria fazer à margem do seu lúcido pronunciamenkl, para exalamente ir ao encontro do seu
ponto de vista, no sentido de que ou os partidos revêem sua estrutura e seu estilo de funcionamento,
ou podem efetivamente perder qualquer parcela de
comando da opinião pública. Não obstante criados
para serem instrumen!os senão de organização pela·
menos de orientação da opinião pública, não estão
desempenhando esse papel.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Perfeito, Senador
Josaphat Marinho. Não tenho nada a dizer senão
concordar integraimente com V. Exi. e agradecer o
aparte.
O Sr. Antonio Carlos Magalhaes - V. Ex~ me
permite um aparte?
O SR. ARTUR DA TÁJ(OLA- Ouço V. ExJ.com
muito prazer.
O Sr. Antonio Carlos Magalhiles - Senador
Artur da. Tãvola, primeiro louvo o discurso de V. Ex!',
corno já é do nosso hábito, pois quando V. Ex!' vai à
tribuna, sempre pronuncia discursos competentes,
l:orno é do seu feitio. Segundo, ternos que confessar, talvez devido à nossa cultura, há um choque
nos partidos entre a vontade eleitoral e a qualidade
da formação das chapas, dos quadros. Então, os
quadros, às vezes, conflitam com os resultados que
se deseja eleitoraimente. E ao que se referiu o Senador Josaphat Marinho, vai também do número
que, evidentemente, os partidos têm de candidatos e se aumenta cada dia o número de candidatos, vi- ·
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sande fortalecerem-se as chapas -, con5eqoentemente a disputa se toma menos necessária e mais
fácil o ingresso dos candidatos, sem que a escolha
se tome mais seletiva. Esse é um dos pontos para a
qualidade. Por outro lado, a reforma eleitoral - que
sei que todos nós pregamos que é indispensável
que su~a - hã de mostrar que jã está havendo, por
força da vontade do eleitor, uma parte do voto distrital, porque muitos dos que vêm para aqui jã representam âreas do eleitorado e, como tal, se isso é
uma realidade, poderfamos fazer o distrital misto,
para que pudéssemos não apenas ter a qualidade
do voto distrital, como também a qualidade intelectual e cultural indispensâvel para o êxito dos partidos
políticos que querem bem servir ao Pais. Sem partido politico forte, bem preparado e culto, não hã democracia. Essa é basicamente a tese que V. Ex" defende com muito brilho, como é de seu hábito. Portanto, deveremos fortalecer os partidos políticos.
Evidentemente, isso passa, em primeiro lugar, pelo
exercicio pleno da democracia, o qual exige a sua
prâtica. Temos que consertar vârios de seus efeitos
na nossa pregação e com o nosso exemplo. Daí porque, muitas vezes, nós, que aqui estamos no Congrasso Nacional, temos que ser exemplos, para tenhamos força no sentido de fazer uma legislação
consenlànea com os desejos do Pais, mas sobretudo com a coragem de não fazê-la demagogicemente. Nesse ponto, admiro muito V. Exª, que,
com o seu espírito público, tem demonstrado, aqui
no Plenãrio e nas Comissões, os seus pontos de
vista;· algumas vezes contrariando interesses e enfrentando obstáculos. Mas V. Ex" sempre coloca o
seu ponto de vista, que, no meu entender, é o
mais condizente com o interesse público. Se não
tivermos coragem de fazer aquilo que é o melhor
para o País, não vamos consertar, inclusive a legislação eleitoral, que V. Exª como todos nós desejamos.
O SR. ARTHUR DA TÁVOLA - Muito obrigado, Senador. O seu aparte também me honra muito,
e V. Ex"- toca em alguns pontos vitais dessa questão, com a experiência que tem.
V. Ex"- falou na responsabilidade que têm os
partidos na escolha dos quadros- aliâs, matéria levantada de inicio pelo Senador Josaphat Marinho que vão concorrer, desde o quadro de vereador até
os quadros_ mars competentes. Hã, realmente, uma
corrida por quadros que sejam qualificados eleitoralmente, e quase sempre isso é intuitivo nos partidos,
porque não se pode ter clara consciência, em 100
.. ou 200 candidatos, de quais têm as condições elei-
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torais, em detrimento de outras caracterfsticas de
natureza qualitativa.
Mas por que ocorre esse fenômeno que deslustra um pouco o processo eleitoral? Porque, por
uma razão citada no meu discurso e enfatizada pelo
Senador Josaphat Marinho, os partidos políticos não
conseguem abrir as suas bases a um debate. E,
agora, o pior: quando abrem, a política não está a
atrair quadros qualificados em número suficiente
para que o debate das bases se tome um debate
eloqOente. E, ao invés de termos bases geradoras
de pensamento politico, temos bases que se fecham
cartorialmente. Por sua vez, elas acabam até tendo
uma justificativa, porque não hã a procura de quadros
qualificados e, quando hã a procura, as bases muitas
vezes vedam o acesso desses novos segmentos à
vida política, gerando um grau de pouca mobilidade
dentro dos partidos políticos e de poucas aquisições. ·
Por outro lado, na medida em que a politica
abrir a sua temâtica, como propõe, ao debate de assuntos que são da sociedade, que são correntes culturais ascendentes, possivelmente, também serão
atraidos para ela outros quadros. Mas é preciso que
a mecânica partidâria permita a entrada.
Então, temos o fenômeno que V. Ex" aponta: o
da dificuldade de encontrar quadros em número suliciente para compor um elenco. Nesse sentido, tem
razão de novo V. Ex" quando propõe- e o nosso
partido também está plenamente de acordo com
isso - o sistema distrital misto, porque ele configura
e garante o voto regional, o voto da localidade, o
voto adstrito -sem trocadilho- ao distrito e, ao mesmo tempo, permite a lista partidâria, onde os partidos têm ou teriani a oportunidade de colocar quadros suficientemente qualificados, muitas vezes sem
perspectiva eleitoral, mas que, com o voto partidârio,
com o voto no partido, efetivamente, poderão vir ao
Pa~arnento, o que enriqueceria enormemente a vida
parlamentar no Brasil.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Ouço V. Ex" com
prazer.

O Sr. Josaphat Marinho- Dentro desse debate que estamos travando hã um fator, nem sempre
lembrado, que é importante considerar. Muitos dos
erros que marcam a vida dos nossos partidos decorrem da instabilidade ou da falta de continuidade d.as
organizações partidârias. É verdade que essa falta ·
de continuidade não resulta propriamente da ventade dos políticos, mas da superveniência que temos
experimentado de regimes de força.
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA- V. Exª fala ela
falta de continuidade no tempo?
O Sr. Josaphat Marinho - Sim Esta falta de
continuidade decorrente disso: de regimes di.lcricionârios que interceptam a viela pública e, quando se restabelece a democracia entre nós, quase sefllJI"e é com
novas agremiações. Os partidos não formam tradição.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- É verdade. Além
disso, o número de quadros efetivlimente maduros
que vêm aos partidos diminui e, evidentemente, o
círculo vicioso prossegue.
·
O Sr. Esperldião Amin· - Permite V. Ex ã um
aparte?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Esperidião Amin - Não poderia deixar
passar essa oportunidade sem participar, com um
aparte, desse pronunciamento que V. Exª faz e que
enriquece. sem dúvida. o debate politico e institucional do Senado Federal. Tenho tido o privilégio de
debater com V. Ex._ e de questionar o momento por
que passam os partidos políticos não apenas no
Brasil, mas principalmente no Brasil, na América Latina V. Exª, com felicidade, demarcou nessa área a
dimensão cio nosso desalio quando apresentou, no·
sell pronunciamento, que mal e mal alcançamos, ela
maneira menos eqOitativa que se conhece, da maneira mais desbalanceada que o mundo conhece, a
modernidade. e <;Jefrontamo-nos com problemas ela
pós-modernidade. Estamos chegando à modemicla- de com um desequilíbrio talvez sem paralelo no
mund~. É um desequilíbrio chocante, vergonhoso,
que rtlostra a nossa incompetência como sociedade
para enfrentar a causa, não única, mas a mais corrosiva que existe para a própria democracia, porque
não há causa mais corrosiva em relação à democracia do que o desequilíbrio social, o desequilíbrio econô.mico e as questões regionais, que vão tomando
cada vez mais difícil a construção de um projeto nacional. Este vai ficando mais disponível para quem
tem a força - não· a partidária ou politica - para se
instrumentar no sentido de vir a concretizá-lo. Quero
congratuiar-me com V. Ex"-. Não estou inovando ao
dizer que sou seu admirador pessoal. Conheço o
seu trabalho e o admiro; tenho respeito pela postura
ética de V. Ex" não apenas como homem público,
mas como ~residente de um partido. Sei que V. Ex"
é daquel~ que preconizam o crescimento qualitati. vo dos quadros partidários, e não o quantitativo oiJ
estatístico, como tantos açodadamente imaginam
que deva ser, no marco a ser atingido numa carreira
ou corrida politica. Por tudo isso, entendo que estas
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colocações que V. Ex" faz constituem-se numa grande contribuição que deve desdobrar-se, Senador Artur da Távola. Permito-me rememorar o encontro
que tivemos com alguns Presidentes de partido que
a ele puderam acorrer, na busca da capacidade de
diálogo entre os partidos, porque o amadurecimento
do processo político pela via partidária no Brasil não
depende só de 'urna sigla, não está sujeito ao PSDB,
ao PTB, ao PFL ou aos demais Partidos. Depende
de um amadurecimento coletivo para que haja uma
evolução nos valores dos partidos, dos programas e
das atitudes. É esse o sentimento do meu aparte,
congratular-me com V. Ex"- e esperar que esse discurso seja apenas uma etapa nessa busca que faz
parte do objetivo de V. Exª- o que me toma seu aliado-, que é o de contribuir para o amadurecimento
do processo polftico e partidário no nosso País, que
vive, em condições muito localizadas, um desafio
em todo o mundo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Agradeço a V.
Ex"- pelo aparte com que me honrou e que, também,
iluminou o debate.
-~ - -...
O nobre Senador toca nesse ponto crucial ela
questão dos partidos políticos, o de que nem bem
atingimos a modernidade ou, se a atingimos, é em
segmentos ela vida brasileira, já se nos defrontam os
problemas da pós-modernidade, que são questões
mundiais, decorrentes do avanço da tecnologia, da
.ciência, da comunicação e que são novos, inusita~os, de certa maneira tomando a própria classe poli;
tica de surpresa, porque colocam novas questões
para as quais as formas tradicionais do comportamento politico não estavam preparadas.
No caso brasileiro, e veja como V. Ex"- tem razão, nos defrontamos ainda com uma dificuldade
maior, porque se chegamos pelos segmentos avançados da sociedade à modernidade, na sociedade
corno um todo ainda temos segmentos pré-modernos e, se formos um pouco mais fundo, temos algumas estruturas semifeudais de organização da vida
Então, essa corrvivência mütipla no Brasil, de
quatro estágios, que poderiam corresponder a uma
Biafra, a uma Bangladesh, a uma república sul-americana e a um país de Primeiro Mundo é que formam
o grande desafio ela ativiclade politica, sobretudo
para nós legisladores. Legislamos para quem? Para
qual dessas quatro realidades, já que a lei é uma só
e tem que atingir verdadeiros estamentos sociais
completamente diferentes e antagônicos em seus interesses e nas suas dinâmicas internas?
Então, o grande esforço da atual geração política do Brasil é justamente o de compatibilizar essa
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complexidade. Convenhamos, mna das tarefas mais
difíceis que podem existir sobre seres políticos. O
que é muito diferente da atividade de polilicos em
países de equilíbrio social e econõmico, com um
grau bastante grande de distributivismo, de igualdade diante da educação, diante da saúde, etc, nos
quais os legisladores tenham a se defrontar apenas
com problemas que são mais ou menos comuns à
média da sociedade. Nós não. Nós temos que nos
defrontar com problemas diametralmente opostos,
com estágios mentais, com estágios de desenvolvimento absolutamente antagônicos.
De modo que, Sr. Presidente, agradecendo o
tempo, concluo a dizer que se todos os discursos
devem acabar com um gran finale, não pode haver
gran finale maior para um discurso do que os apartes dos Senadores Bernardo Cabral, Josaphat Marinho, Antonio Carios Magalhães e Esperidião Amin.
Muito obrigado a V. EJ<A e aos Senadores pela
atenção.

Durante o discurso do Sr. Artur da Távota, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Ca/heiros, 2!' Secretário.
Durante o discurso do Sr. Artur da Távota, o Sr. Renan Ca/heiros, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronuncia o·seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de
fazer o régistro do avanço que está tendo a proposição do Programa de Garantia de Renda Mínima em
diversos lugares do Brasil. Na Câmara Municipal de
Campo Grande, Mato Grosso do Sti, foi aprovado
ontem, em segundo escrutínio, o projeto de autoria
do Vereador Pedro Teruel, instituindo o Programa de
Renda Mínima relacionado à educação.
Na sexta-feira passada, conversei por mais de
uma hora com o Prefeito Paulo Maluf e disse-lhe
como me propunha a dialogar com os Vereadores
da Câmara Municipal, sobretudo com o Vereador Arsalino Tatto, do Partido dos Trabalhadores, que teve
o seu Projeto Garantia de Renda Mínima Familiar
aprovado em segunda instância. Quando ele foi para
exame do "Prefeito Paulo Maluf, S. ExA avaliou que,
segundo a Lei Orgânica do Município e a Constib.ição Estadual, só o Poder Executivo poderia apre. sentar projeto nessa direção. O projeto foi vetado,
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mas o Prefeito Paulo Maluf encaminhou outro no
mesmo sentido, denominando-o de Sobrevivência.
Na ocasião, disse que seria importante que a
Câmara Municipal, através dos Vereadores, procurasse aperfeiçoar o projeto e adaptá-lo de acordo inclusive com as possibilidades orçamentárias do Município de São Paulo. Isso será objeto de atenção do
Executivo e da Câmara Municipal.
Gostaria de consignar que esse diâlogo com o
Prefeito Paulo Maluf foi talvez o de maior respeito
múbJo que mantive até hoje na história de minhas
relações com o Prefeito de São Paulo.
Nessa ocasião, tant>ém registrei que o Vereador Zaratini tinha um projeto que instituía bilhete único na cidade de São Paulo - justamente a idéia que
eu havia defendido enquanto candidato a prefeito.
Eu disse-lhe que considerava essa idéia muito boa
O Prefeito também achou de bom-senso o projeto,
visto que inúmeras cidades da Europa, Estados Unidos e Canadã têm esse tipo de instituto. Por exemplo, um dos sistemas mais avançados se dã em Milão, onde existe uma série de bilhetes, tais como: bilhete por 75min, bilhete vãlido para o final de semana, bilhete para sete dias, bilhete do mês, bilhete
para aposentados, bilhete para deficientes e assim
por diante. Cada bilhete com um preço diferente.
Na medida em que houver um bilhete, digamos, que valha por 75min ou por 24h, os usuãrios
dos meios de transporte poderão utilizar qualquer linha de ônibus desde que dentro daquele intervalo
de tempo. Isso significa facilidade muito maior de integração.
Na próxima segunda-feira, estarei na cidade de
Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde a Deputada Estadual Fãtima Bezerra apresentou Projeto de
Garantia de Renda Mínima, que está sendo discutido no âmbito daquele Estado, ou seja, são dezenas
de cidades e jã há cerca de quase dez Assembléias
Legislativas, onde, seja nas Câmaras Municipais ou
no Pariamento de cada uma das cidades ou das instib.ições, o projeto ganha força de fonna consistente.
GOstaria tant>ém de registrar que o Deputado
Osvaldo Coelho, Relator do Plano Plurianual de 10.:
vestimentos, está acatando emenda que propus no
sentido de que, ao longo dos próximos quatro anos,
seja criado um Programa de Garantia de Renda Mínima como um direito à cidadania.
Além disso, ontem, na Assembléia Legislativa
de São Paulo, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto do Deputado Paulo Teixeira que institui um Programa de Garantia de Renda
Mínima às fammas com crianças que estejam fre-
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qilentando a escola; portanto, trata-se de projelo na
mesma direção. Além disso há outros Municípios
onde o projelo já foi aprovado ou está sendo discutido, 1:0mo Campinas, Sertãozinho, Ribe[rão Preto,
São José dos Campos, Jundiaí, São Joaquim da
Barra e dezenas de outros. Então, o· projelo obviamente !orna-se algo de relevância maior.
A Secretária do Bem-Estar do Governo do Estado de São Paulo, Marta Godinho, recomendou aos
Deputados Estaduais que aprovassem o projelo que
unanimemente foi aceito na Comissão· Justiça da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o
que significa que muito provavelmente também será
aprovado nas Comissões e no Plenário daquela
Casa.
Sr. Presidente, não poderia terminar meu pronunciamento sem assinalar a diferença de postura
entre o Ministro da Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira, e o Presidente do Incra, Francisco Grazziano, pois diante dos episódios relativos à questão
da terra, o Ministro da Agriwtura está simplesmente
dizendo que é contra a invasão da terra, que é contra a invasão da propriedade privada, ao mesmo
tempo em que critica a ação do lricra.
Na verdade, o que seria de se esperar do Ministro da Agricultura é que S. Exª tivesse uma atitude de compreensão para com a gravidade social do
problema e que desse apoio ao Presidente d.o Incra,
Francisco Grazzi;;mo, que tem se mostrado pessoa
muito sensível, que tem aberto um canal direto de
diálogo com. o Movimenlo dos Sem-Terra, com os
·.trabalhadores, que tem tido disposição para ir, por
exe!llllo, a locais críticos como o Pontal do Parailapanema E acho importante que ações nesse sentido possam suceder. Ou seja, que possam o Presidente do Incra, Francisco Grazziano, o Governador
Mário Covas, que já mostrou sua disposição de pessoajmente ir ao Pontal do Paranapanema, o Secretário de Justiça, Belisário dos Sanlos Júnior, os Prefeitos daquela região, os proprietários de terra,
aqueles que estão ocupando áreas pertencentes ao
Movimento dos Sem-Terra, enfim, que todos os segmentos possam se unir para agilizar o processo de
Refonna Agrária. É isso que vai propiciar a superação desse problema social grave e o que vai garantir
que a terra em nosso País seja utilizada com a devida função s!l_!::ial.

Durante o discurso do -Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Romero Jucá, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir
Andrade.
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O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - v.
Exª tem a palavra, para uma breve comunicação,
por cinco minulos.
O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Refonna Administrativa proposta pelo Governo Federal, por intermédio da Proposta de Emenda Constitucional no
173195, do Poder Executivo, deixou em polvorosa os
funcionários públicos federais, estaduais e municipais do Pais e especialmente os servidores dos anti~os Territórios, especificamente os que hoje aluam
nos Estados do Amapá e de Roraima, para os quais
constitui verdadeira espada de Dâmocles.
Entre outros aspeclos, a Proposta do Governo
previa no art 13 que "os servidores públicos federais
que à data da promulgação desta Emenda desenvolvam ati'{idades transferidas pela União a seus exTerrit(írios poderão ser incorporados aos. quadros do
respectivo Estado, mediante o convênio referido no
inciso III do art 24 7 das Disposições Constitucionais
·
Gerais".
Esse item, Sr. Presidente, feria inclusive a própria Constituição vigente, a qual estabelece que os
servidores que estavam aluando nos Territórios poderiam continuar servidores federais ou, se quisessem, optar e se transformarem em servidores estaduais. Talvez pretendesse o Governo, com essa
emenda, retirar essa opção· dos servidores dos exTerriórios e,~ repassá-los IBll os quadros do Esta:lo, <:aLGmOO grave prejúzo ·a tidos eles.
TIVemos oportunidade de levantar essa questão nesta Casa. Outros companheiros da Bancada
do Norte. mais !Jrecisam~:nte de Roraima, fizeram o
mesmo na Câmara dos Deputados. Hoje, com satisfação, comunico à Casa que na tramitação na Comissão de ConS!itJ.ição e Justiça e de Redação esse
artigo foi retiradq da Proposta do Governo. Ele foi retirado a tempo e, assim, livrou os servidores dos exTerritórios de uma injustiça.
Aléín de comunicar à Casa essa vitória dos
servidores dos ex-Territórios e que, efetivamente, se
fez justiça a uma classe que dá colaboração importante à estruturação dos dois novos Estados - Roraima e Amapá -, quero também registrar a aluação
fundamental do Presidente desta Casa e do Congresso Nacional, Senador José Samey, Senador
pelo Amapá, que teve participação decisiva nos trâmites para que fosse feita a negociação necessária
e fosse retirado esse artigo.

--sr.-
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Estou tranqüilo. Entendo que conseguimos preservar o funcionalismo público, tailto de Roraima
quanto do Amapá Só espero agora que o restante
da citada Proposta de Emenda Constitucional, que
trata da Reforma Administrativa, não sacrifique os
servidores públicos, mas, ao contrário, procure dotar
o poder público de condições para aluar melhor e
fortalecer· os seus servidores. Servidor público não
pode ser bode expiatório de política de reestruturação de ninguém, como tem acontecido ao longo do
tempo em nosso Pais. Temos vis!o a mudança de
Presidentes, de Ministros e a execução de inúmeras
Reformas Administrativas, que desestruturaram o
aspec!o administrativo do Govem~ e prejucfJCararn
os servidores.
Era essa a comunicação que queria fazer,
exultando pela reprovação do art. 13 da Proposta de
Emenda Constitucional.
Mui!o obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os
Srs. Senadores Esperidião Amin, Gilberto Miranda e
Odacir Soares enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do dispos!o no art 203 do
Regime.nto Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP~C) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é inegável a necessidade de reformas significativas na estrutura tribu!ária do País. é preciso atualizar o sistema, redefinir
bases de incidência para arrecadar mais e com mais
justiça, e conceber os instrumentos necessários ao
êxito do programa de estabilização eoonõmica Em
particular; é importmte o que se converJCionou chamar de desoneração da folha de pagamento das
empresas, visando a estimular a geração da novos
empregos. Hã impos!os demais pesando sobre os
segmentos produtivos. é preciso redimensionar essa
problema
A necessidade das reformas, no entanto, não
pode prescindir de sérias avaliações e ponderações
para uma correta abordagem e atuação nos debates
e conclusões. As reformas, conseqüentemente, não
podem ocorrer a partir de uma polffica de tábula
rasa, sob pena de desperdiçar iniciativas exitosas a
benéficas ao Brasil
Refiro-me a experiências como as proporcionadas pelo Serviço Social da Indústria - SESI e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENA!, voltadas, com pleno sucesso, para o atendimento das demandas na área de assistência à saúde, à educação e ao lazer dos trabalhadores da indústria e de seus familiares e no segmento de trei-
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namento, capacitação e preparação dos recursos-.
humanos para o trabalho.
O Sesi estã hoje presente em 700 Municípios
brasileiros e dispõe da 2 mil 626 unidades, entra fixas e móveis, para atendimento médico e odontológico, centros de atividades, centros esportivos, farmãcias, supermercados e cozinhas industriais, prestando vaHosos serviços aos trabalhadores da indústria. No campo da saúde, por exemplo, o Sesi executa um volume médio anual de 6 milhões e 500 mil
procedimentos médicos e mais de 2 milhões e 500
mil atendimentos odontológicos.
Em matéria de saúda ocupacional, desenvolve
ações preventivas de doenças profissionais e programas de melhoria das condições ambientais de
trabalho, bem como serviços de informação sobre
doenças transmissíveis, saúde da muher e planejamento familiar.
Possu 603 escolas e 411 creches, compreendendo 5 mil e 78 salas de aula, distribuídas em todo
o território nacional. Em 1994, matriculou 713 mil
776 alunos, ministrando-lhes, segundo a idade, educação infantil, ensino fundamental para crianças. jovens e adultos, iniciação para trabalho, qualificação e aperfeiçoamento profissional.
Além dessa gama extensa de ações a serviços, proporciona ainda aos trabalhadores da indústria, assistência alimentar, jurídica, eoonõmico _ linarJCeira, acesso a atividades culturais e de lazer, e
estimulo à participação criativa e à formação da
consciência cidadã por meio de campanhas como a
do Operãrio-Brasil.
O Senai, por sua vez, criado em 1942, tem um
singular papel no processo de modernização do parque industrial brasileiro, mediante a capacitação dos
recursos humanos, processo indispensãvel para que
as empresas do Brasn atinjam nível de competitividade
e possam projetar-se no contexto nacional e mundial.
Durante seus cinqüenta e três anos de existência, o Senai palmilhou uma valorosa tra.jetória no seter da formação profissional, com intensa participação no campo do desenvolvimento tecnológico brasileiro. Cerca de 19 milhões de trabalhadores brasileiros jã passaram por suas unidades de ensino, artiCuladas em uma vasta rede que abrange mais de 3
mil Municípios.
Sua ação específica compreende implementação da programas de gestão da qualidade e produtividade, gestão da qualidade ambiental, adequação
de métodos aos padrões internacionais, laboratórios
de pesquisa, desenvoMmento e treinamento. Produz
e multipfJCa li1erahxa técnica de alto nível, cria e aper- ·
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feiçoa metodologias, inova o ensino técnico do ponto
de vista do conteúdo e da metodologia pedagógica,
além de prestar serviços diretarnente às empresas.
O Senai atualmente é a maior entidade prestadora de serviços diretamente à indústria no continente americano, característica que lhe trouxe respeito e reconhecimento de instituições especializadas de todos os países com os quais firmou convênios de cooperação técnica, financeira e de intercâmbio tecnológico, objetivando sempre aprimorar a
qualidade dos trabalhadores e integrar as empresas
industriais no crescente esforço de atualização dos
processos produtivos e gerenciais.
Será grave erro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadares, se as reformas atingirem essas instiluições
por meio da extinção de sua fonte de recursos. São
instituições provadas ao longo de anos de trabalho,
com criatividade, eficiência, modernidade, produtividade e operacionalidade, cujos resultados são visíveis, materiais e mensuráveis.
Espero que o Brasil não cometa o equívoco de
inviabilizar ou extinguir o Serviço Social da Indústria
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O
ônus seria demasiado grande, sem nenhum sentido
prático e, médio e longo prazo, deletério para o Brasil, que luta ferreamente para ser uma nação moderna, competentemente inserida no âmbito da globalidade característica dos tempos aluais.
Era o que tinha a dizer!
O SR. GIL:BERTO MIRANDA (PMDB-AM) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entre os episóclios de importância his!órica, ocorridos no cenário
do Poder Legislativo, creio podermos colocar, em lugar de destaque, a Resolução na 2, do Congresso
Nacional, que estabelece uma série de novos procedimentos a serem observados na Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização.
Essa comissão ganhou noloriedade nacional a
partir da CPI, que trO!JXe à baila e denunciou com
exemplar veemência a conduta vergonhosa de tantos de seus antigos membros. Podemos considerar
a Resolução n° 2, de 1955, da autoria do Congresso
Nacional, como a flor do lodo revolvido pelo rumoroso inquérito, que deixou magnetizada a opinião pública nacional.
A eXPressão "anões do Orçamento• ganhou tal
popularidade, que ainda hoje provoca gargalhadas a
referência_àS duzentas e tantas vezes que um dos
membros desse grupo acertou na Sena. E o autor
da falsa proeza não teve pejo de invocar o nome
de Deus na tentativa de justificar a mentira despuclorada.
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Como integrante da mencionada Comissão
Parlamentar, relembro a sucessão estarrecedora de
falos, noite e dia trazidos à tona, num esforço que
nos levou aos limites de nossa capacidade física.
Mas logo nos sentimos compensados quando percebernos o valor da contribuição que assim demos
para renovar a confiança do povo brasileiro no Congresso Nacional.
A ressonância da Resolução n° 2 parece reclamar anos-luz para atingir a esfera da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, a julgar
pelo empenho com que o seu titular procura levar a
Comissão Mista de Orçamento a perder-se na estéril
discussão de obras paroquiais.
A imprensa divulga para o grande público o
fato de que as "receitas correntes" previstas no arçamento de 1996 giram em tomo de 165 bilhões de
reais. Desse total apenas cerca do equivalente a
dois por cenlo representa o valor sobre o qual poderão aluar os membros da Comissão de Orçamento.
Nenhum efeito socioeconômico po<jerá resultar
da aplicação das dotações deduzidas.OO·referido valor.
Na Comissão de Orçamento, percebe-se o risco de grave desequilíbrio nas relações entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, quando se
tem clara percepção de que este procura fazê-la retomar aos tempos da distribuição de verbas para
fins inconfessáveis ou simplesmente para chafariz,
fonte luminosa ou conserto de ponte em estrada carroçãvel.
O Pariamenlo está imbuído da crença de que a
sua Resolução n° 2195 condiciona a Comissão de
Orçamento a absorver os ensinamentos da rumorosa CPI de 1993. Conseqüência desse episódio são
as responsabilidades maiores atribuíd~ a eS15e"irnportante órgão técnico do Congresso,· ao lado de diferentes procedimentos que tomam a transparência
não só necessária, mas também obriga!ória. ·
Não é inoportuno lembrar que tanto o Deputado Humberto Souto (PFUMG), recém-conduzido,
com justiça. a ocupar vaga de Ministro do egrégio
Tribunal de Corrias da União e que presidiu com lisura e espírito público os trabalhos da Comissão
Mista em 1994, quanto este orador, na qualidade de
seu relatorijeral, já tínhamos em mente essa transparência para resgatar a moralidade na distribuição
de recursos orçamentários por parte daquela Cernissão, agora presidida pelo nosso nobre colega, senador Renan Calheiros (PMDB/AL e relatada pelo nustre deputado lberê Ferreira (PFURN).
Compondo-se de 84 membros titulares, sendo
63 deputados e 21 senadores, a Comissão Mista de ·
>.
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Orçamento está agora regularmente investida nos
poderes que lhe atribui o art. 166 da Constituição
Federal, graças à comentada Resolução no 2195.
Em seu art. 2°, incisos I e 11, a Resolução reproduz os termos do referido arl 166, que lhe atribui
competência para examinar e emitir parecer sobre
os projetas de lei relativos ao Plano Plurianual
(PPA), às Diretrizes Orçamentárias (LDO), ao Orçamento Geral da União (OGU) e aos créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas
anualmente pelo Presidente da República.
Ampliando seus poderes, os dispositivos da
Constituição Federal, regulamentados pela Resolução em causa, acrescentam que é atribuição da Comissão Mista de Orçamento examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Carta de 88. E ainda
está esse influente órgão do Congresso incumbido
de exercer acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejufzo das demais comissões mistas e de·suas duas Casas.
Vejamos se, à luz do que preceitua a Resolução No 2195, poderá a Comissão de Orçamento resignar-se a·uma limitação descabida, de suas funções, comO pretendem lhe iJ1l)Or alguns. Recordemos
que, mi otica da tecnocracia, a Comissão só poderia
aluar sobre a minúscUa fatia equivalente a 2% do
valor total das receitas correntes.
De acordo com o previsto no artigo 15, da
mencionada Resolução, o parecer sobre o projeto"
de lei orçamentária, aprovado pela Comissão, estabelecerá os parâmetros e critérios que serão seguidos pelos relatórios das subcomissões temáticas. Ao
abrigo de preceito constitucional, o número dessas
comissões poderâ chegar a sete e cada uma delas
se comporâ de vinte membros.
Limitando-se a sua atuação sobre apenas dois
por cento das receitas, a comissões temâticas e a
grande Comissão de Orçamento só poderão realmente deliberar sobre temas irrelevantes.
Desse modo, o exame critico das finanças públicas e do processo orçamentário, como previsto no
§ 3° do mencionado artigo 15, se converte em figura
de retórica.
O mesmo se pode dizer da avaliação da proposta encaminhada pelo Poder Executivo, à luz das
diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, segundo o inciSo 11 do citado§ 3°, do arl15. Frisemos,
além dissó, que do § 7" do arl 165, da Constituição
· Federal, se deduz uma atribuição ainda mais ampla,
pois o legislador constituinte lança sobre os ombros
·. o:ja Comissão de Orçamento o encargo de trabalhar
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.com o objetivo de reduzir desigualdades inter-regionais.
Como desincumbir-se de tais responsabilidades, de que modo cumprir obrigações constitucionais tão explicitamente definidas, se apenas se permite que a Comissão observe de longe a marcha
dos acontecimentos, na ârea das finanças públicas,
sem poder intervir em nenhum momento, a não ser
para cuidar de chafarizes?
Sabem os nobres colegas que o artigo 165 da
Carta Magna determina que os orçamentos fiscal e
de investimento das empresas governamentais devem estar compatibilizados com o Plano Plurianual.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é
indiscutível a amplitude de atribuições da Comissão
Mista de Orçamento, tanto conforme preceitos da
Constituição quanto ao artigo 15 da Resolução no
2195, que os reflete fielmente.
Como poderâ a Comissão de Orçamento examinar, criticar e modificar as metas e prioridades da
administração pública federal, se o Poder Executivo
vier a submeter o seu relator-geral e os relatores setoriais à camisa-de-força dos dois por cento dos valores que representam as receitas correntes?
Encontra-se na estera de competência da Comissão a elaboração de quadro eoinparativo, por órgão, entre a execução no exercício anterior, a lei or. çamentária em vigor, o projeto do Executivo e o parecer preliminar do relator-geral. E ainda lhe compete levar a efeito análise das receitas, com ênfase
nas estimativas de irnpos!os e contribuições, seguida de análise da programação das despesas, segundo as âreas temâticas.
É também função da Comissão compatibilizar
com o Plano Plurianual (PPA) 1996199 e com a lei
de diretrizes orçamentárias todas as emendas ao
projeto de lei orçamentária e aos proje!os de lei de
créditos adicionais, sempre que as emendas proponham inclusão ou acréscimo de valor.
Não bastassem as razões acima apontadas,
para esqlarecer a amplitude da competência da Comissão; na ârea das finanças píblicas, haveríamos
de nos reportar ao artigo 2°, inciso 11, da citada Resolução, quando trata da função fiscalizadora da Comissão. Se tivéssemos de observar a restrição que a
tecnocracía pretende impor ao Congresso Nacional
no que tange aos condenados 2% das receitas correntes, como ârea onde operaria a Comíssão, que
teriam a fazer os seus membros?
A resposta irrecorrível é •nada". Isso mesmo.
Nada poderiam fazer os 63 deputados e 21 senadores que integram a Comissão. Por conseguinte, não
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precisariam ser constituídas as ·subcomissões temâticas. Como analisar, Criticar, remanejar, aumentar
ou reduzir as dotações dos Ministérios e de seus diferentes órgãos? Se tudo vem rigidamente estabelecido, cabendo à Comissão apenas sancionar as imposições do Executivo só restaria a seus oitenta e
quatro membros proclamar a renúncia ao exercício
de deveres impostergáveis.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, estamos
tratando de deveres constitucionais, atribuídos a
membros do Congresso Nacional, que· se reúnem
em órgão técnico criado para o desempenho de uma
das mais importantes funções do Parlamento.
Sobretudo, .a Comissão Mista de Orçamento,
cujos procedimentos obedecem à mencionada Resolução no 2195, estã com sua conduta traçada no
molde de uma experiência que nos legou ensinamentes memoráveis. Refiro-me, uma vez mais, aos
trabalhos da CPI que devassou a vida pregressa da
Comissão de Orçamento dos anões e expõs à execração pública os praticantes de ates tão imorais
que deixaram pasma a opinião pc.tliica
Não nos ·permite a importância do assunto o
encerramenlo desta oração sem referência expréssa
a outros tópicos da Resolução n° 2195. .
Quando examinamos o teor de seu artigo 17,
logo haveremos de perceber a extensão dos encargos que foram impostos aos membros da grande
Comissão e das subcomissões de orçamento.
Prevê esse. artigo a apresentação de emendas que objetivem a correção de erros ou omissões nas estimativas da receita. Na hipótese de valores acrescidos par novas estimativas da receita,
esses acréscimos poderão ser utilizados para dar
cobertura às emendas que importem em aumenlo
da despésa.
. E !ego estabelece o artigo 19 que cada parlamentar poderá apresentar até vinte emendas individuais ao prajelo de lei orçamentária anual e aos prajetos de lei de crédilos adicionais.
Lê-se, no texto do artigo 20, que poderão ser
apresentadas emendas coletivas, de iniciativa das
comissões permanentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, relativas às matérias que
se relacionem com a temática dos respectivos órgãos técnicos. O limite, por comissão permanente,
será de cinco emendas.
Por suá vez, segundo o inciso 11 do art 20, as
bancacfas êstaduais no Congresso Nacional poderão
apresentar emendas até o limite de dez emendas de
interesse de cada Estado ou Distrito Federal, apro. vadas por três quarlos dos deputados e senadores
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que compõem a respectiva representação nas duas
C;'lSas do Congresso.
·
Nos termos do inciso III do mesmo artigo, as
bancadas regionais no Congresso poderão apresentar até cinco emendas de interesse dé cada região
macroeconOmica, por votação da maioria absoluta
dos deputados e senadores que compõem a respectiva região.
Caberia nova observação pertinente: a Resolução no 2 não teria a abrangência que a caracteriza,
se os membros das duas Casas do Congresso, que
aprovaram o seu texto depois de exame meticuloso,
não estivessem prevendo para a Comissão de Orçamente o desempenho de um papel relevante.
A convicção de que a Comissão mista tinha a
desempenhar função de relevância indiscutivel inspirou a Resolução, cujo texto final se estende por 34
artigos e inúmeros parágrafos e incisos, ocupando
oito páginas do Diário do Congresso Nacional.
Foram exaustivos os trabaihos que produziram
esse instrumento de análise e fiscaiização das finanças públicas. Pareceres exaustivos, debates intermináveis, estudo paralelo de legislação pertinente,
consultas e audiências públicas consumiram meses
de contínuo esforço, que, estou cerlo, redundará
numa reafirmação da auloridade técnica e moral do
Legislativo no que respeita ao processo de elaboração orçamentária. bem como à escrupulosa liscaiização de sua execução ao longcnio próximo ano.
Muilo obrigado!
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi a partir da divulgação, pelo IBGE, dos resultados do senso demográfico 1991, que minha atenção passou a ser mais
vivamente requisitada para o problema do planejamenlo familiar.
A brusca !reagem operada em nosso crescimenlo demográfico, nas duas últimas décadas, além
de certo espanto, suscitou-me ainda várias indagações, a mais instigante das quais foi a que tentava
perscrutar que causas outraS teriam provocado essa
perturbadora !reagem. já que nada me autoriza.va a
atribuí-la a uma política governamental (até então
inexistente) de contensão de nosso crescimento pOpulacional.
Devo confessar que não tardei muito a obter a
resposta para tais indagações, resposta, de resto ,
um tanlo quanlo chocante.
Essa súbita depressão da fertilidade da população brasneira estava sendo obtida • à força", graças
à agressiva melodologia posta em prática semicfandestinamente e à revelia de nosso governo, muilo
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embora com a CO!l1ll~ência do setor de saúde, por
organizações internacionais empenhadas em pro"-- mover, em nosso país e em outros do Terceiro Mundo, programas extremamente audaciosos de controle populacional.
Entenda-se por metodologias ag'ressivas e audaciosas, as que não hesitam em utilizar meios bastante controvertidos de controle da fertilidade humana, tais como a esterilização em massa,. vasectomia, o uso indiscriminado dos contraceptivos e, in. clusive, o recurso ao aborto provocado.
Esse fenômeno, antes de ser por mim constatado, já o fora pelo próprio Congresso Nacional, na
conhecida Comissão Pariamentar Mista de Inquérito
destinada a examinar a incidência da e10terilização
em massa de mulheres no Brasil.
Esta, como é ocioso relembrar, reuniu farta documentação, comprovando o que acabo de afinnar.
Foi, pois, a partir dessas constatações que compareci mais de uma vez a esta lribuna amplificando e
reavivando o brado de alerta emitido pela citada
CMPI.
Não seria ocioso· relembrar, agora, a advertência que, então, fiz nestes termos:
- • A população brasileira está crescendo bem
mais devagar do que há vinte ou trinta anos.
- Essa tendência s6 vai acentuar nas próximas
décadas, porque a taxa média de nosso crescimento
populacional, que já foi de 3.0%, nos idos de 1950,
baixou para 1,9%.na década de 80/91, e tende a declinar,_ daqui por diante, aceleradamente.
- Dentro de 26 anos (na altura do ano 2020) o
aumento da população brasileira estará beirando o
índice zero• !
No mesmo pronunciamento, ao enfatizar que
essa severa desaceleração de nosso crescimento
demográfico refletia muito mais a ousada e indevida
interferência estrangeira do que o florescimento, entre nós, de programas conscientes de planejamento
familiar, eu acrescentava que tal declinio era o resultado inegável da crescente aplicação, nas muheres
brasileiras em idade fértil, da laqueadura- mé1odo irreversível para evitar a gravidez.
Não deixei, tão pouco de apontar a duplicidade
de discursos, nos pafses prósperos com referência à
questão populacional. Um discurso estimulador da
fertilidade, nos países ricos, para conter o progressivo envelh92iínento de suas populações e um discurso favorável ao controle severo da natalidade, nos
países do Terceiro Mundo, para prevenir as ameaças de exploração demográfica que, nos países periféricos, poderá pôr em risco a hegemonia dos gran-

a

43

des, olficultando-lhes o acesso às matérias primas
que alimentam, a custos mínimos, suas indústrias.
Fruto palpável desse discurso foi não apenas a
passividade das elites brasileiras diante da interferência dos pafses induslrializados em nossa evolução demográfica, mas também e, sobretudo, a aceitação progressiva, por estas, da idéia de que é mesmo necessária a contensão, a qualquer preço e em
grau extremo, de nosso crescimento populacional,
corno um dos caminhos de acesso à prosperidade.
Eu diria, mesmo, que o discurso pró-Estado
Mínimo muito se assemelha a este que propugna
uma População Mínima Na verdade, ambos preconizam a redução do tamanho do Estado e do tamanho da População para que nosso povo, uma vez diminuto, possa abocanh.ar latias mais substanciosas
do bolo da prosperidade globalizada
Sr. Presidente, Srs. Senadores, impõe-se-me,
aqui, um parêntese esclarecedor. Não sou contra o
planejamento familiar.
Eillendo, tão-somente, que ele deva ser decidido no âmbito da família e inspirado na pate.midade
responsável.
Admito, inclusive, C3111lanhas governamentais
voltadas para a estiruação da consciência de que o
crescimento populacional desmedido e irresponsável
deva ser contido, graças a ação persuasória e esclarecedora desenvolvida junto, sobretudo, àquelas camadas da população desprovidas de recursos necessários à manutenção da prole, em níveis dignos
e satisfatórios, no que concerne à assistência médica, educacional, nulricional e habitacional.
Inaceitável no meu entendimento, é a ingerência de organismos e entidades internacionais em assuntos tão sensíveis e tão privativos, como é o caso
çla política demográfica a ser lrilhada pelo Brasil.
O que nãÓ devemos admitir é que outros povos, visando a: objetivos estratégicos hegemônicos,
venham impor-nos uma política populacional, à reve6a
de nossos interesses e de nossas próprias estratégias
Daf, porqlie tenho-me oposto, com fundadas
restrições, ao trabalho desenvolvido por entidades
estipendiadas por organismos internacionais, corno
é o caso da Benlan, que , sob o pretexto de promover saúde e bem-estar da mulher, servem, na verdade, a obscuros interesses de denominação, medi'lflte o desenvoMmento de programas de esterilização
em massa da mulher brasileira
É por isso que só tenho criticas a lazer ao trabalho do Centro Feminista de Estudos e Assessoria
(CFEMEA), outra entidade financiada e tele-orientada por organização de fora, cujo quadro é mantido
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para "assessorar" parlamentares na elaboração e
apoioamento de projetas que, em última análise, visam aos objetivos do controle populacional.
- ~ de sua inspiração, por exemplo, o PLC
114/94 (PL 209/91) que; sob o pretexto de regulamentar o § 7~ do Art. 226 da Constituição Federal,
que trata do planejamento familiar, induz ao controle
da natalidade, legaliza a esterilização e abre caminho para a legalização do aborto.
~ por isso que acolhi com frieza e até com repulsa o lobby da CFEMEA, intensilicado.às vésperas
da votação, no Senado, do PLC n0-114/94. ·
Efetivamente, em sua " Carla CFEMEA nO753195 ",de 02 de oLttbro de 1995, dirigida a todos os
senadores, a entidade solicita nossa atençãJ no sentido
de "agiliza" a IIOla;:{ll e aprovaçOO do PLC n0-114/94."
Ao ·final do documento, após exaltar a importãncia do projeto para " a saúde da mulher " e de sublinhar que" a implantação de uma política pCblica
de "saúde reprodutiva" é fator fundamental para garantir às mulheres e aos homens os direitos constilucionais à saúde e de planejar suas tammas de acordo com seus desejos e necessidades ", os habilidosos lobistas da esterilização da mulher brasileira não
flesitam em solicitar nosso voto favorável ao texto
aprovado na CCJ.
~ por isso, em suma, que acolhi com a maior
simpatia outro apelo, esse contido na " Carta Aberta
Ao Presidente, Ao Congresso E Ao Povo Brasileiro
", subscrita por líderes mundiais de vários movimentos Pró-Vida, no sentido da rejeição de várias tentativas de legalização ou de descriminalização do abor- .
to e d.a esterilização, em curso no CongresSo Brasileiro e apoiando emenda introduzida no citado projeto pelo Deputado Severino Cavalcanti do PFL/PE o
qual especifica "que a vida deve ser protegida desde
o momento da concepção."
Agradou-me, particularmente, o fecho da Carta
Aberta, que assim arremata:
"Além disso, manifestamos ao povo
brasileiro nossa solidariedade assim como
nossos votos de que a histórica proteção legal do Brasil a suas crianças já nascidas ou
que vão, ainda, nascer, seja mantida e fortalecida e que todos os esforços sejam feitos
para proteger e incentivar o casamento e a
família, de acordo com os melhores princípiç_s"morais".
Sr. Presidente, ao regressar de uma visita aliciai que fiz ao Senado dos Estados Unidos, tomei
. conhecimento de que o PLC 114194, foi aprovado
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nesta Casa, tendo sido enriquecido inclusive, com
uin substitutivo do nobre Senador e conceituado médico Lúcio Alcântara, visando a "acabar com a prática da esterilização indiscriminada de mulheres por
todo o País.
Rogo a Deus que assim seja, e que não venha
a se confirmar a impressão que mantenho.de que a-·
aprovação desse projeto é a brecha foJjada pelo
mentores do controle populacional para mais facilmente se infiltrarem entre nós os procedimentos aptos à consecução de obscuros objetivos antivida e
antinatalidade.
~ o que penso, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessi!o às 171}24min.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR, NA SES.
SÃO DE 31-10-95 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, vejo-me, mais uma vez, forçado a retornar a esta tribuna, impelido pela responsabilidade de
pôr o País a par dos novos fatos em tomo do problema político que vem agitando a opinião pública do
Acre nos últimos dias, transformando-se, também;
em objeto de amplo noticiário da imprensa nacional.
Nessas duas últimas semanas, os principais
jornais brasileiros têm ampliado os espaços sobre a
série de acontecimentos que envolvem o Governador do Estado, Sr. Orleir Messias Cameli, a ele atribuindo graves irregularidades já encaminhadas _
pelos representantes do Acre no Senado da República, por alguns Deputados Federais e por Hderan-·
ças sindicais _ à apreciação da Procuradoria-Geral
da Rep(blica, para os devidos procedimentos.
ESses acontecimentos, como não poderia deixar de ser, têm causado um clima de agitação, que
resultou até mesmo em ameaças a alguns jornalistas e políticos responsáveis pela veiculação das notícias na imprensa nacional. O episódio mais alarmante ocorreu na última sexta-feira, quando a residência do jornalista Altino Machado, correspondente
doJornal do Brasil em Rio Branco, foi alvejada a tiros, ficando cravado na fachada externa o projétil
disparado por um revólver calibre 32. Outro jornalista. o correspilndente do jornal O Estado de S. Pau-
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lo, Francisco Araújo, também tem recebido amea~
por meio de telefonema$ anónimos. Esse, é impor!ante frisar, representa apenas um lado do clima de
instabilidade reinante em todos os setores políticos,
humanos e sociais do Estado do Acre.
Hoje, a sociedade acreana nao comenta outro
assunto, fixada no envolvimento do Governador Orlei r Cameli no rol de denúncias que estão sendo
analisadas pela Procuradoria-Geral da República;
enquanto esses fatos nao sãp apurados, o clima reinante em Rio Branco é de insegurança total: a elasse política se mostra alarmada, até porque a segurança pública no Estado do Acre está totalmente
acéfala e os presos togem da PenHenciáría Francisco de Oliveira Conde na hora que bem entendem.
Houve casos, inclusive, em que os presos
ameaçaram fugir da penitenciária se, por acaso, o
Govemador.substituísse o administrador daquele estabelecimento prisional. O Governador, como se diz,
pagou para ver _ e perdeu! Exonerado o Diretor, os
presos fugiram. Vinte e cinco presos anunciaram
que iam fugir e fugiram realmente.
Na semana passada, um dos criminosos que
se evadira anteriormente daquela penitenciária e
participara de um crime que vitimou o filho do ex-Govemador Romildo Magalhães, foi recapturado. Mas,
assim que quis, fugiu de novo. Anunciou que ia fugir
e fugiu.
Esses fatos vêm corroborar as denúncia reiteradas nesta tribuna, sobre o clima de intranqüilidade
que está reinando em meu Estado, cujo Governador
alardeia que só se preocupa com as obras de pavimenta'ção de duas estradas federais, a BR-364 e a
BR-317. Ora, nós, como todos os acreanos, também
defendemos a conclusão dessas obras; estamos
empenhados, inclusive, em viabilizar recursos no Orçamento da União para 1996, a fim de que aquelas
duas rodovias sejam totalmente pavimentadas. Este
não é um compromisso apenas do Governador para
com a população, é também nosso, compromisso
anterior à eleição do Sr. Orleir Cameli , anterior até
mesmo à sua participação na vida pública no Estado
do Acre. lutamos pela pavimentação dessas duas
estradas há mais de vinte anos, eu, particularmente,
dw..de a época em que era Deputado Estadual, depois Deputado Federal por dois mandalos, Governador e Senador. Portanto, não se trata de uma bandeira apenas' do Governador, que faz tamanho alarido, com a âlegada "preocupação" pelas obras rodoviárias, que se eaquece dos outros problemas, como
a falta de segurança no Estado. A população está
entregue à sua própria sorte; não existe policiamen-
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to ostensivo na cidade; bandidos estão assaltandÕ à
luz do dia; os presos estão fugindo da Penitenciálio .
Francisco de Oliveira Conde, também à luz do dia e ·
com aviso prévio de que vão fugir.
Para coroar esse clima de instabilidade administrativa e política, de insegurança pública e pessoai, aconteceu, agora, o atentado contra o lar do
jornalista Altino Machado, alvejado_ como eu disse
anteriormente_ por um tiro de revólver na sexta-feira passada. Ao mesmo tempo, o jornalista Francisco
Araújo, correspondente do Estadão, está recebendo
ameaças veladas; por meio de telefonemas anõnimos.
Cumpro, assim, o dever de proceder à leitura
de duas matérias publicadas na edição de hoje do
Jornal do Brasil, uma delas sob o tilúo: Procurador
Pede Proteção para Repórter; a segunda, um editorial sob o titúo O Imperador do Acre, cobrando providências das autoridades federais, para pôr termo a
essa sHuação de instabilidade política, administrativa
e social reinante no meu Estado.
.
.
É a seguinte a noticia do Jornal do Brasil intitufada "PrOCIJ1'3dor pede proteção para repórter":
"0 Procurador da República no Acre, Luís
Francisco Fernandes de Souza, pediu proteção policial para os correspondentes do Jornal do Brasil,
Altino Machado, e de O Estado de S. Paulo, Frartcisco Araújo. Em ofício enviado ontem ao superintendente regional da Polícia Federal, lidar Reni
Graebner, o Procurador requisHa proteção policial
para os dois repórteres, com base no art 8", inc. 9'>,
da lei Complementar 75193. Segundo o Procurador,
a medida se faz necessária e urgente, 'diante da
grande turbulência política no Estado do Acre, em
razão de denúncia envolvendo o Governador.'
Na madrugada de sexta-feira, a casa do correspondente do Jornal do Brasil em Rio Branco foi
atingida por um tiro. Nos últimos dez dias, Altino Machado fez duas reportagens: a primeira, mostrando
que o Governador Orleir Cameli tem quatro CPFs _
sendo dois oficiais e dois fantasmas~ e duas carteiras de identidade com números de registro diferentes. A segunda reportagem informava que a Delegacia da ReceHa Federal em Rio Branco não tomou
nenhuma providência para investigar o caso. Altino
vem recebendo telefonemas estranhos durante a
noHe. Alguém liga para sua casa e nada fala
O correspondente de O Estado de S. Paulo,
Francisco Araújo, vem recebendo telefonemas
anõnimos com ameaças de que pode ser 'a próxima vítima'."
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O Sr. Flaviano Melo_ Pennile-me V. Exª um
..
aparte?
0 SR. NA_BOR JUNIOR _ Concedo o aparte a
V. Ex', com mUJto prazer.
O Sr. Flaviano Melo - Senador Nabor Júnior,
tive oportunidade de passar esse fim de semana em
Rio Branco. Depois de todas as acusações feitas ao
Governador do Estado,· exploradas pelos jamais e
pelas redes nacionais de televisão, realmente, hã
um clima de instabilidade muifn grande na nossa terra. Quero solidarizar-me com suas palavras e dizer
que não só os jornalistas Chico Araújo, do jomal
Estado de S. Paulo, e Altino Machado, do Jornal
do Brasil, foram ameaçados por telefonemas anõnimos. O jornalista Valteno Oliveira, da TV Bandeirantes, também foi ameaçado. O mais grave de tudo é
que a TV Bandeirantes, no Jornal Bandeirantes
mostrou o empresário Narciso Mendes fazendo gesto para o jornalista como se nele quisesse atirar.
País assistiu a esse episódio, que chocou a todos.
Imagine V. Exª uma pessóa de graooe influência junto ao Governador do Estado, fazer um gesto de que
iria atirar num jornalista na frente das câmeras! lmagino o que irá acontecer no Acre em função desse
estado de coisas que se implantou.
mais importanta· de tudo é que recebi, agora, uma cópia do documento que o Subprocurador Paulo Solberg mandou para Procurador Geral do Acre, já pedindo para
apurar, com mais detalhes, um dos itens denunCiados por todos n~ à Procuradoria, que é 0 item
do convênio que o Governo do Estado fez com a
Prefeilura de Cruzeiro do Sul. Entrelanto, a pessoa
mais atingida e mais envolvida no relato do Dr. Solb~rt é o Prefeito de Cruzeiro do Sul, que está assum1ndo em nome do Orfeir, a responsabilidade pelo
faln de ter pago a finna do Governador. Mas acredito que agora, no momento em que 0 Procurador irá
de fl;lto abrir um.inquérito, ele vai dizer quem determinou aquele pagamento. No documento ele disse
que, se encontradas evidências de que 0 Governador ru_;sim agiu, já denunciaria o Governador por crime, d.retamente ao STJ. Eu acredito {!ue está começando a surtir efeito os nossos protestos e, espero
que todos os outros itens de nossa denúncia sejam
apurados rapidamente, para que se elucidem definitivamente esses fatos que tanto denigrem a imagem
do nosso povo. Mu~o obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR _ Muito obrigado, Senadorflavtano Melo. V. Ex', que retomou ontem do
nosso Estado, com seu aparte vem refórçar ainda
mais a minha argumentação a respeito do clima de
. insegurança existente no Acre.
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Os jornalista que assumem a responsabilidade
de apurar esses faros e encaminhá-los para a direção dos jornais, no Rio, em São Paulo e em Brasma,
estão sendo ameaçados. As aulnridades locais não
d~sejam que a opinião plblica do Pais tome conhec!mento ?esses fatos; têm a iusão de escondê-los,
Circunscritos apenas à área territorial do Estado. É
claro que não conseguem, pois se trata de problemas graves, de repercussão nacional e internacional.
Por exemplo, o caso do Boeing 727-200, que
desde agosto está retido pela Receita Federal no
aeroporto d_e Guarulhos, é um acontecimento de repercussão Internacional, porque esse .avião foi adqui~do, em circunstâncias nebulosas, nos Estados
Umdos. No momento em que ele estava chegando
em São _Paulo, vindo de Miami, com escala em Manaus, fo1 IJ!lreenãldo com 11 O volumes _ não importa
o que continham _as caixas, se eram ou não. apenas
peças para reposição ou fardamento para tripulação;
esses volu_mes vinham desaco~haclos de nota lis~an1D ~ é verdade que até hoje o avião está retido; lnciUSNe, a infonnação que temos é de que já foi
dado o seu perdim~, pela Receita Federal.
Sêo acontec1menfns de repercussão inevitável
e, no !"omento em que os jornalistas, corajosa e
profiss~onalmente, colhe~ essas infonnações e as
e~1nham para ~ matriz dos respectili<is jornais,
para d1yu'g~o a mvel naci~ estão sendo ameaçados InclusiVe de morte.
Esse é um fato muito grave, que venho denunciar ?a tri_buna do Senado Federal. E, repilo, é um
fato. !nserid~ no contexto de inseQurança, irresponsab1bdade: 1ncom~nc!a e má conduta, retratado
com perf91~ no ~nal publicado hoje pelo Jornal do Brasil, ex1g1ndo das autoridades federais
providências no sentido de pôr termo a esse clima
de instabilidade política, administrativa e até de segurança pessoal existente no Estado do Acre.
Diz o s~uinte o Editorial, que agora leio para
que fique reg1strado nos Anais da Casa:

c:aL

"0 IMPERADOR DO ACRE
Há dez dias, o correspondente do Jornal do
Brasil no Acre, José Altino Machado, revelou que ·o
Governador do Estado, Orfeir Cameli (PPB), tinha
duas carteiras de identidade com registras diferentes
e quatro números do CPF (Cadastro de Pessoa Ffsica) da Receita Federal. Na mesma ocasião, o País
tomava conhecimento de que este sombrio personagem respondia a dezasseis violações da lei, entre
contrabando, corrupção, trabalho escravo, sonega- ·
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e de representantes de outras trinta entidades da soção de impostos, invasão de terras indígenas e exciedade civiL•
ploração ilegal de madeira
Somando isso tudo, chega-se tranqüilamente a
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: a partir
deste momento, o Governo federai passa a ser cc30 anos de pena Mesmo para o Acre é uma folha
corrida fora de série. Afinal, a carreira política de Caresponsável pelo que acontecer a José Altino Machado, correspondente do Jornal do Brasil no Acre,
meli começou há três anos, com eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul. E o acúmulo de todos esses
assim como a Francisco Araújo e aos demais repórteres que põem suas vidas em risco para bem cumdesmandos em epenas dez meses à frente do Gcr
prir a missão de informar.
vemo Estadual, ameaça desbancar PC Ferias nos
verbetes mais escusos do livro Guiness de recordes.
Vejam V. Exªs os termos contundentes desse
· editorial do Jornal do Brasil, órgão que dignifica a
O quadro .é típico: o Procurador da República
no Acre, l:uís Francisco Fernandes de Souza, sob
imprensa do Brasil, com sua tradição de mais de um
século, que se tem posicionado em lavor das granproteção polidal, ameaçado de morte por 'interferir
indevidamente' nos negócios de Cameli. A casa dq .
des causas nacionais, inclusive no já histórico episódio do impeachment do ex-Presidente Fernando
correspondente do Jornal do Brasil foi alvejada por
Collor de Mello.
uma bala calibre 32, depois de telefonemas notumos
sem que o autor da ligação se identificasse ou falasNo mom<;!niD em que o Jornal do .Brasil supera seus habituais padrões de moderação e passa a
se alguma coisa.
Cameli é o sátrapa amazonense clássico.
. fustigar com vigor as autoridades federais, com ediTransgride leis, ignora licitações, atropela o Orçatorial desse jaez, é porque o assunto é muito sério.
mento do Estado, deposita dinheiro público em sua
Por essa razão, como representante do Acre,
no Congresso Nacional, não podia omitir-me da leiconta bancária pessoal, negocia com empresa cotura desse editDrial, que deve ter passado despercelombiana suspeita de envolvimeniD com o narcotráfico, oferece um terço do território do Acre para conbido das nossas autoridades. No entanto, a minha
voz ficará consignada nos Anais do Senado Federai,
seguir um empréstimo deUS$ 165 mil, trabalha com
caixa dois e tem. um Boeing 727-200 (em nome da
com a leitura do editorial e do artigo publicados hoje
, empresa Marrnud Cameli), apreendido em Cumbica
no venerando Jornal C:O Brasil. E endosso a sua
com 11 O caixas de contrabando. Um dos tripulantes
advertência às autoridades federais, para que fi_surpresa_ é o piloto do traficante Curica,.dono das
quem atentas à gravidade da situação política do
meu Estado, o Acre.
na apreendidas no ano pas7,5 ton~ladas de
Muito obrigado.
sado, no Estado de Tocantins.
É um prontuário muiiD comum no oeste sem lei
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
dos migrantes e aventureiros. O Brasil pós-Collor
O SR. NABOR J/JNIOR EM SEU DISCURreagiu à dissolução dos costumes políticos e à noSO: ção de que a vida pública era a maneira de enriquecer.mais rápida e eficaz que existe. Mas não os EsPROCURADOR PEDE
tados amazónicos.
PROTEÇÃO PARA REPÓRTER
Que medidas tomarão os membros de uma
O procurador da República no•Acre, Luís FranAssembléia Legislativa que comem na mão do
cisco Fernandes de Souza,pediu proteção policial
Governador? Por que o Procurador-Geral da Repara os correspondentes do Jornal do Brasi~ Altino
pública, Geraldo Brindeiro, não encaminha deMachado, e de O Estado de S. Paulo, Francisco
núncia ao Superior Tribunal de Justiça? O que
Araújo. Em oficio enviado ontem ao superintendenre
faz o Ministro da Justiça? Por que a Receita Feregional da Policia Federal, lldor Reni Graebner; o
deral não tomou nenhuma providência para apuprocurador requisita proteção policial para os dois
rar a denúncia dos CPFs fantasmas do Governareportares, com base no artigo 82, inciso 9"- da Lei
dor e de seus irmãos?
Complementar 75/93. Segundo o procurador, a me· Será possível que vamos ter de novo mortes
dida se faz necessária e urgente, diante da grande
anunciadas no Acre, como a de Chico Mendes? Esturbulência política no estado do Acre, em razão de
peremos qoe as autoridades levem a sério as dedenúncias envolvendo o governador.
núncias dos três Senadores do Estado
Flaviano
Na madrugada de sexta-feira, a casa do corMelo, Nabor Júnior (PMDB) e Marina Silvã (PT), asrespondente do Jornal do Brasil em Rio Branco foi
. sim como as do PrefeiiD de Rio Branco, Jorge Viana,
atingida por um tiro. Nos últimos dez dias, Altino Ma- ·
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chado fez duas· reportagens: a primeira, mostrando
7,5 toneladas de cocaína apreendidas no ano pasque o governador Orleir Cameli tem quatro CPFs sado no estado de Tocatins.
t: um prontuário muito comum no oeste sem lei
sendo dois oficiais e dois fantasmas-, e duas carteiras de identidade com números de regisln;l diferendos migrantes e aventureiros. O Brasil pós-Collor
tes. A segunda reportagem informava que a Delegareagiu à dissolução dos costumes políticos e à nocia da Receita Federai em Rio Brancà não tornou
ção de que a vida pública era a maneira de enriquenenhuma providência para investigar o caso. Altino
cer mais rápida e -eficaz que existe. Mas não os. as--vem recebendo telefonemas estranhos durante a
tados amazõnicos.
Que medidas tomarão os membros de uma Asnoite. Alguém liga para sua casa e nada fala
O correspondente de O Estado de S. Paulo,
sembléia Legislativa que comem na mão do goverFrancisco Araújo, vem recebendo telefonemas anõni- • • . nador? Por que o procurador-Geral da República,
mos, com ameaças de que pode ser a próxima vítima
Geraldo Brindeiro, não encaminha denúncia ao Superior Tribunal de Justiça? O que faz o ministro da
O IMPERADOR DO ACRE
Justiça? Por que a Receita Federal não tornou nenhuma providência para apurar a denúncia dos
Há dez dias, o correspondente do .Jornal do
CPFs fantasmas do governador e de seus irmãos?
Brasil no Acre, José Altino Machado, revelou que o
Será possível que ·vamos ter de novo mortes
governador do estado,· Orteir Cameli (PPB), tinha
anunciadas no Acre, como a de Chico Me~? Esduas carteiras de identidade com registras diferentes
peremos que as autoridades levem a sério as de- .
e quatro números de CPF Cad!!Stro de Pessoa Ffsinúncias dos três senadores do estado - Flaviano
ca) da Receita Federai. na mesma ocasião, o país
Melo e Nabor Júnior (PMDB) e Marina Silva (PT) -,
tomava conhecimento de que este sombrio personaassim como as do prefeito de Rio Branca, Jorge Viagem respondia a 16 violações da lei, entre contrana, e de representantes de outras 30 entidades da
bando, corrupção, trabalho escravo, sonegação de
sociedade civil.
impostos, invasão de terras indlgenas e exploração
Ou seja: a parlir desse momento, o governo feiegal de madeira. .
derai passa a ser cc-responsável pelo que aéontecer
Somando isso tudo chega-se tranquilmente a
a José Altino Machado, correspondente do Jornal
30 anos de pena Mesmo para o Acre é uma folha
do Brasil no Acre.
corrida fora de série. Afinal, a carreira política de CaATA DA 180ª SESSÃO DELIBERATIVA
meli começou há três anos, com a eleição para preORDINÁRIA, REALIZADA EM
feito de Cruzeiro do Sul. E o acúmulo de todos esses
31 DE OUTUBRO DE 1995
desmandos em apenas dez meses à frente do governo estadual ameaça desbancar PC Farias nos verbe(Publicada no Diário do Senado Federai, de
tes mais escusas do livro Guiness de recordes.
1Q de novembro de 1995)
O quadro é típico: o procurador da República
no Acre, Luis Francisco Fernandes de Souza, sob
RETIFICAÇÃO
proteção policial, ameaçado de morte por "interferir
Na"pâgina)"1! 02213; 2º- coluna, na fala da Preindevidamente" nos negócios de Cameli. A casa do
sidência,
correspondente do Jornal do Brasil alvejada por
uma bala calibre 32, depois de telefonemas noturnos
Onde se lê:
sem que o autor da ligação se identifique e fale alguO SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -O expema coisa
diente lido vai à pul:llicação.
Cameli é o sátrapa amazonense clássico.
Sol;lre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
Transgride leis, ignora licitações, atropela o Orça1Q Secretário em exercício, Senador Valmir Campamento do estado, deposita dinheiro público em sua
lo.
conta bancária pessoal, negocia com empresa coSão lidos os seguintes:
lombiana suspeita de errvolvimento com o narcotráfico, oferece um terço do território do Acre para conLeia-se:
seguir um empréstimo de US$ 165 mil, trabalha com
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -O expecaixa doisll tem um Boeing 727-200 (em nome da
diente lido vai à pul:llicação.
empresa Marmucl Cameli) apreendido em Cumbica
Os Ofícios nºs "S" 2 e 7195, do Senhor Ministro
com 11 O caixas de contrabando. Um dos tripulantes
Presidente do Supremo Tribunal Federal, &dos ante. - supresa - é piloto do traficante Curica, dono das
riormente, serão incluídos oporlunamente em Ordem
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do Dia, para serem declarados prejudicados; nos
termos do art. 334, § 1", do Regimento Interno.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1"
Secretário em exercicio, Senador Valmir' Campelo.
São lidos os seguintes:

A ta da 182ª- Sessão Nãó-Deliberativa,
em 3 de novembro de 1995
1ª- Sessão Legislativa Ordinária da 50!!. Legislatura
Presidência dos Srs. Antônio Carlos Va/adares, Lauro Campos e Romero Jucá
O SR. PRESIDENTE (Í,ãuro Campós) - Declaro aberta a sessão.
·
Sob a pl))teção de. Deus, iniciamos nossos tra.balhos.
O Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Romero Jucâ, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
~ 353, de 1995 (ri'- 1.145/95, na origem), de
30 de outubro do corrente ano, pela qual o Presidente da República comunica que se ausentará do País
no período de 5 a 8 de novembro, para participar na
Cidade de Buenos Aires, Argentina, da V Reunião
de Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo do
Grupo de Consulta e Cooperação Sul-Sul, Grupo
dos Quinze.

PARECERES
PARECER NO- 703, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o PLC 11"- 46194 (11"1.002, de 1991, na Casa de Origem), que
"Altera a Lei n• 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre Registres Públicos, com as modHicações posteriores•!~

.

Relafor: Senador José lgnácio Ferreira:
A proposição ora submetida ao exame desta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania visa
. incidir sobre o art293 da Lei de Registras Públicos.

O,·referido arl 293 teve sua redação alterada
pela Lei n"6.941,de 14 de setembro de 1981: ·
"Art. 293. Se a escritura deixar de ser
lavrada no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da Comunicação do alienante, esta perderá a validade.
Parágrafo único. A ciência da comuni~
cação não importará consentimento tácito
do credor hipotecário.•
Infere-se do parágráfo transcrito que a ciência
da comunicação não implica consetimento tácilo do
credor hipotecário.
Na justificação, o autor esclarece que a proposição tem por objetivo evitar que o credor hipotecário
tente opor-se ao "financiamento ·antes coiK:edido, ·
através do vencimento antecipado da dívida, e tentando um refinanciamento•, falos que - acrescentaacarretariam prejuízos ao devedor, ·ein bénefíéio
gracioso do credor hipotecário.
. . . ...
A Comissão de Constituição, Justiça e Reclação da Câmara dos . Deputados opinou favoravelmente ao projeto.
É o relatório.
A competência do Congresso Nacional para
examinar a matéria se encontra no caput do arl 61,
ambos da Constituição Federal. O exame da constitucionalidade revela fulcro, também, no que dispõe o
inciso XXV do art. 22 da mesma Carta Republicana,
este último relativo aos registras públicos.
O projeto é, portanto, constitucional.
Quanto aos aspectos de legalidade e juridicidade, impede dar-se notícia da Lei 11" 8.004, de 14 de
março de 1990, que, ao dispor sobre transferência
de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, implicitamente teria revogado o art 293 da Lei
de Registras Públicos.
·
Nas transferências imobiliárias, posteriores à
promulgação da Lei n" 8;004190, o comparecimento. ·
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do credor hipotecário passou a significar seu expresso consentimento. Evidentemente, a proposição ora
sob nosso exame busca modificar substancialmente
a exigência contida nessa Lei, invertendo-a, até,
pois sobreleva a própria garantia hipotecária
Em outras palavras, dessume-se do texto proposto inexistirem motivos para sancionar o devedor,
em desmerecido proveito do credor hipotecário, se
existe a própria hipoteca que se apresenta romo garantia suficiente.
Tendo presente o que dispõe o § 2º- do art. 2"
da Lei de Introdução ao Código Civil, sobre formas
de revogação, em face da incompatibilidade da lei
posterior com a que lhe precede no mesmo tema,
conclui-se que o novo texto terá o condão de alcançar o objetivo que se espere para o art. 293 da lei
em referência, primeiro porque revoga a mesma matéria ordenada pelas Leis rfi' 6.941/81 e 8.004/90.
Segundo, porque situa mais adequadamente o credor hipotecário, em relação ao devedor.
,
Dessa análise resultam evidentes a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade. No mérito,
votamos por sua aprovação. A !~nica legislativa icidavia, merece reparos, ensejando o oferecimento de
emendas do Relator.
,
De fato, no art. 12 há referência ao art. 293 da
Lei nº- 6.941, de 14 de setembro de 1981. Ora, a referida lei alterou o art. 293 da Lei nº- 6.015/73, mas ela
própria só tem quatro artigos não comportando referência ao seu art. 293, mas ao de Lei 11' 6.015/73. O
correio, portanto, é fazer-se referência ao art. 293 da
Lei 11' 6.015173, oferecendo-lhe n_ova redação.
, , b segundo ponto passível de correção, por
eménda, encontra-se no caput do texto proposto
, -(art. 293), onde se omitiu a expressão "da data• entre as palavras a contar (••.) da comunicação-.• para
'que tal redação não enseje desnecessárias controvérsias jurídicas, corrigindo-se também falha redacional _na grafia do verbo deixar, para harmonizá-lo
com a regênciá:
, ,
EMENDA N'> 1 - CCJ
Dê-se ao art. 1" do PLC 11' 46194 a seguinte iadação:
~Ar!. 1" O art. 293 da Lei 11' 6.015, de
31 de: dezembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:"

EMENDA N'> 2- CCJ
Dê-se ao texto proposto ao caput do art. 293
da Lei 11' 6.015/73, mantendo-se a redação do parágrafo, a seguinte redação:

-

-·-
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"Art. 293. Se a escritura deixar de ser
lavrada no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da comunicação do af~enan
te, esta perderá a validade. •
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. Presidente - José lgnácio, RelatorLúcio Alcãntara - Ney Suassuna - Lulz AlbertoElcio Alvares - Edison Lobao - Francelina Pereira -José Eduardo -Romeu Tuma- Ramez Tebet
-Bernardo Gabral -Jefferson Peres.

lrís Rezende,

PARECER N'> 704, DE 1995
Da Comissao de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara R" 103, de 1994, (R" 2.499-C, de
1992, na casa de origem), que "Autoriza a
reversao, ao Municfpio de Além Paralba,
-'Estado de Minas Gerais, d(i"Tmovel que
menciona".
Relator: Senador Ney Suassuna

O presente projeto: de autoria do P_oder ~ecu
tivo, visa autorizar a Fundação Legião Brasileira de

Assistência - LBA a reverter "ao Município de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, o imóvel situado
na Ilha do Lazareto, Bairro· Porto Novo, no citado
Município, com área de 600 (seiscentos) metros
quadrados, com as edificaQÕes nele constituídas". O
bem foi doado à Fundação mediante Lei Municipal
nº- 268, de 1957, e Escritura Pública de Doação lavrada em 20 de janeiro de 1958, transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais. sob o 11' 8.948, em
23 de jar~eiro de 1958.
Na exposição de motivos que acompanha o
projeto, enviado a esta Casa em janeiro de 1992, o
então MinistJ:O da Ação Social, Ricardo Fiúza, justificou que a LBA construiu e manteve funcionando no
imóvel um Posto de Assistência à Maternidade e à
Infância No entanto, as novas disposições.constibJ.
cionais quanto à divisão de competência entre os
três níveis de Governo levaram a entidade a realizar
um esforço de descentralização operacional, deixando de executar diretarnente os programas.
Quanto a sua constitucionalidade, a proposição
não apresenta óbices. Entretanto, a Medida Provisória nº- 813, de 1~ de janeiro de 1995, reeditada pela
MP 112 886, de 30 de janeiro de 1995, por sua vez
reeditada pela MP n" 931, de 2 de março de 1995,
que "Dispõe sobre a organização da Presidência da
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~República e dos Ministérios, e dá outras providên-

cias", extinguiu a Legião Brasileira de Assistência LBA, através de seu art. 19, que também extinguiu o
--Ministério do Bem-Estar Social.
O Decre1o ri'- 1.398, de 16 de fevereiro de
1995, "Dispõe sobre abibuiQêjes de inventariantes,
procedimentos de. inventârios e dá outras providências", e, em seu art. 1<>, determina que "caberá ao
Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado coordenar os procedimen1os administrativos
concernentes ao processo de extinção dos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional,
bem assim das FundaQêjes Legião Brasileira de Assistência (LBA) e Centro Brasileiro para Infância e
Adolescência (CBJA)". E os incisos I e 11 do seu art.
2" assim rezam:
"Art. 2" São atribuiQêjes do inventarian-

Lazare1o, Bairro Parlo Novo, no citado Município, com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), com as edifJCaQêjes nele
construídas, doado mediante Lei Municipal
n"-268, de 21 de novembro de 1957, e Escritura Pública de Doação lavrada em 20 de janeiro de 1958, e transcrita no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Além
Paraíba, Estado de Minas Gerais, sob o n"8.948, à fl. 109 do Livro 3 "R", em 23 de janeiro de 1958" .
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995 lris Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator
- Lúcio Alcântara - José lgnácio - Luiz Alberto Romeu Tuma - José Eduardo Outra - Edison
Lobo - Francelina Pereira - Ramez Tebet - Bernardo cabral -Jefferson Peres - Elcio Alvares.

te:
I - proceder, mediante termo próprio, à
transferência dos bens móveis e imóveis,
bem assim dos acervos técnicos, loglslicos,
bibliográficos e docume!Jiais aos órgãos que
tiverem absorvido as correspondentes atribuiQêjes dos órgãos e entidades extintas;
11 - identificar, relacionar e propor ao
ministro supervisOr a destinação do acervo
pabimonial não abrangido no inciso anterior".
Nada há que impeça a tramitação do presente
projeto, desde que emendado seu art. 12, que cita o
nome da extinta Fundação, para harmonizá-lo com a
citada Medida Provisória e com o art. 1"- do citado
decre1o. Dessa forma, o projeto .tomar-se-á plenamente juridico, podendo atender-se então à conveniência e oportunidade de ser o imóvel revertido ao
Município, pois, como bem ressalta a ExposiçãJ de Motivos, "com o ténnino da pcestação direta. dos serviços,
ermn:Je.5e que a devolu;ãl do terreno, em atençã:l oo
pedi:lo de reversão do Prefei1o com base em cláusula
de lei municipal de doação, é justa e razoável".
Opinamos, então, pela aprovação do projeto,
com a seguinte
EMENDA N21 - CCJ
Dê-Se ao art. 12 do Projeto de Lei ri'- 103, de
1994, a seguinte redação:
"Art 12 Rca a União au1orizada a reverter ao Municlpio de Além Paralba, Estado
de Minas .Gerais, o imóvel situado na Ilha de

PARECER H'! 705, DE 1995
.. Da Comissão de Constituição, Justie Cidadania, sobre o ProJeto de Lei da
carnara n"- 23, de 1995 (ri'- 4.217, de 1993,
na Casa de origem), que "extingue dois
cargos de Avaliador Judicial .cia Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios".
Çl!

Relator: Senador Ademir Andrade ·
1..:. Relatório
A proposição epigrafada, da autoria do Egrégio
Tribunal de Justiça do Distri1o Federal e Territórios,
objetiva extinguir dois cargos de Avaliador Judicial
do quadro de pessoal daquele pre!Qrfo. Apresentada
perante a Câmara dos. Dep~qs foi·à inatéria ·apro:vada naquela Casa, vindo agora ao Senado Fe<:feral
para apreciação. · · · : · . . . : .
· · · . . ..
Na justificação de motiVos quê :áccl"liáil~a ó
projeto em pauta o Excelentissimo Senhor Desembargador ~residente do Tribunal de JilstiÇa dp Distrito Federal e Territórios, Dr. Luiz Cláudio de .Almeida
Abreu, informa que a medida se justifica em decorrência da absorçãq das atrlbuiQ5~ funcionais do
cargo de Avaliador Judicial pelo cargo de OliCi?f de
Justiça-Avaliador. Déssa fonnà, dàclara·o ilustre magistrado que com à aposentadOria· dos sel.is antigos
ocupantes 1omou-se desnecessária a existêricia dos
cargos que se pretende extinguir.
Durante o prazo regimental não foram apresentadas emendas. Cabe a esta Comissão opinar sobre
a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade do proje1o em tela e também sobre o seu méritct, confonne dispõe o .art. 101, I e 11, 11 ,. do Regim13111o Interno.
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É o relatório.
li-Voto
No que diz respeito à constitucionalidade da
proposição de que se cuida, parece-nos, que está
plenamente atendida. O Tribunal de Justiça do Distrit~ Federal e Territórios exerceu a competência privativa que o art. 96, 11, b, da Constituição Federal,
confere aos Tribunais de Justiça para propor ao respectivo Poder Legislativo a extinção de cargos de
seus serviços auxiliares e dos jufzos que lhe forem
vinculados. A propósito, como é sabido, o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios é mantido e
organizado pela União (art. 21, XIII, ~ CF) e, também, é da competência privativa da União legislar
sobre organização judiciária do Distrito Federal e
Territórios (art. 22, XVII, da CF).
Quanto à juriã~eidade, e à regimentalldade do
projeto de lei sob exame, bem como quanto ao mérito.• não enxergamos óbice que possa impedir o seu
acolhimento por esta Casa
. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de
Lei da Câmara 11"- 23, de 1995, e, quanto ao mérito,
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. lris Rezende, Presidente - Ademir Andrade, Relator '- Lúcio Alcântara - Ney Suassuna - Elcio Alvares - Luiz Alberto - Edison Lobao - Francelina
Pereira - Romeu Tuma - Ramez Tebet - Jefferson Peres- Bernardo Cabral.
PARECER N' 706, DE 1995

·'Da -ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania ao Projeto de Lei do Senado R" 95, de 1995, que "revoga o art 366
da Lei R" 4.737, de 15 de julho de 1965
que institui o CÓdigo Eleitoral".
'
Relator: Senador Jefferson Péres
. O presente projeto de lei, de autoria do nobre
Senador Odacir Soares,. busca revogar o art. 366 do
Código Beitoral, segundo o qual •os funcionários de
qualquer órgilo da Justiça Elei!oral nilo poderilo pertencer a Diretório de Partido Político ou exercer qualQUer~ partidária, ~b pena de demissão".
Na sua jilstificação, o autor da iniciativa assim
se posiciona:.~

· •o art. 366 do Código Beitoral, a nosso ver, contraria a sistemâtica constitucional·
vigente ao restringir um dos direitos fundam~ntais assegurados na Carta Magna: o direito de ser votado. A Constituição em vigor
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admite que, por Lei Complementar, sejam ·
estabelecidos outros casos de inelegibilidade,
além dos relacionados no art. 14. O Código
Eleitoral, que não é lei complementar, não
pode, portanto, disciplinar inelegibilidade não
cogitada no texto constitucional. •
Quando o Código Eleitoral veda a participação
de funcionários da Justiça Beitoral em Direlórios de
Partido Político, e, ainda, o exercício de atividade
partidária, não está tratando, exatamente, de um
caso de inelegibilidade; esta vem a ser apenas uma
consequência de uma proibição que é muito mais
abrangente, a do art. 366, e certamente necessária, tendo em vista que existe um motivo relevante
para tal vedação. "A norma se justifica, a fim de
evitar o conluio de agentes da Justiça Beitoral
com diretórios de partidos políticos• (Pinto Ferreira, "Código Eleitoral Comentado", Ed. Saraiva,
pag. 406).
Por tal dispositivo, o funcionário não pode sequer exercer atividade partidária. Há um interesse
social em questão, e a lei não pode deixar de atender aos fins sociais e às exigências do bem comum.
Outrossim, não se pode cogitar da possibilidade de
a Lei de Inelegibilidade ter revogado o art. 366 do
~ódig~ Eleitoral, pois • a lei nova,_que estabeleça
d1spos1ções gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior" (Lei de
Introdução ao Código Civil, art 2" § 2"). De acordo
CO!f' Serpa Lopes, •com a expressão a par das já
eXIstentes pretendeu o legislador referir-se às normas que ficam a par das anteriores, por conseguinte
iguais em qualidade-e merecimento, podendo atuar
lado a lado, sem incompatibilidade". ("Curso de Direito CMI", Vol. I, 1971, pag. 88).
O CóQigo Eleitoral, editado em 1965, não é lei
complementar mas um diploma legal que, ao lado de
outros, trata genericamente do processo eleitoral
brasileiro, e. o seu art. 366 se afina plenamente com
os princípiàs constitucionais implfcitos, já que visa a
proteger a legitimidade das eleições.
"A lei não é o texto, mas o contexto•, Segundo
milenar lição de direito. Ora, não se compreende um
ordenamento jurídico cujo processo eleitoral peimita
que funcionários da justiça eleitoral possam exercer
atividades político-partidárias, uma vez que a lei
deve, também, ter caráter preventivo com relação à
eventual prática de corrupção. Afinal, hã que ser valorado o interesse da sociedade na busca da lisura
"a:' ele~es, pois, do contrário, a ordem jurídica estana carnmhando em sentido contrário ao aperfeiçoamento da democracia.
·.•:.
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O art 366 do Código 8eítoral não deve, portanto, ser revogado razão que nos leva à rejeição da
presente proposição.
Sala das Comissões, em 25 de oulttlro de
1995. - lris Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Relalor·- José Eduardo - Ramez Tebet- Edlson Loblio - Élcio Álvares - José Fogaça - Romeu Tuma - Bernardo cabral - José. Eduardo
OUTRA - Ney Suassuna - Lúcio Alcântara Francelina Pereira - Luis Alberto de Oliveira
O SR. PRESIDENTE (laur.o Campos) - O expedienta lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - Foram
encaminhados à publicação pareceres da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Cãmara ri'- 46, de 1994 (n"1.002191, na Casa de origem), que altera a Lei rl'6.0 f 5, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre Registras Públicos, com as modificações posteriores;
- Projeto ·de lei da Cãmara ri'- 103, de 1994 (rl'2.499/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a reversão, ao Município de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do
imóvel que menciona; e
- Projeto de Lei da Câmara ri'- 23, de 1995 (rl'4.217/93, na Casa de origem), de iniciativa do Tribull"al de. Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que extingue dois cargos de Avaliador Judicial da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art 2;35, 11, "d", do Regimento Interno, combinado
com o art. 4" da Resolução ri'- 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (lauro Campos)_: Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1o. Secretário
em exercicio, Senador Romero Jucá.
É lido o seguinte:

OF. III" 55 1995/CCJ
Brasma, 26 de oulttlro de 199S
Senhor Presidente,
Nos terinos regimentais, comunico a V. Exique em retnião realizada em 25-1 0-95 esta Ccr
missão rejeitou o Projeto de Lei do Senado ri'- 95,
de 1995, de autoria do Senador Odacir Soares que revoga o art. 366 da Lei rl'-4.737, de 15 de julho de 1965, que instituí o Código Eleitoral.
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Cordialmente, Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - Com
referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3"- e 5", do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-é o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da casa, para que o Projeto de Lei do Senado
ri'- 95, de 1995, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) -A Presidência recebeu, do Presidente da República, a
Mensagem ri'- 354, de 1995 (ri'- 1•172195, na origem), encaminhando o demonstrativo refereote às
emissões do real relativo ao trimestre julhcrseternbro
de 1995. as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Ecoriômicos.
O SR. PRESIDENTE (lauro CampÓs) - Hã
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucã,
que disporá de vinte minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Sem-revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e srs: Senadores,
trato, nesta manhã, de três questões distintas, a
meu ver, importantes. A primeira delas diz respeito à
Proposta de E:menda à ConstitUição ri'- 33-A, apresentada pelo Governo Federal, que altera o sistema
de Previdência Social do nosso Pais. Preocupa-me
em relação a essa proposta, Sr. Presidente, que, se
forem aprovadas algumas alterações que se pretendem, a situação dos aposentados do País ficará ainda pior. Refiro-me especificamente à alteração do
art. 40. Os seus parãgrafos § 4" e 5", que garantem
a equiparação entre os proventos da aposentadoria
e os vencimentos dos servidores em ativídade, se
forem alteiados, farão com que as vantagens dos
servidores aposentados sejam desvinculadas das
dos servidores da ativa
Lembro-me - e não faz muito tempo - da luta
dos servidores aposentados. Acompanhei-a em meu
Estado, Pernambuco, e tentei por camirihos da burcr
cracia, mediante uma esforço pessoal, atualizar aposentadorias irrisórias. Recordo-me do caso específico da minha avó: durante anos lutou para atualízar
monetariamente uma aposentadoria que, por não ter
lido os reajustes anuais, estava completamente fora
da realidade do tempo em que ela vivia São casos
corno esses que nie preocupam.
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Entendo ·que a legislação brasileira precisa ser
modificada, sim. Precisamos acabar coril os abusos,
precisamos acabar com as aposentadorias escorchantes, que aviltam a realidade e a consciência nacional. No entanto, não é por haver aposentadorias
superfaturadas que o aposentado comum, aquele
que luta com dificuldades para receber um, dois, três
salários mínimos, deva ser também penalizado.
o Sr. Epitácio Cafeteira - Permite-me v. ~
um aparte?
O Sfl. ROMERO JUCA - Pois não. Ouço, com
muita satisfação, o aparte do nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador Romero Jucá, não se precisa de grande cultura para se
chegar a uma conclusão simples: de um lado, a Previdência, que se diz falid\'1. e eslf!; do oulro lado, a
constatação de que o dinheiro deste País es1á na
previdência privada Isso demonstra claramente que
foi a presença do Governo que destruiu a previdência pública Realmente, o grande capital está na previdência privada Por quê? Porque lá a aposentadoria é concedidâ em função do tempo de serviço, em
função da contribuição que fez o associado. Por
exemplo, o cidadão pode ter 30 anos de serviço
para se aposentar, mas, na previdência privada, se
ele tiver apenas 20 .de contribuição, levará 20/30. A
previdência pública serviu para tudo, inclusive para
êonstruir em Brasília as quadras do lPASE, dos bancários, dos marítimos e tudo que o Governo desejava fazer' e não tinha dinheiro. Juntava-se em uma
mesma aposentadoria, de um lado, o trabalhador que quando aposenta tem um desconto, é proporcional - e, do outro, no mesmo ceslo de aposentado.. ·· rias, o funcionário público - que quando se aposenta
leva 20% a mais. Essa dislorção fez com que hOuvesse um tratamento igual para desiguais. Como se
tosse pouco a obrigação de cuidar do trabalhador. rural, o Governo transferiu para a Previ~ência a aposentadoria dos ruralistas. que, na verdade, nunca
contribuíram com coisa alguma para a sua formação. Dizer que é preciso mudar a Previdência? Não.
É preciso criar a Previdência. Esta já acabou, e não
hã reserva técnica, não existe coisa alguma, só a arrecadação do contribuinte e o pagamenlo do aposentado. Há pÓucos dias, o prazo entre receber e
pagar era de 18 dias. No correr do tempo, diminuiu
para 17, depois para 16; vamos chegar à situação
em que se vai receber o dinheiro e pagar no dia seguinte. Isso tudo é mt.ilo deprimente. Acho que o Ministro da Previdência, na realidade, é um homem
: que conhece o assunlo, mas não é por esse cami-
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nho que as coisas vão melhorar. Quando anunciaram que la acabar a aposentadoria por tempo de
serviço, quem tinha tempo cfe serviço se aposentou. O número de aposentados cresceu assustadoramente neste País. A mesma coisa está acontecendo agora, quando se anuncia o. fim da estabilidade. Também criou-se um clima de instabilidade
entre o funcionalismo e hoje ninguém sabe se
amanhã ainda será funcionário, na hipótese de o
Congresso aprovar a queda da estabilidade. Com
isso, não se leva nenhuma tranqüilidade para o
funcionafismo, ao contrário, cria-se um ambiente
de desassossego. O Banco do B,rasil, às vezes,
entrava em greve apenas para apoiar outras categorias, e, quando isso acontecia, as coisas ~ resolviam. Mas, depois de um processo de dem1ssão
e de transferência, o funcionalismo está acovardado não toma nenhuma medida, não aceita nenh~m movimento de defesa dos seus interesses
porque chegou à conclusão de que; ·mr situação
atual, é preferível ganhar pouco do que não ganhar coisa alguma Com essa direção do Banco, é
preferível ficar calado, vender as coisas e até mesmo passar fome do que não ter .nenhum emprego,
porque se o funcionário tomar àlgum partido, ou é
demitido ou transferido. É muito simples, nobre Senador Romero Jucá, quando não querem dar nenhuma indenização para o funcionário, transferem quem
es1á no Acre para trabalhar em Porlo Alegre. Como
ele não tem condições de morar em Porto Alegre, o
jeito é pedir demissão. Senador Romero Jucá, acredito que usei do seu discurso indevidamente, mas
mostrei que há a necessidade de um planejamenlo
geral. O planejamenlo não deve ser apenas de receita-{lespesa, mas no sentido social, ou seja, de
que o povo tenha uma vida melhor, tenha alegria
Porque alegria não se restringe ao futebol e ao carnaval, que agora virou moda, temos até o Camav~
fora de época em todo lugar. E quem es1á patrocinando? A Caixa Econômica Federal, que; ao invés
de usar o dinheiro para construir casas para o trabalhador, fica financiando Carnaval fora de época'
Peço desculpas a V. Exª por ter, em um aparte, tratado de tantas coisas. Mas a Previdência, como V. ~
coloca, é prioridade nas questões sociais deste País.
O SR. ROMERO JUCA - Senador Epitacio Cafeteira, fico satisfeilo de ter levaiitado esse tema e,
assim, ter podido ouvir as colocações tão completas,
tão abalizadas e experientes de V. ~- Por isso, as
·
incorporo ao meu discurso.-- Tenho certeza de que quando esse, projeto da
Previdência chegar ao Senado, V. ~ dará uma
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contribuição imprescindível para que, efetivamente,
tempo, e essa acumulaçao, aritmeticamente, CCiilduesse proje!o seja vinculado à realidade brasileira e
zirá ao fracasso financeiro da estrutura de previdência. Naturalmente que para isso existem soluções.
possa, como bem disse V. Ex"-, estruturar melhor e·
-dar condições de planejamen!o e organicidade ao
Por exemplo, se .não houvesse nenhuma limitação
funcionamen!o da Previdência Social.
de natureza moral, bastava determinar que, após os
O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Exi- um
60 ou 70 anos- aliás, não quero falar em 70 anos
aparte, nobre Senador Romero Jucá?
porque não quero incluir o Senado~ Epitacio Cafeteira nessa relaçao -,_ou, após uma determin~ idad~,
0 SR. ROMERO JUCA _ Ouço, com. muita satisfaçao, o aparte do Senador Geraldo Melo.
o g~emo man~na ~tar os segurad~s da p~.
dênCia, o que, aritmeticamente, resolvena. Na reab0 Sr. Geraldo Melo - Agra~~ a opo~mdade
dade, 0 que é preciso é repensar 0 modelo. o que
está sendo feito hoje, em todo lugar, enquan!o não
que V. Exi- me conce_de de P~Cipar da diSCLJSSâ?
d7 um tema de !ante ImporlâncJa para o povo bras~se cria uma "solução nova,· diferente deste, é 0 seleno•. Quero co'?CSr, em relaçao à questão da Pn:v'guinte: hoje,.se um tanque de gasolina não dá para
dê~c1a, o. s9!/umte elemen!o de reflexão: te!" SI~
eu chegar onde chegava antes, porque 0 carro está
mu~ fáCil atirar pedras _na gestão da PreVIdênCia
consumindo muito, então, ponho um tanque de ganae~o~al. Essa é U!fla atitude que obedece a uma
solina maior. Isso é o que está sendo teiiO. Mas, na
espéCie _de sublóg1~ São. declarações que vêm
verdade, precisamos é de um outro veículo, de um
sendo feitas. s~Ivamenf? e~ tomo d~ dificuldaoutro projeiD, de uma outra concepçao.
des da_ Pre~dêncJa, e é ':'mito simples d1zer que, se
o sr. Epilãclo cafeteira _ Senador Romero
a P~VIdê~cia está em dificuldades, o~ ges!or~s d:"
Jucá, perdoe-me, mas ouvi a palavra do nosso colega
PreVIdência dev~ ser os re~ponsáve~s. Em pnme~pelo Rio Grande do Norte, e não podia deixar de ãiZer
ro_lugar, quan!.o a ~o, é preCISO ter em mente que_a
algo. Por isso, peço a v. Ex"- um minu!o a mais.
cnse da PreVIdênc'!" não se estabeleceu de um d1a
SR. ROMERO JUCA _ Pois não, Senador
para o outro. E, se ISSO é fruto de má gestão da PreEpitacio Cafeteira.
vidência, naturalmente é fnito da acumulaçao de
ges1ões infelizes ao longo de muiiO tempo. Mas não
O Sr. Epitácio cafeteira - Nobre Senador,
lembro-me quarldo tínhamos os institu!os em função
creio que seja essa a razão da dificuldade que a
do trabalhador. Eu, como bancário, chegava ao meu
Previdência enfren.te. por uma simples razão: tenho
instituto e pedia a minha ficha; o funcionário, então,
procurac:lo. inteirar-me da situaçao da previdência no
.mundo, preparando-me para participar de uma dis- · tirava a ficha e dizia qual era a minha reserva técnica, que serviria de base para a minha aposentadocussão que, em breve, estaremos fazendo no Senaria Como nem todos os institu!os eram tão bem esdo Federal; e, hoje, .o que se pode afirmar é que a
truturados, acabaram por juntar todos em um. Quanprevidência está em crise no mundo inteiro. HoLNe
um .momen!o na. Histórià, de amadurecimen!o das . to a essa colocação esdrúxula do meu querido Geraldo, de que a idéia seria matar depois de 70 anos,
sociedades, em que se criou a previdência, algum
respondo dizendo que o associado, durante sua
mecanismo de previdência Pois bem, está na hora
vida, contribui mensalmente para a formaçao de
de surgir um outro que substitua esse, porque a criuma reserva técnica. Essas reservas técnicas aplise da previdência está associada à própria concepcadas dão para pagar o salário. caso ele chegue à
çao ·do modelo de previdência de que se "dispõe. A··
condiçao de Matusalém, não estará darldo prejulzo,
origem e. o mpntante dos recursos quê podem ser
gerados .com o· mecanismo existente no Brasil, nos .· porque estará sendo pago com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro que ele deu e que, durante 30 ou
Estagos Unidos, na Inglaterra, no Canadá, não se35 anos, foi acumulado e apficado. É isso que aconrão capazes de continuar mantendo, como mantitece, por exemplo, na Caixa de Previdência dos fm.
nham no princípio, confortavelmente, com as responsabifidades.da Previdência. Faço essa afirmaçao . cionários do Banco do Brasil que, hoje, talvez tenha
a metade da reserva de IOda a previdência privada
partindo de uma constataçao simples, Senador Roou mais. A Caixa de Previdência vive bem. Hoje, é o
merq Jucá: com a elevaçao do patamar de expectaGoverno quem está fiscalizando para que ela não
tiva de vida da populaçao, as pessoas se aposentem
aplique bem o seu dinheiro. Então, o dinheiro do
no mesmo momen!o, mas vivem mais depois de.
contribúnte foi bem aplicado e dá para pagar a apoaposentadas. Graças a Deus! S6 que isso significa,
sentadoria de todo mundo. Es!ou aposentado há 20
do pon!o de viste da previdência, que ela vai preci-.
anos, nobre Senador Geraldo Melo, e, no enten!o, a
· sar manter as mesmas pessoas durante muito mais!

o
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Caixa de Previdência não tem prejuízo na minha
aposentadoria. Por quê? Porque ela me paga com o
que está ganhando com o dinheiro que eu deixei lá
depositado. Agom, o que nós ternos que pensar é
no seguinte: de onde se tim e não se põe, tem que
faltar. Construir ltaipu com o dinheiro da Previdência, construir Transamazônica com o dinheiro da
Previdência, construir Brasília com o dinheiro da
Previdência, construir Rio/Niterói com ci dinheiro
da Previdência, aposentar quem não contribt.iu
com o dinheiro dos trabalhadores... É claro que
assim vai faltar. Nós não ternos qualquer reserva
técnica, e isso acontece no momento em que o
País cresceu tanto o seu percentual sobre a folha de
salãrio que está prejudicando a própria çriação de
empresas. Apenas um exemplo, nobre Senador Romero Jucá, a empresa que faz a manutenção de copiadoras, a Xerox, por exerJll{o, tem um funcionário
pam 50 máquinas - então, contribui com um percentual sobre o salário de um funcionário - e um enorme
fatummento. A construção civil tem urna folha grande e, conseqüentemente, os seus encargos são mt.ito grandes. A medida que se aumenta a tecnologia,
condena-se a mão-de-obra. Então, é preciso mudar
o objeto da incidência. Fazer a incidência sobre 9 fatummento? Seria ólimo. Luto por isso há quase dez
ou quinze anos. Fiz inúmeros pronunciamentos na
Cãrnam dizendo da necessidade de mudar a incidência e aumentar a abrangência. Ora, o Governo
aumentou a abmngência, aposentando quem não
contribuía, mas não mudou a incidência. Deixou
centrado num grupo - o dos trabalhadores urbanos toda a contribuição, o que leva a esse desespero
pelo aumento da abmngência no atendimento médico. E estamos votando uma emenda, de autoria do
nobre Senador Antônio Carias Valadares, que cria
uma contribuição sobre o movimento financeiro. E
isso por quê? Porque o Ministro é um homem de
bem, é um homem sério. Então, vamos mudar a
Constituição porque o Ministro é um homem sério?
Temos que fazer leis para o povo e não em função
de uma pessoa. Amanhã, quando não for mais Ministro o Dr. Dai Jatene, como vai ficar isso? Vamos
deixar o povo continuar a contribuir? Por que não
buscarmos urna solução definitiva para o assunto?
Concordo com -o Senador Geraldo Melo apenas em
um ponto:-realmente, não foi esta administração que
fez isso, mas todas as administrações que, sem ter
nenhum compromisso com o trabalhador brasileiro,
usou o dinheiro do trabalhador, até chegar a esta situação que hoje todos nós deploramos. Congratulome com o nobre Senador Romero Jucá pela iniciati-
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va de tratar de um assunto que, na realidade, é polêmico, mas que angustia a nós todos. Peço que me
perdoe por ter retomado ao assunto, não porque o
Senador Geraldo Melo tenha dito que o Governo devia matar quem tivesse mais de 70 anos. Eu iria junto com o nobre Senador Lauro Campos - ouço S.
Exª dizer que tem 66 anos; então, teria mais quatro
anos. Mas o meu querido amigo Senador Josaphat
Marinho já estaria morto há dez anos. Mas não é
isso. Quero exatamente que nos convençamos de
uma coisa, de que é preciso mudar não o benefício,
não somente a incidência, mas a forma de administrar o dinheiro do povo.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada, res) - Informo ao nobre orador que se encontra na
tribuna que dispõe ainda de 2 minutos.
. O Sr. Lauro campos- Permite-me V. Ex!! um
aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ - Concedo o aparte ao

nobre Senador Lauro campos.
O Sr. Lauro campos - É que o Senador Romero Jucá levantou a bola e o jogo saiu de seu alcance; S. Exª levantou a bola e foi posto pam fom,
não participou do debate. Eu gostaria de, se fosse
possível, porque estou inscrito, passar meus vinte
minutos para S. Exª, a fim de que ptldesse começar
a sua exposição.
O Sr. ROMERO JUCÁ - Agradeço ao Senador
Laura Campos.
Sr. Presidente, fico satisfeito - quero reafirmar
novamente - por ter levantado esse tema e ter tido
condições de ouvir colabomções importantes, tanto
do Senador Geraldo Melo quanto dos Senadores
Epitacio Cafeteim e Laura Campos. Isso demonstra
que quahdo essa questão chegar a esta Casa, sem
dúvida nenhuma, será um assunto extremamente
palpitante e extremamente pródigo em receber colaborações e contribuições.
Para encerrar esse aspecto, só queria dizer
que a propÓsta do Governo traz questões importantes também, como, por exemplo, a vedação da duplicidade de aposentadorias oficiais, o ümite do valor
da aposentadoria, para se evitarem saiários de
R$30.000,00, R$40.000,00, como de alguns coronéis do Espír~o Santo e do Rio de Janeiro, como vimos pela imprensa.
No entanto, quero aqui registrar, novamente, a
minha preocupação no sentido de que não aconteça
a desvinculação dos proventos da aposentadoria
com os salários dos trabalhadores da ativa. En~ndo
que deve haver um sistema de proteçãO'dO reajuste
e das vantagens dos salários de quem já está apo-
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· sentado, porque, sob o argumen1o de querermos
salvar a Previdência; não podemos condenar à segregação e à miséria quem já está aposentado e depende desse recurso.
Deixo essa preocupação e concordo tanto com
o Senador Epitacio Cafeteira quanto com o Senador
Geraldo Melo quando dizem que é preciso reavaliar
o modelo da Previdência. É preciso, efelivamente,
redesenhar uma nova Previdência no Brasil que dê
condições de atendimento principalmente ao grosso,
à grande maioria da população, que vive hoje em
uma situação de extrema penúria.
Gostaria de fazer essas colocações e de dizer
que estaremos atentos. Tenho certeza de que esta
Casa vai discutir e colaborar, melhorando o projeto
do Governo, para que tenhamos uma Previdência
em condições de honrar o povo braSileiro.
A segunda questão que eu gostaria de falar rapidamente, Sr. Presidente, diz respeito ao problema
da habitação popular no Brasil. Fli Secretário Nacional de Habitação, fui dirigente de uma companhia de
habitação popular de Pernambuco, e quero aqui fazer um alerta ae que é importante que o Governo
Federal, efelivamente, defina uma politica de habitação popular para melhorar· e atender às condições
da população mais pobre.
Temos visto, dia a dia, crescerem as !aveias
neste Pais; temos visto a situação de déficit de habitação popular, que cai na sua qualidade e aumenta
na sua quantidade; ternos visto - até em Brasma, no
Rio de Janeiro e em todas aS cidades e grandes capitais do Pais - o povo brasileiro vivendo miseravelmente; mas não vimos, até agora, uma politica de
habitação que dê condições de atender, na sua inteireza, a esse problema
Faço tarrtlém este alerta. É importante que o
Governo não se Omite aos programas burocráticos
da Caixa Econõmica Federal. Ternos que fazer um
esforço, uma mobilização nacional, montar um processo de participação popular para radicalmente enfrentannos o problema da habitação. E adotando
idéias que são criativas.
Registro aqui a proposta que foi utiriZada pela
Prefeitura de Santos, do PT, Partido dos Trabalhadores, onde o Pref.ei\o Davi Gapistrano está, efetivarnerrte, utilizando ].JI11a solução habitacional que há cem
anos é adotada na França: a locação social, através
de prédios do governo. O Governo Mun~ de Santos está recuperando prédios e alugando, através de
uma locação social, às pessoas que mais precisam.
Acho que temos que procurar caminhos. Alugar os conjuntos populares que foram construidos,
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mal construídos, e que não !oram ocupados; discutir
a questão do solo urbano para melhorar a situação
de ocupação dos seus vazios; e criar um programa
que ajude a modificar a paisagem urb!!ha. principalmente das grandes cidades.
Temos que atacar essa questão crtJC!al e aler1o
o Governo Federal para que, através do Programa.
Comunidade Solidária, ou através de outros programas sociais do Governo, defina uma linha de ataque
a essa questão da maior importância, que é a busca
da habitação digna, para que os milhões de brasileiros moradores de !aveias ou de debaixo das pontes
tenham a condição de recuperar o seu direito inalienável de morar bem e criar suas fammas.
Eram essas as minhas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discUtSo do Sr. Romero

Jucá , o Sr. Laura CaiTpOS deixa a cadeita
da presidência, que é ocupada 'pelo Sr. Antônio Carlos Va/adares, Suplanta da Secretário.

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,

peço a palavra corno Uder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Valadares)- Concedo a palavra, como Uder, a V. Ex", pelo
prazo de cincó minutos.
·
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Corno Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, na expectativa de que seja
o mesmo relógió que marca normalmente a hora
concedida, por exerr1Jio, à Senadora Júnia Marine,
tentarei dizer o pretendido no prazo de cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Valadares) - Nobre Senador Geraldo Melo, a Presidência
interrompe V. Ex" para dizer que se sente honrada
em conceder-lhe o tempo necessário para que faça
o seu pron!Jncíarnento, mesmo alterando um pouco
os dispositivos regimentais.
O SR. GERALDO MELO - Agradeço, mas espero não submeter V. Ex" a esse constrangimento.
Desejo apenas esclarecer - talvez eu e o Senador Epitacio Cafeteira não tenhamos transmitido
com mlita clareza - o meu peJlsamen1o na discussão da questão da Pr!!vidência
Em primeiro lugar, uma das coisas que mais
nos .preocupam na discussão da reforma da Previdência no Brasil é a possibilidade de uma ruptura de
contrato com os segurados aluais. Esse é um aspecto que não está influindo na formulação da opinião que expressei aqui.
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Em segundo lugar, não é pertinente a comparação· entre a situação da Previdência Pública Nacional e a das entidades que, mesmo ligadas a
instituições plillicas ou controladas pelo Poder
PCillico, tém uma norma de conduta e de gerenciamento dos seus recursos obedecendo a padrões. rigidamente de resultado, como é o caso dos
fundos de pensão e das caixas de previdência privada, que têm características privadas, como é o
caso d!J Banco do Brasil, citado pelo Senador Epitacio Cafeteira
Mas o que estava tentando dizer naquela oca. sião é que, abstraindo a questão da situação momentânea da Previdência - se vai bem ou mal -, temse um projeto, um empreendimento que se tomou
inviável pela mudança ocorrida nos pressupos1os
em que se baseou a concepção do sistema financeiro da Previdência A relação entre contribuintes ativos, ou seja, ~ueles que geram recursos para a
Previdência sem serem Pesados a ela, os que financiam a Previdência, e os iné!tivos, que são sustentados pelas contnbuições dos ativos, está-se tomando
desfavorável no· llUldo inteiro. Essa é uma questão,
por exemplo, que preo<:!.pél hoje os dois grandes partidos polilicos dos Estados Unidos. Essa questão foi
também objelo, há alguns meses, de uma extensa matéria - e mLib interessante - da revista Time sobre os
desafios financeiros que o sistema de aposentadoria
vigente nos Estados Unidos enfrenta Isso significa
que, lã como aqui, há necessidade de se alterar a concepção, o· mecanismo do seguro social Para a velhice,
para o fim da vida, para a terceira idade.
Há, portanto, a necessidade de se alterar a
concepção do mecanismo, da fórmula de dar essa
garantia ao cidadão, pelo simples fato de que finan-.
ceiramente esse mecanismo tende a se tomar inviável. Isso não quer dizer que, no momento de se resolver a questão de hoje, devamos ·abandonar os
segurados ou romper com eles os compromissos
que ao longo do tempo tivemos. Também não quer
dizer que, ll(lQuanlo não se encontra um novo formato para a Previdência, não se pode cogitar em alterações que facilitam e reduzem os custos, ou que
aumentam as receitas e facilitam uma solução no
período adequaçlo; enquanto um novo formato para
a Previdência .plillica não é concebido, não se podem cogitar medidas como aquela a qué se referiu o
Senador Epitacio Cafeteira, de se cobrar a contribuição em função do faluramento da empresa Essa
medida, na minha opinião, simplifica fantasticamente
o mecanismo e acarreta uma redução brutal de des. pesa para a Previdência. Por quê? Porque enquanto
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existir Imposto de Renda neste País, que é um imposto declaratório, o seu fato gerador, que começa
com a receita é o mesmo que, em relação às em- presas, geraria a contribuição para a Previdência
Os mecanismos de declaração, o processo burocrá- -tico que regeria toda a contribuição da pessoa jurídica poderia unificar-se na contribuição do Imposto de
Renda e, com isso, reduzir brutalmente a estrutura
de custo, de controle, de fiscalização que a Previdência tem que ter hoje.
Então, são providências perfeitamente passiveis de se tomar, pois reduzem os custos e prolongam, dão uma sobrevida ao mecanismo aluai da
Previdência O que não quer dizer que ele seja viável no tempo. Ocorre que, através do grande objetivo da humanidade por um aumento geral de renda
e, portanto, por um acesso a uma alimentação adequada, por uma melhor prestação de serviço de saúde no mundo inteiro, está-se conseguindo que as
pessoas vivam mais. Esse é um resultado que corresponde a uma aspiração de todo ser humano. Não
podeJT10S considerar que na hora em que um ser humano realiza uma das suas aspirações mais importante, que é viver mais, isso vire um problema; que
seja um problema o povo estar vivendo mais. Então,
seria melhor o quê? Manter a fome, manter a doença para que o povo não vivesse tanto? Não; não é
essa e nem pode ter sido essa a inspiração do meu
aparte ao nobre Senador Epitacio Cafeteira Por
causa disso, quis fazer esta declaração.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Exª- um
aparte?
O Sr. Romero Jucá -Permite-me V. Exª- um
aparte?

O SR. GERALDO MELO - Peço que a Mesa
me esclareça, já que os Senadores Laura Campos e
Romero Jucá desejam me apartear, se posso conceder-lhes o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Nobre Senador Geraldo Melo, como já disse,
hoje, sexta-feira, após um feriado, V. Exª-, como também os demais presentes, tem o direito de conceder
o aparte que desejar.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, rrn.i10 obrigado. Creio que este cenário azli, pacífico
das manhãs de sextas-feiras distribui mtita generosidade na alma de todos. De forma que agradeço e
enriqueço esta intervenção despretensiosa que estava
fazendo, ouvindo, com a permissão do Senador Romero
Jucá, em primeiro lugar, o Professor lam> Campos.
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O Sr. Lauro Campos - Eminente Senador Geraldo Melo, como sefT1)re, ouço com muita atenção
as suas manifestações aqui no Senado. V. Ex!l constantemente mostra como está abalizado para discutir
os diversos problemas no nível em que os coloca
Gostaria apenas de lermrar-lhe que, no Japão, por
exe111Jio, a aposentadoria é privada e faz parte do
custo da empresa. Percebemos que, em certo sentidó, o desenvolvimento do capitalismo e suaS contradições chegaram a um certo momento em que vão
transformando os custos privados em atividades do
Governo. O aparelho de Estado passa a ser a objetivação e a extemalização desses custos privados custos com segurança. custos com o aprendizado
da mão-de-obra, custos com a aposentadoria, custos com saúde e treinamento da mão-de-obra. Todos esses custos privados foram externalizados e o
Governo passou, então, a financiá-los. Obviamente,
entre esses custos está o da Previdência, que foi assim também passado no momento em que passouse a justificar todo e qualquer tipo de gastos do Governo, inclusive os whole wastefull, co111Jietamente
dissipadores, cómo dizia Lord Keynes; e os custos,
as despesas bélicas até hoje, nos Estados Unidos,
representam 270 bilhões de dólares anuais. Então,
com mlito mais razão, a Previdência e a aposentadoria foram, também, com exceção do Japão e de·
poucos outros paíseS, estatizadas. As empresas privadas, como essas a que se referiu o emir)ente Senador a PREVI do Banco do Brasil bem como as
o~. procuram, obviamente, uma rentabilidade
alta para os seus Fundos e se dirige para a Bolsa
Geralmente, a Bolsa de Valores é o centro para o
qual se canalizam todos esses recursos. Quando
acontece, corno em 1988, nos Estados Unidos, urna
queda da Bolsa, que foi a segunda maior, depois daquela da Sexta-Feira Negra de 1929, esses Fundos
recebem um golpe de morte. No dia da queda de
1988, só o First National, o Citibank, perdeu 60%
do seu patrimônio. Portanto, o sistema é perverso.
Na realidade, qual a segurança que terão esses
Fundos daqui a cinco ou dez anos de servirem para
garantir uma aposentadoria àqueles que contribu!ram para a sua formação, durante toda a sua vida,
se, de repente, um crack da Bolsa faz com que esses recursos de'Sapareçam da noite para o dia? Daí
por que a miiiha preocupação ser justamente com
esse sistema da máxima instabilidade. O Governo,
ao invés de procurar setores onde gastar, procuraos onde não gastar, privatizando tudo. É óbvio que
teremos que pagar mais um pedágio para a aposentadoria, como pagamos o pedágio para o atendimen- ,
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to médico, como pagamos o pedágio para as estradas, como pagamos o pedágio do ensino privado.
Até quando nós, brasileiros, com os nossos
US$3.500 de renda per capita, poderemos arcar
com o custo de tanta privatização, inclusive da Previdência? EsSa a minha angústia Muito obrigado.
O SR. GERALDO MELO -Agradeço ao Senador Lauro Campos e gostaria de reiterar o que sempre tenho dito: o aparte ou o discurso de V. ExR, deleS sefT1)re temos o que aprender. Não só o meu
discurso cresce e a minha intervenção aumenta de
qualidade como também, pessoalmente, ~into-me
enriquecido com o aparte de V. &R. Vou ouv•r com a
mesma expectativa e o mesmo interesse o Senador
RomeroJucá
O Sr. Romero Jucá - Senador Geraldo Melo,
V. &R, quãndo falou do aparte, da fala que estava
proferindo, já foi bastante claro e preciso nas suas
colocações. No entanto, tivemos oportunidade de
ouvir as suas explicações, e V. Ex"- novamente colocou questões importantes. Eu gostaria de me referir
a uma delas, especificamente à questão do sistema
de arrecadação e ao sistema de mudança do alongamento da vida dos segurados. Esse é um novo
desalio, porque- como be~ o disse v:· ExR- os estudos da Previdência definem, demonstram. que o segurado vive mais. E mais do que isso, está-5e mudando o perfil tecnológico tanto da questão da saúde, que trata do segurado, quanto da q~ da
própria produção. E aí está o desalio ma1or. Estamos observando que essa mudança do perfil da produção, da in!órmatização, enfim, toda essa revolução por que passa a tecnologia mundial, na verdade,
é urna questão grave no tocante ao sistema de
cadll.ção da Previdência da forma como está hoJe.
Eu diria que, de um lado, existe a mudança do perfil
tecnológico, e, de outro, a própria legislação previdenciâria brasileira e trabalhista. urna legislação burra -explico 9 que digo-, explicitando que "ela penaliza quem dá empregos", ou seja, a legislação d8)f!lria
ser urna legislação que, ao invés de penalizar quem
emprega, deveria incentivar quem o faz, urna vez
que somos um país de desempregados, precisando
absorver um grande contingente de mão-de-obra
Na verdade, a legislação brasileira não prevê isso.
Pelo contrário, quem vive no mundo real, no interior
do Brasil, no Brasil das pequenas cid@es e das dificuldades sabe que o empresariado brasileiro hoje
procura dispensar mão-de-obra porque não aguenta
pagar os encargos sociais. Se, de um lado, temos
esse movimento para desefT1)regar por conta de
urna legislação burra, de outro, temos urna evolução.
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tecnológica que cada vez mais vai precisar de menos mão-se-obra; portanto, temos que mudar o perfil
do sistema arrecadador conforme se referiu V. Ex".
Infelizmente, não temos visto o Governo ainda tratar
dessa questão de forma objeliva . Seria importante
que isso fosse feito, por exemplo, em cima da arrecadação do faturamento. Entendo que esse é um
tipo de cobrança justa, uma vez que leva em conta a
mudança do perfil tecnológico da produção. Se o taturamento for maior, empregando menos pessoal e
mais máquina, vamos ter esse empresário que desernpregou, que tem pouca gente e muita tecnologia, pagando mais para efelivamente contribuir com
a previdência daqueles, inclusive, que estão desernpregados ou aposentados. Esse é um ponto de toque da questão da previdência no mundo. O Brasil
terá que se preparar para discutir a matéria com
muita seriedade. Por isso, pedi o aparte para dizer
que V. Ex" tocou num ponto fundamental. Eu tinha,
efelivamente, me referido só à PEC - Proposta de
Emenda Constitucional que trata da desvinculação
dos aposentados-, mas é claro que essa questão da
Previdência, dos aposentados e da legislação previdenciária brasileira é mu~o mais abrangente. Estou
muilo satisfeilo de ter podido levantar esse tema e
ouvido as colocações de V. Ex!', que, sem dúvida
nenhuma, serão fundamentais para a discussão do
assunto, quando o mesmo chegar ao Senado. Meus
parabéns pelas colocações.
O SR. GERALDO MELO- Agradeço a V. Ex",
Senador. Romero Jucá, o responsável pela abertura
deste debate. Continuo imensamente grato ao Sr.
Presidente, a qu::Jm informo que vou encerrar este
pronunciamento, fazendo apenas um comentário em
.. . .relação aos apartes que acabo de ouvir.
Tenho a impressão de que, com relação a este
último aspecto levantado pelo Senador Romero
Jucá, o pagamento da Previdência, em função do faturamento das empresas, tem· duas finalidades fundamentais e várias outras vantagens: a primeira é
esta que o Senador Romero Jucá, com grande acuidade, acaba de chamar a atenção da Casa. A medida em Que o avanço tecnológico leva as empresas a
reduzir o número de trabalhadores, por maior que
seja a empresa, por maior que seja o seu faturamento, ela vai con!ribuir cada vez menos, se o número de
trabalhadores for cada vez menor. Se a contribuiçí!o
passa a ser em função do falt.ramento, a Previdência
perde aquela chance de ser importuna, inconveniente,
de verificar dentro de cada empresa se esta recolheu a
pan:ela relativa ao salário de fUano, sicrano ou beltra. no, porque isso deixa de ser relevante.

-

--

Novembro de !995

Existirá uma relação entre a Previdência e os
seus segurados, interessará à Previdência saber se
essas pessoas estão no hall dos seus segurados e
pagando a contribuição deles corno segurados. Mas
a Previdência, para se viabilizar financeiramente,
além da contribuição dos segurados, vai fazer algo
parecido com aquilo que está, de certa forma, louv.ado no aparte do Senador Laura Campos: ela vai representar um custo na vida de todas as empresas, independente do número de trabalhadores de cada
uma; um custo que seja razoável, sensato, estabelecido sem os delírios aritméticos e percentuais que,
rruitas vezes, .dominaram a nossa buocracia, seja uma
contribt.ição viável, pralicãvel, que não inspire, não sugira a tenta;:ão·de sonegar, e uma contribuição que será
fiscaliza:la jLI'llo com a do Imposto de Renda
Então, acredito que será um avanço formidável
se a contribuição passar a ser feita sobre o !aturamento, e também será um grande alívio para as ernpresas. Vejam, por exemplo, o caso-'das-empresas
sazonais, que faturam durante seis meses e passam
os meses restan1es paradas. Hoje, elas têm que cootribuir ao lorigo do 12 meses. Se passarem a contriblir
pelo faturarnento, contribuirão no mês em que faturarem; a sua contribuição também será sazonal.
A meu ver, a outra grande mudança que precisa ocorrer é na própria concepção, no próprio estilo
de relação entre a instituição pública e o cidadão. No
primeiro discurso que fiz, nesta Casa, narrei o episódio daquele cidadão do interior do Rio Grande do
Norte que, sendo aposentado pelo FUNRURAL, recebendo apenas uma pequena fração do salário mínimo, teve como presente dos filhos uma contribuição em outras bases, para a Previdência, durante
anos, para que um dia ele pudesse se aposentar em
condições mais condignas. Quando chegou esse dia
e ele requereu a aposentadoria. ouviu da Previdência a informação de que não seria aposentado, porque já o era Ou seja, aquilo que se chamaria um
calote se iosse praticado pela empresa privada;·
aqlilo que é considerado um estelionato, se praticado por um cidadão comum; aqlilo que levaria o
Banco Central a fechar, por exemplo, um consórcio que recebesse 50 prestações mensais e, ao
cabo de 50 meses, dissesse. que não tinha o carro
para entregar; quando é feito pelo Governo não
tem importância O Governo recebeu desse idoso
1O ou 12 anos de contribuição para, ao final, revelar que estava comprando algo que o Governo não
tinha para entregar.
- Penso que essa relação precisa mudar. Não
vejo razão, nos tempos da inforrnãtica, nos dias de.
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,-hoje, para que ninguém requeira aposentadoria O
cidadão deveria ser aposentado através do computador; quando chegar o dia de se aposentar, ele esfará aposentado. O contribuinte deveria requerer a
prorrogação do seu serviço ativo, requerer o que
não fosse a norma. Se passou 30 anos pagando somente para se aposen1ar, no dia em que co~eta
todas as exigências solicitadas, vai requerer a uma
dessas milhares de "auloridades" que existem no
Brasil. O cidadão tem que requerer, tem até que se
ajoelhar, tem que pedir, implorar e esperar a decisão. Quando, na verdade, ele comprou aquele direito - terminado o prazo, ele se aposenta sem requerer. Agora, se ele quer continuar no serviço ativo e a
lei lhe conceder essa possibilidade, então ele requeira não se aposen1ar.
·
Esse tipo de alteração simples, singela e óbvia
é que não se faz, porque representa uma diminuição
do poder dessa pequena autoridade de ponta-<ierua, a diminuição do poder que tem um burocrata
qualquer de criar dificuldade - e alguns criando diliculdade, para ven!ler facilidade.
Na verdade, quando se descobrir que o serviço
público existe para servir o cidadão e não para servir-se dele; quando se descobrir que se gasta
US$30 milhões para se construir um ~i~?io para _o
lN~ em um Estado, e que aquele ed1f1c1o devena
serYJr para _atender- comodamente o~ segurados e
não para deocá-los, como acontece hoje, na calçada,
na chuva?~ no sol, para que os funcionários ~enham
o ar condiCionado e o be~star das nov?S 1ns~ções; quando se descobnr ISSO, que o Cl_dadão 1nventou o Estado para que este possa seM-lo; quando se descobrir q~ o cida?ão sustenta o Estado;
quando se descobnr que o Cidadão é o seu patrão e
não o contrário, aí talvez se esteja no caminho certo
para modernizar este País.
Agradeço, mais uma vez, a V. Exª, Sr. Presidenta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos, do Partido dos Trabalhadores. O prazo regimental é de 20 minutos, mas V. Exª que é um orador sempre fluente, terá o mesmo tempo que teve o
Senador Geraldo Melo.
0 SR. L_ÁURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidenta, Sr"s e Srs. Senadores, ainda há pouco, ocupanda a cadeira presidencial, tive a oportunidade de
ler o 142 ou 15" pedido, encaminhado pelo Presidente da República a esta Casa, de licença para se au. sen1ar do País, para que Sua Excelência, o Presi-
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dente da República, vá ao exterior- usando outra
finguagem e outra face - para represen1ar o nosso
exaiJsto País. Gostaria que o Presidente não se desgastasse carregando obuses, como disse Sua Excelência, em sua juventude de 63 anos, sua juventude
sexagenária, agora, há poucos dias, a bordo de um
porta-aviões. Como o Fernando 11 vai se parecendo
cada vez mais com o Fernando I, nos traços de sua
personalidade, no narcisismo e no encantamento
consigo mesmo e com o poder.
No mundo moderno, a indústria de criação de
imagens de políticos, de artistas, imagens falsas e
de pé-de-barro faz com que o narcisismo assuma
uma feição industrial, perca aquelas características
artesanais, pré-capitalistas - em que Narciso se mira
no. espelho do fundo do poço -, e agora se translorme numa produção de uma imagem que passa a govemar o sujeito; e o sujeito se assujeita à sua imagem. Essa imagem, produzida industrialmente, divulgada pelas televisões, quanto mal tem provocado!
Quantos artistas tém escondido seu envelhecimento,
a sua decrepitude, a sua decadência com medo de
que a sua imagem narclsica, produzida industrialmente, possa ser avassalada e substituída por sua
imagem real. •
A preocupação com a imagem do País lá fora
constitui um dos aspectos e talvez um dos prolongamenti:ls dessa sociedade que se preocupa "narcisislicamente" com a sua imagem. A nossa imagem externa nos comanda Temos uma imagem
para as nações adiantadas do mundo, para as nações do Primeiro Mundo e isso tem feito com que
nos transformemos, muitas vezes, em um objeto,
em um· sujeito menor, que procura mostrar uma
imagem favorável aos que nos dominam lá do centro do mundo.
·
Essa dupla imagem, essa dupla lace não é
uma particularidade nem do Presidente Fernando
Henrique Cardoso nem do nosso pobre Pais. Somos
todos uma espécie de Janus, temos que ter duas linguagens: a dos dominantes, a do primeiro mundo, o
inglês, e a linguagem doméstica, dos r;lominados.
Temos que ter duas laces e duas linguagens, uma
versão externa e uma versão interna
, .
Foi assim que o Ministro Pedro Mal~, iios jornais do dia 8 de outubro, anunciou o impossível: o
fim do arrocho, a morie do estrangulamento da classe média. O Governo tem por principal meta atingir o
desgoverno geral, a desconslitucionalização, a· (!emissão de funcionários, o desmantelamento dos serviços públicos, o desmonte do Exército, o desemprego de trabalhadores e de funcionários, a destruição
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do parque indusbial. É o Governo do "des": do <100fazimento, do desgoverno.
O Sr. Ministro Pedro Malan, que fala a linguagem do dono, que nos impõe, o enxugamento, que
nos impõe a desconstitucionalização, que nos impõe
o desemprego, que nos impõe uma taxa de câmbio
insuportável a fim de que importemos os excedentes
do mundo, que nos impõe uma barriga dágua de reserva de US$47 bilhões, num País cuja dívida interna marcha para os US$160 bilhões, o que é, no mínimo, estranhável, agora anuncia que o arrocho chegou ao fim, que chegaram ao fim as agruras. Mas
que arrocho, que agruras? Sempre disseram que o
Governo eta paio social, que o Governo estava redisbibuindo a renda, que o Governo estava conseguindo alcançar um processo de crescimento autosustentado! O fim .de quê? ·o fim do inexistente é
•·
anunciado pelo Governo.
Portanto, são essas posturas. são essas expressões que realmente acabam por desmorafizar
cada vez mais a nossa linguagem. A linguagem, que
é especialmente dlbia, imprecisa, ideológica na esfera política, na esfera do poder, desmoraliza-se
cada vez mais, o que levará, fatalmente, ao aprofmdamento da crise de legitimidade.
O Sr. Pedro Malan, na remião da Secretaria
do Fundo Monetário Internacional, disse, em crítica
àquela instituição, que nos monitora, que o FMI tem
dois pesos e duas medidas: aplica regras e faz aplicar regras sobre a periferia mundial coiJIPietarnente
diferentes daquelas que ele apóia e inspira aos países do Primeiro Mundo.
Na verdade, seria incompreensfvel que o FMI,
que manda que o Governo brasileiro demita funcionários, não desse esse conselho, por exemplo, aos
Estados Unidos, ou à Inglaterra, onde o número de
funcionários p(blicos em relação à população economicamente atfva é de 15% e de 21,6%, respectfvamente, enqLa1lo no Brasi os fi.J1cionários rep~eseulan
~ 8% da popUaçOO economicamente aliva
Portanto, para lá as novas gerações tecnológicas, que causam o desemprego industrial, que invadem o setor de serviços provocando também o incremento do desemprego, que atinge hoje 820 milhões de pessoas em escala mundil!l. Lá o governo
continua a ~eínpregar, enquanto aqui o nosso Governo tem que enxugar. Em nome de quê? De urna
lógica capanga, de um diagnóstico falso e de urna
terapia genocida
O que acontece é que devido às tendências da
economia capitalista, de sua grande capacidade revolucionadora das forças produtivas, da tecnologia e
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da sociedade, o desemprego tecnológico, como já
foi visto desde o século XVIII, acompanha inexoravelmente os avanços tecnológicos'
A palavra robõ tem origem polonesa, vem de
robo!a, que signifiCa trabalho e que passou a circu-·
lar na década de 20. Mas no século passado já existia a palavra para o fenômeno da robotização, da
mecanização. Marx referia-se ao grande autômato,
que para ele constituía a essência do funcionamento
da estrutura técnica do capitalismo.
Ao invés de enfren!ar essas regras ditadas
pelo FMI e que levaram a Argentina a alcançai' ago-'
ra a taxa de 20% de desemprego, nós nos curvamos
a esses ditames do centro mundial.
O que existe - segundo o meu ponto de vista.
es!arei testando es!a suspeita eSte mês - é uma· homogeneização das Constituições no Brasil, na Argentina, no Chile e em todos os países em que essas regras do FMI foram ditadas.
As Constituições periféricas têm que obedecer
necessariamente a um processo de uniformização e
se adequar aos ri1ané:los e aos comandos externos.
A Constituição brasileira se transforma para isso,
para parecer cada vez mais com as Constituições do
México e da Argentina, que·já sofreram esse processo de adap!ação.
De que adianta falar? Nada Não adianta absolutamente nada!
No Parlamento, onde as palavras deveiiam ter
algum eco, cHegamos a um ponto em que elas se
desmoralizaram, tal como· aconteceu com Ogden Rl"
chards, no seu livro Significado do Significante;
após a Guerra do Peloponeso. Ogden Rlchards afir:
ma que, na Grécia, naquele tempo, foi sugerido que
se fizesse um dicionário redefinindo as palaVraS,
porque haviam perdido o seu significado. O qué- Vémos é justamerrte isso. E quando não perdem o seu
·
significado, tomam-se dúbias.
Malan.critica o FMI lá fora e, aqui, aplicit"ê
fende a lógica perversa, que nos impõe a subserviência, o desemprego e o desmantelamento do Estado nacional. Faz parle desse desmantelamento· dó
Estado nacional periférico não apenas a Constitt1ção, não apenas a estrutura burocrática, maS tanibém as forças mil i!ares e a moeda - atavanc:aS ·da fo·rmação do Estado nacional -, a fim de que sejam trans-:
formadas e adaptadas a essa nova forma de inserçãO
do Brasil, de globaDzação da economia mmdial. · · ·
Não somos nós, periféricos, que conseguimos
determinar a forma pela qual nos inserimos nas relações globais do mundo; é o capitalismo cêntrico, que
sem!ire o impôs ao resto do mundo ou através de 76
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guerras, que foram realizadas de 1840 a 1960, de
acordo com Eric HobsbaWn, em seu último livro A
Era dos Extremos, ou com as a 346 guerras, que
teriam ocorrido entre 1740 e 1976. De qualquer forma, é através da força, através da guerra, através
de imposições e de coações que a forma de inserção no processo de globalização sempre ocorreu.
Em 1785, em 1843, em 1900 e, finalmente,
agora, passamos por processos semelhantes, em
que a economia brasileira se transforma para se
adaptar, para ser mais funcional dentro do quadro
dos interesses internacionais cêntricós,
· "Malan critica país . industrializado no
FMI" -Jornal do Brasil de 09.10.95, pág. 7.
•Assim, dois dias após ter declarado o fim
do arrocho que o Governo brasileiro diz não
existir, protesta, no Comitê interno do FMI,
·contraa·política do FMI que·ele põe em prá. · tica at- home - duas linguagens, duas visõ. as, duas lógicas'. "Malan denuncia a imposi-ção do. receituário do FMI para.iJso exclusivo
· . · .. da periferia do· mundo, enquanto o governo
federal dos Estados Unidos gasta US$1,5
. . trilhão/ano, tem uma dívida pública de
·US$4,9 trilhões Ei· um déficit de US$270 bilhões em despesas bélicas <e espaciais apenas e.cerca.de \J,~20 bilh\58S de déficit públiçof~!!ral\ ·.,., ...... , ,

sociedade. Resolvendo o problema d9 Governo,
este ficará muito bem, cada vez melhor, e o povo
muilo mal, cada vez pior.
A privatização no Brasil, se, de wn lado, representa a doação de empresas estatais, de outro, significa, obviamente, wn aumento do custo de vida.
Sai do orçamento do Governo para entrar no orçamento das famflias, nos serviços de saúde, de educação, nos serviços de pedágio das estradas, nos
serviQOs de aposentadoria, que passam a ser privados, e assim por diante.
No Japão, onde a renda per caplla é de
US$33 miVano, o aumento do custo de vida decorrente da privatização iria recair sobre wna população de alto nlvel de vida, porque, para e:es, US$2
ou 3 mi gastos nesses setores não representariam
cruga demasiadamente pesada.
No Brasil, com os nossos U$$3,5 rniVano de
renda per capila, a privatização dos custos da administração pCblica, da rnãquina do Governo, significará o aumento do genocfdio, o aumento da fome, da
marginalização e o.bviamente da mação, mais cedo
ou mais tarde, de quem foi expulso para o submundo, para o sub!enâneo da vida, para as atividades
ilícitas, onde se refugia e se organiza essa sociedade subterrânea com o ob]etivo de proteger-se da violência institucionalizada. ·
Quem fala aqui é wn socialista. Se as palavras
não valem nada, quão pouco poderão valer, saídas

qúe

·: ·.": '.iiiJ;j~io:'i~o ocorre 1 ~ téirlos:
equilib~ar 0 · · da boca arcaico- socialista, como dizem, os moderorçamento paia desequilibrar a vida; temos que
nosos? Vou citar, então, a respeito do nosso endiviequi~brar o orÇamenlD erí_xug~o despesas com
demento externo, como muito tenho feito ultirnamena SilUil!l e com. a Edf6.To.; temas
enx.'·"'ar 0
te, Shlsinger, que foi Conselheiro de dois Presiden~~
tas da RepCbRca ·dos Estados Unidos. Diz ·ele: •as
<i~ento .privatizando, : .. o proce5so de privatiza··
em cUisà Só tem .êxito na
Estados Unidos, . no passado, por diversos calotes
çãó q'00 eS1fi send.o.. ·nn.sto
,..,
em seus credores externos, ao exigir o pagamento
iriE1<iidil' em q!J!l :~lflãos càirio o Êlf\!0!:$ financiam a
das dividas dos países polires, agem como aquela
priválização e transfoi'I'Tlam .mui)as delas em verde:
prostituta que se enriqueeeu ·na vida e que, depois
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96% do
S4%
do preQO'pa9o:!ielà:F.oi>Úlitji,100%daNitriflex:75%
da .Úitratéit(l, áQ% ~fi PoiReno,
da Ciqijine e
82% da Polialden. · · · . .
· · · . · · ·.
··: ·•:Porianto, ·e5SEi P.~. ~!Í9 ~e p,;i,àii~àção,
tanibém: é pago ·péi!J ;contribuinte brasi!Eii~ó.
BNOES foi, fili'lllado ein' 1953 e, de' início~ Viyéu às
expénsas de_ um adiciohill do Imposto de Renda;
agora, vive atriiyés qe todos os recursos gralliitcis de
q~ · se apro):!ria, inclusive, ultimilmente, dq' pObre,
triste e sacildo ~AT.' · ' " · · .. · · - ·.' ..
Assim, encaminhamo-nos· para um 'prôbesso
· de privalizaçãd que vaf sim resólitei' o problelna do
Govemo, como se· o :GoVerno não· fosse a própria
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de velha, quer, fechar a zona boêmia". Se os Estados Unidos tivessem pago suas dívidas externas,
não teriam atingido 0 nível dà'prosperidade de hoje.
Norman Dale, do Conselho de Segurança Nac
cional dos Estados Unidoll - portanto, da direita
ameriCana- diz 9 seguinte: •a maneira pela qual o
FMI está impondo a cobrança da dMda externa na
América Latina está levando à destruição a classe
média e criando wna situação explosiva, prestes a
abalar a segurança nacional dos Estados Unidos.•
Eles, os que têm consciência, sabem qiJe o FMI nos
impõe o insuportável.
Ao comemorar 50 anOs de
há poucos meses, o FMI foi alvo da crítica de 32 ONGs

exlsiência,

.·.··
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relDlidas em Nova York e de mais de 3 mil pessoas
na Espanha, que chegaram a propor-lhe a extinção.
A própria ONU reconhece que durante esses
50 anos o FMI aprofundou as desigualdades llliJldiais, !ornando os países pobres mais pobres e os
países ricos mais ricos. Portanto, um Governo que
critica - como fez o Sr. Malan - o FMI lã fora usa a
mesma 6nguagem, a mesma lógjca, para criticã-lo
aqui dentro e portan10 para fazer um exercício de
autocrrtica, porque a sua ação não passa da repetição dos mandamen10s e das imposições do FMI.
Espero portarilo que haja um processo de
conscienlização em escala continental e em escala
periférica mundial, no sentido de tentar reverter as
imposições do FMI: esses planos perversos impostos ao Brasil, Argentina, Chile, Venezuela e outros.
Um dia, chegaremos a calcular o cus10 não o
cus10 Brasil, mas o custo FHC. No dia em q~ isso
for feito veremos que não houve na Hisfória do Brasil, no cur1o espaQO de quatro anos - espero que se
trate de apenas quatro anos -, nenhum governo que
dilapidou recursos, que desmantelou o País, que
empobreceu a· população, que transfonnou a nossa
moeda em moeda sombra do dólar, que ancorou a
estabilidade na fome, na insuficiência de demanda
no jejum e na paciência, como o atual. Ancora-s~
essa estabilidade - espécie de rolha que flutua em
vaso de água fervente - na mais: completa instabilidade, insegurança e desassossego, desemprego.
Bresser Pereira, seguindo as palavras do FMI,
prometeu demitir 80 mil funcionários. Agora volta
atrás, arrependido de ter falado a verdade naquele
momento. Por um lapso, a verdade lhe escapou:
mil funclonãrios, antes de apresentar qualquer cri!é· rio. Agora, envergonhado, volta atrãs e diz que não
disse, como sempre acontece; agora, volta atrás e
diz que só demitirã os ineficazes, ineficientes, os improdutivos funclonãrios que não sabem responder e
corresponder àquilo que a sociedade e os contribuintes esperam deles. Quais são os ineficientes,
quais são os que devem ser demitidos de ;iCOrdo
com as regras abstraias do _Sr. Bresser Pereira? São
aqueles que não pertencem ao PSDB? São aqueles
que não fazem parte do grupo de apaniguados? Quais
são esses? Quais são os confiãveis, quais são os que
deveri!o permal\ecer e ser agraciados com melhoria
de salãrios,
vez que se pretende, meãl8n!e a demissão, enxugar a base de funclonãrios?
Vimos, hã pouco, os DASs extraordinários que
os que vieram de São Paulo ajudar o Governo Federal receberam para suportar a vida nessa chamada
"llha da FantaSia", Brasma Realmente os que para

so
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cá vieram nessas condições, criadas pelo Governo
Federal, são os novos marajás de uma ilha de tristes
fantasias.
Espero portan10 que um dia- e isso só se pode
verificar, no meu pon10 de vista, com a desmoralização do Governo, que impõe essas medidas perversas - as palavras mudem de significado no Brasil;
que a estabilidade não seja equilibrio orçamentário à
custa do desequilibrio da vida, da saúde e da educação; espero que a estabifidade seja alcançada através do respeito ao próximo, do respeito às palavras
e do respeito à dignidade humana
Foi nesse nosso contex10 político, hisfórico e
social, que Fernando Henrique Cardoso, quando
professor - e parecia conhec~o tão bem - foi nesse
contex10 que o próprio Presidente da Rep(i:llica, professor titUlar e vitalício, foi demitido, apesar da vitaliciedade. Este modesto Senador que agora vos fala,
sabendo que tinha que dedicar sua vida ao estudo e
à não-desmoralização da linguagem-;-não poderia jamais preparar-se para professor, e exercer essa fun<;:ão. mentindo para os alunos. Para que eu tivesse a
liberdade de cátedra e a liberdade do exercício da
minha profissão, tinha que ser cated.rãiico. Por isso,
aos 32 anos de idade, 10I'flei-me catedrãtico para ter
a vitaliciedade que me garantiu não· a sinecura, não
a sombra fresca, mas as condições de trabalho dig-.
no. Fernando Henrique Cardoso não estã satisfei10
com o fi!Jl da vitaliciedade, com o fim da estabilidade
alcançada por co~urso ou após alguns anos de
prastação de. setvoços. Sua Excelência quer acabar
~m tudo, com qualquer tipo de es!abilidade. E, por.
1sto, .tem que ser uma ~a ~uecida; esquecida
de seu Passa:to, esquecida de SI mesmo, esquecida.
de sua capaCidade crítica, _de seu olhar crítico, que
agora se transfonna num. manso olhar, submisso
olhar, voltado para o FM 1,.Pa;a a "voz d_o dono•, para.
os ~amen10s do <:<'Pitallsmo cêntrico, que quer
transfenr para nós a cnse que os assola
Era o que tinha a dizer.
. Muito obrigado.

O SR. R~ERO _JUC

A

.

- Sr. Presidente, peço

a palavra, pela Liderança do PFL .
· · _
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao Senadór Romero Jucã,
para falar em nome da Liderança do-PFL
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr.- Presidente, só
quero que V. ~ me inscreva, para que eu possa
usar da palavra.
..
- O SR. PRESIDENTE (AntoniO' Carlos Valadares)~ jã estã inscrito.

v.

•"v'
:!(;~~
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O SR. JOSÉ FOGAÇA -Pediria que a Uderança do PFL usasse o tempo devido, senão fica impossível a qualquer Parlamentar "de planície", como eu
,_ me caracterizo, usar da palavra nesta Casa, mesmo
em dias de ausência como este.
Não podemos transformar o Regimen!o em um
instrumen!o de privilégios, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Valadares) - V. Exª não é um Senador "de planície", e sim
um grande Senador que ilustra esta Casa com a sua
palavra, a sua inteligência e a sua competência.
V. Exª será owido na observância estrita do
Regimen!o Interno.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
que terá o prazo de cinco minutos para a sua fala.
O SR. ROMERO JUCA (PFL-R R. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores. oljvi, com atenção, as palavras proferidas pelo Senador e Professor Laura Campos, que
sempre dá uma aula quando faz pronunciamen!os
aqui no Plenário.
Gostaria, em nome da Liderança do PFL, humilderilente, dà discordar do, Professor Laura Campos em relação a dois aspectos: entendo que o Senador Laura Campos tenha uma preocupação social, ,como todos nós, com o andamen!o operacional
do Governo. Não é novidade para ninguém que o
Govemo Federal, pára manter o plano de estabiliza·
ção, tem feito concessões, tem enfrentado dificuldades, e todos sabíamos que, para acabar com a inflação brasileira, um mal que corroía este País há muito tempo, era necessário cortes profundos e sacrifícios de lodos. , ,
O primeiro ponto do qual gostaria de discordar
diz respeito ao tratamen!o que S. Ex.. dá ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Conhecemos o
passado, a história e a fOrmação de Sua Excelência
e, sem dúvida alguma, o Senador Lauro Campos foi
severo 'Clamais ao comparã-lo com o ex-Presidente
Fernando Collor. Temo!! que avaliar as dificuldades
e, sobretudo; a proposta do Governo Federal e o encaminhamento que a mesma está tendo na administração do Presidente Fernando Henrique.
Quanto às viagens internacionais do Presidente Fernando Hll!lrique 'este é meu segundo pon!o
d~ discordância- S. Exª disse que não era importante, que o Presidente fosse ao exterior. Refu!o isso,
inclusive porque os próprios jornais de hoje demonstram que a imagem do Governo brasileiro, a imagem
do Brasil no exterior está retomando uma posição de
destaque e, por conta disso, a imprensa de hoje no, ticia que a Alemanha injetará mais de US$6 bilhões
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até o ano 2000 em investimen!os no Brasil. Ressalta
também a imprensa que o governo dos Estados Unidos pretendem fi3zer com que seja investido no País
mais de US$8 bilhões em proje!os importantes para
a população brasileira. Inclusive gostaria de, aqui,
listar alguns: a Rodovia Anhangüera-Bandeirante5, a
Rodovia Raposo Tavares, o Túnel Santos,Guarujá,
a Ferrovia Oeste e Noroeste, o trem metropolitano
de Recite, a expansão do metrõ de São Paulo, a ligação ferroviária Bauru-Corumbá, a Ferrovia Rio
Grande-Porto Alegre, e mais uma dezena de obras.
Gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, que o esforço do Governo brasileiro e o que o Presidente,
pessoalmente, tem fei!o, no sentido de vender um
novo Pafs, de mostrar as oportunidades que o Brasil
tem, sobretudo, mostrar a nossa seriedade na Administração Pública e na questão do encaminhamen!o
do combate à inflação são de fundamental importãncia para que, efetivamente, recursos internacionais
possam ser alocados ao País e, com isso, possam
financiar a nosso desenvolvimen!o.
Entendo as preocupações do Senador Laura
Campos, comungo com muitas colocações de S. Ex"
feitas aqui, entendo que temos que tratar da questão
da estabilidade com seriedade, pois não podemos
fazer com que os funcionários públicos sejam penalizados. Temos que tratar da questão da divida interna e externa. Mas gostaria de ressaltar que, neste
aspec!o da politica externa do Governo brasileiro, já
vemos fru!os importantes sendo direcionados e, sem ,
dúvida alguma, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem um papel fundamental nesse trabalho
de reconstrução da imagem brasileira no exterior.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ,
Mui!o obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente; tendo sido citado, gostaria de fazer uso da palavra.
O SR.' PRESIDENTE (Antonio Carias Valada~
res)- De acordo com o Regimen!o, V. Exª tem l!lpa-,
lavra para uma explicação pessoal.
, ,
,
O SR. LAURO CAMPOS (P.T·DF. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Nobre
Senador Romero Jucá, deve ter havido um rumor na
minha comunicação, talvez tenha me expressado
mal, mas não quero aprisionar nenhum Presidente
da República no Brasil, apenas considero que 15
viagens ao exterior, em um período tão <Uto, talvez
seja realmente uma demasia Gostaria de ãJZer o se-,
gt.inte: não acredito que viagem de presidente da República alg~.rn possa resolver os problemas nacionais.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Solicito ao nobre Orador que, cumprindo o· Regimento. S. Ex~ fale de pé.
O SR. LAURO CAMPOS - Estou dando um
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estreito, acanhado para a produção transplantada e
acumliada no Brasil. Então, para cá só virão algumas indústrias, para disputar faixas estreitas do nosso mercado e, portanto, não haverá um processo de
redinamização através de investimentos externos.
aparte.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ValadaAssim, parece-me, data venia, que esses esres) -V. ~está dando uma explicação pessoal.
. forças feitos pelo Governo brasileiro no sentido de
O SR. LAURO CAMPOS- Desculpe-me, Sr.
trazer para um país sem mercado, depauperado, arPresidente.
rasado, indústrias de ponta, indústrias competitivas
O que me parece é que llS!amos há muitos
como outras que aqui se insfalaram nos anos 50,
anos, no Brasil, com um problema inverso daquele
nesses setores de produção de luxo, de duráveis e
que o diagnóstico govemamenfal, e patiista, nos
de carros, serão, realmente, uma tentativa infeliz a
traz.
longo prazo.
A crise brasileira, iniciada nos anos 70 e "emMuito obrigado.
purrada com a barriga• através de subsídios, incentiO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadavos, doações, uma vez que os investimentos produres) - Gostaria de explicar ao Senador José Fogaça
tivos não podiam mais ser feitos devido ao excesso
que o Senador que está na Presidência se inscreveu
de capital investido nessa acumulação selvagem
primeiro. Mas, em virtude da importãncia do pronunbrasileira, esse capital se desvia para a especulação
ciamento de V. ~. falarei logo em seguida. ·
e cria a ciranda financeira que divide os lucros com
Concedo a palavra ao nobre Senador José Focomerciantes, industriais e banqueiros, e ao Govergaça.
no, que obviamente tem que entrar em crise de
O"SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
exaustão diante dessa crise de sobreacumulação de
o
seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
capital.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, modestamente,
A mesma crise, de acordo com uma corrente
não pretendo fazer um pronunciamento de grande
de autores japoneses, paira sobre o Japão, por
extensão e, dada as minhas limitações, nem mesmo
exemplo, e de acordo com Keynes foi a causadora
de grande profundidade. Mas, quero fazer um regisda crise de 1929 nos Estados Unidos.
tro.
O impulso criador de investimento e de acumuNão sou um defensor do Fundo Social de
lação que o capitalismo necessariamente tem, levaEmergência. hoje chamado Fundo de Estabilização
o à crise· de sobreacumtiação. Como é que se pode
Fiscal. Não sou um defensor. Creio que normalmenesperar que l{enham capitais significativos desses
te um país não deve ter um fundo dessa natureza. É
países cêntr'iéos para a periferia. se todos sabem·
uma gestão orçamentária um tanto quanto obliqua,
que no setor automobilístico, no setor de eletrodoeu diria inovadora, sim, mas não permanentemente
mésiicos, nos principais setores diniunizadores de
recomendável. O que um pafs normalmente deve ter
nossa economia, desde os anos 50, temos um meré um equilíbrio das suas contas, um equilíbrio de
cado tofalmente saturado? ·
despesa e receita, uma estrutura orçamentária orga··· OS consórcios tentam resolver o problema.
nicamente correta
No entanto, Sr. Presidente, está muito claro
passando para os seus g~s para até 50 mesel'.
Certa vez. entrei num consórcio de 50 para adquirir
que as deéis~ políticas que antecedem a esse
um carro tipo Gol. Paguei 50 meses no banco; pasequilíbrio não foram tomadas pelo Congresso Naciosaram para 79 meses. Paguei as 29. prestações e
nal. Ou seja. a postura de darmos ao orçamento e
até hoje não recebi o carro. Fl.i cinco vezes ao Banàs contas públicas uma estrutura não deficitária não
co Central, a fim de alertar o serviço de fiscalização
vem sendo seguida, não vem sendo adotada critedeis consórcios sobre o que havia acontecido o que
riosamente no Brasil. Ao contrário, estamos em pleeu já ha'!!a tei!Ó a quitação há 20 meses e ainda não . no andamento de um plano bem sucedido de estabihavia recebido o \;arro. Disseram-me: "Não, o senhor
lização. todos os instrumentos políticos alternativos
pode se acalmar, professor, pois o seti consórcio está
estão sendo adotados, o Governo se vale de uma
rnt.ilo bem, vai rnuik> bem das pernas, está rrtito sólipolítica monetária extremamente rígida, extremado. A qualquer hora o senhor receberá seu carro."
mente dura. No entanto, aqwlo que seria - digamos
Nós sabemos as mágicas que o Governo faz
assim - a base, o pilar de sustentação do programa
para ampliar o mercado brasileiro, que está angusto,
de estabilização, que é o equilíbrio fiscal, até hoje é
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-um desiderato não alcançado., Percebe-se isso pelas
contas pLCllicas da União e principalmente pelas
contas dos Estados e dos Municípios.
O déficit plblico previsto para 1996 pode chegar a US$3 bilhões, por exemplo, e boa parte desse
valor, cerca de 70%, é de responsabilidade dos Eslados e dos Municípios. ConseqOentemente, isso
exigiria, por parte de um governo que tivesse um orçamen1o inteiramente engessado dentro de uma rigidez estrutural absoluta, algo destrutivo no que tange
a um programa de estabilização: emissão de moeda.
De modo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que, mesmo não entendendo que um fundo social de emergência ou um fundo de estabilização fiscal ou um fundo de emergência como esse seja o
mais desejável, não posso deixar de entender que o
Fundo tem razão de ser neste rnoinenfo. é o instrumen1o polflico viável, é o instrumento politico adequado ao momento do Pafs para evitar-se aqlllo
que, como eu disse, é devastador a qualquer programa de estabilização, que é a necessidade de emitir
ed
cob • 0 rriJo dos
los (bJ"
mo a para
nr ro
gas P JCOS.
Portanto, Sr. Presidente, o que quero registrar
com toda ênfase possível é que, pessoalmente - não
falo evidentemente em nome do meu Partido, não
tenho nenhuma representação para isso - entendo
corno necessário o· Fundo de Estabilização Foscai.
Se o meu Partido vier a adotar uma outra orientação, e essa orientação for fechada, oficialmente adotada mediante o processo estatutário, terei que me
render a essa-decisão. Mas quero fazer o registro de
que, do pomo de vista pessoal, do ponfo de vista do
meu posicionamento, não creio que haja, a essa aitura, outra alternativa, outro instrumenfo de política
orçamentária do qual o Governo possa lançar mão.
Apenas faço o registro porque tenho lido nos
jornais que o PMDB votará contra o Fundo Social de
Emergêpcia, o Fundo de Estabilização FIScal. Creio
que isso é um tema de debate interno, tem que ser
analisado, tem que ser discutido internamente. Eu,
do meu ponto de vista pessoal, já esfou tentando dar
esta contribuição, a contribuição no sentido dE1 que
não aprovar o Fundo de Es1abilização Fiscal signilica dizer que o Governo tem que emitir no ano que
vem, tem que rómper com a sustentação do programa de estabiliZação, significa tirar instrumenfos, tirar
meios de ação, quando lhe negam todas as demais
que seriam aquelas que constituem os fatores determinantes de um equilíbrio fiscal.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Exa um
. aparte?

67

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concedo o aparte ao

noL;a Senador Lauro Campos, com muita honra.
0 Sr. Lauro Campos _ Eminente Senador José
Fogaça, admiro a conduta de v. Ex'> no Senado e quero LSar deste aparte - que considero um piÍVIlégio,
quando dirigido a v. Ex'>- para salientar algo que deveria ser muilo claro para nós. Não apenas o governo do
Brasil, mas também o da Argentina, através do Plano
Cavallo, o do México e outros colocaram como objetivo, como desiderato quase que exclusivo, como presst.pOSto indispensável, o combale à inflação. No final
do processo, quando a inflação vai caindo e se transfonna em negativa, o próprio Mínistro Malan pede desculpas e diz que o sacrifício chegoi,J ao fim. O Governo
muda o nome de dois impostos - do IPMF e agora do
Fmdo Social de Emergência - para alcançar aquilo
que considera indispensável para combater a inflação:
o equilíbrio orçamentário. Mas, enquanfo os preços
estão caindo e a inflação está acima de zer9, os Irabalhadores,, os funcionários e a sociedade têm um
prejuízo menor•. Se a inflação era de 1O% e pa,ssa a
ser de 5% ou 2% ao mês, os trabalhadores, em vez
de perpeiem 10%, passam finalmente a perder apenas 2%. Mas, quando a queda de preço se transforma em pegativa, corno aconteceu no mês passado
no Brasil, a situação se inverte. Pela· primeira vez,
na conjuntura, os salários e os véncimenfos se elevam. Antes, com a inflação positiva, caíam menos,
os trabalhadores. os funcionáriOs, os que·
renda fixa perdiam menos na medida: em que os pr&ços estavam descendo lentamente: · Mas.. agora,
quando a inflação se toma nega!M!, os salários se
elevam em tennos reais, os venciménfos tanibém sé
elevam em temios reais. Portanió,"ós·iUc:ros caem e,
a partir desse· rnomenfo; se verificá que inflação
ajudava a acumulação de capital, a manutenção dó
lucro e que a deflação significa prejufzo: vendas a
preços cadentes; recéitas· para os comerciantes· e
para os industriais com o poder.de compra cada ve2:
manares; dificuldades na· reposição ·dos estoques.
De modo que, então, o Governo percebeu - pareceme - que havia abusado do· remédio e o combate à
inflação se transformou em deflação, em perigo para
aprofundar a crise. Foi por isso que o Governo 'elevou os preços, puxou para cima de novo· os preços
de seus serviços, do petróleo e derivados, da eletricidade; etc. O Governo passou a inflacionar a economia, diante da deflação; •viu ·que a dose do remédio illifizado, da fannacopéia utilizada· no cori'lbale à
inflação era excessivamente· elevada:. Era isso que
gostaria de acrescentar ao discurso de V. Ex'>. Agradeço a oportunidade do aparte.

recebilun

a:

-----------------~~-
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O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mtito obrigado Senador Lauro Campos. Como sempre, a intervenção de
V. ExRé dotada de muita substância, mtito conteúdo
e, portanto, acrescenta e aprimora o processo de
debate que estou tentando trazer à Casa neste momenfo.

A crítica de V. Exª - embora concorde com ela
em boa parte -, na verdade, traduz também os alfos
baixos de um programa, de um plano de estabilização que lida com dados imponderâveis ou desconhecidos, como, por exemplo: qual é a dose, a taxa
de juros ideal para um país como o Brasil? Qual é o
limite para o processo de contenção do consumo?
Qual é o prazo pelo qual um governo pode manter
estâveis ou imutâveis os chamados preços plillicos
ou as tarifas dos serviços públicos? Tudo isso contém um processo de aprendizado, um processo de
adaptação continua, constante, momen!osa a cada
crise e a cada dificuldade. A dose da taxa de juros
aplicada em abril foi cavalar, realmente, foi duríssima, mas, talvez, justamente por causa dessa elevação dos juros é que se conteve o consumo e se chegou à deflação que v. Exª caracteriza bem ter ocorrido no mês anterior.

e

Por outro lado, não poderia continuar esse ní\iel de contenção de consumo, porque, evidentemente, isso iria arrúnar os negócios, inibir os investimenfos, impedir o crescimenfo econõmico, desarru.mar· as empresas e criar uma situaÇão segundo a
qual •o f8bo é que iria abanar o cachorro•, e não o
rontrârio. Ou seja, uma política de juros, que é apenaS um instrumento de politica monetâria, iria acabar determinando toda a tendência do conjunto do
próórama de estabilizaÇão.
~
· - · De modo que, diante do quadro que V. Exª
analisa, parece-me claro que os sintomas de dificuldades que surgem com aumentos seforiais de preços, com o aumento da taxa de juros, com a contenção do consumo, com a. retomada desse mesmo
consumo e do crescimento econômiCO são sintomas
de ·um programa de estabilização que procura os
seus elemenfoS', que procura suas bases, suas definições, à cata delas, no andar da própria carruagem,
no andar do próprio processo. Porque esses dados
não são defif!kÍOS, não são previamente conhecidos;
são construídos;. cada ela, cotidianamente, através
da ação política, da ação econõmica do Governo.
· ·. Apenas faço esse registro para responder a V.
Exª, no sentido rle que considero previsto que isso
• estâ incluído, digamos assim, entre os alfos e baixos
, de um prograrnà de estabilização.

a
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Mas, Sr. Presidente, para concluir a·· minha intervenção, que não pretende ser longa, como disse,
aqui reitero este posicionamento quanto à aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal. Cre.o q1.!9, ~
se dar o nome de Fundo de Estabilização Fiscal, se~
deu um tapa na hipocrisia, porque Fundo Social de
Emergência era uma denominação visfosa, ou que
tentava ser simpâtica, para objetivos outros que não
exatamente os de conteúdo social. Na verdade, o
conteúdo, o objetivo desse Fundo é a estabilização
da moeda; o Fundo é para impedir ou evitar a sua
emissão, apenas para isso. Para que o Governo não
tenha que emitir. Portanto, se nós, do PMDB, estamos acompanhando o Governo, estamos com o Governo, temos o dever de reconhecer que esse instru-·
menfo é imprescindível e indispensâvel ao programa
de estabilização.
Não creio que os partidos de Oposição devam
concordar com isso. Precisamos até de alertas, críticas e anâlises, como. feitas hoje neste plenârio pelo
Senador lauro Campos, por quem estâ ocupando
um papel político de oposição, porque esse tipo de
pronunciamento é legítimo, honesto, aberfo e transparente e visa cumprir a parte da democracia sem a
qual_ el~ não áxiste, que é a _Oposição. Democracia
totalltâria é um absurdo, urna incoerência A democracia é governo, situação e oposição; a Oposição
permanentemente alertando para os erros, aponlando problemas e criticando decisões.
·
Mas, quando dentro do próprio Governo surgem atitudes que ora são de Oposição ora de Governo, isso leva os jornais, a imprensa e boa parte
da opinião pública a suspeitar de que se trata de um
outro tipo de cobrança não tão transparente e não
tão reco_mendâvel, no que, sinceramente, não acredito. Não çreio que possíveis reações se devam a
qualquer tipo de reivindicação ou a qualquer tipo de
cobrança ou a qualquer tipo de jogo ou trêfico de interesses.
Registro, também, que não aceito, não acredito
e até repudio qualquer suspeita de que esses integrantes do meu Partido estejam querendo fazer
qualquer tipo de barganha Mas também creio que a
melhor forma de desanuviar esse horizonte, de eliminar essas suspeitas, de "desinstrumentalizar"
esse· tipo de anâlise - como é feita, por exemplo,
hoje, no jornal O Estado de S. Paulo, que levanta
essa argOição, que propõe essa suspeita de que se
trate de um jogo de interesses, que a Bancada do
PMDB, no Senado, estâ trazendo ao processo polftico -, é termos uma postura correta, uma postura
simples de um Partido de Governo. Analisar, deba-
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ter, mas não ter previamente, ·a priori, uma posição
contrária, que depois poderá acabar transformandose numa posição favorável. Isso, sim, é suscilador
_de suspeitas por parte da imprensa Absolutamente
convicto de que não existe esse tipo de barganha,
absolutamente convencido de que esse tipo de suspeita é incabfvel, quero também dizer que, para que
se possa de todas as maneiras afastar definitivamente esse tipo de aleivosias, não há outro· meio S&não o de procurar, em primeiro lugar, adotar uma
~stura que nada mais é senão a de repetir aquilo
que já fizemos em 1993, ou seja, conceder ao Govemo o Fundo de Estabilização. Caso haja, no intrincado processo de decisões, algum ponto que, por
exemplo, dessirva aos governadores de Estado, que
dessirva aos interesses regionais, que isso seja negociado correta.e transparentemente para evilar prejuízos aos governos bem como aos Municípios. Mas
se somos favoráveis ao programa de estabirlzação,
no modelo adotado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, não podemos recusar-lhe o Fundo de
Estabilização Financeira
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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- de 36% para 26,6% e 15% sobre a remuneração
desse segmento da sociedade brasileira.
Ocorre, Sr. Presidente, que ao tempo em que o
Governo retira de pauta assunto tão importante, 1mposto de Renda sobre Pessoa Física, mandou para
o Congresso Nacional e já está tramitando na Cãmara dos Deputados a reforma tributária referente
às alterações do Imposto de Renda sobre a Pessoa
Jurídica
Nada tenho, Sr. Presidente, contra as empresas, que devem ter espaço a fim de que o emprego
no Brasil seja fomentado, que o parque industrial entre em ascensão, que o desenvolvimento do Brasil
seja sustentado e equilibrado. As empresas terão
benefícios nesta reforma corno a redução das alfquotas, porque o projelo do Governo prevê a redução de 25% para 15% e do adicional a ser cobrado
sobre lueios superiores a R$240 mil; portanto, a alíquota passou de 18% para 1O%. Sobre os lucros e
dMdendos, as empresas podem distribui-los aqui no
Brasil, remetê-los para o exterior, sem o pagamento
do Imposto de Renda. A classe média é a a mais penalizada com essas alíquotas absurdas, que fazem
com que o salário do trabalhador seja uma miragem,
Durante o discurso do· Sr.~ Fogaseja um sonho, seja uma utopia, porgue o que está
ça, o Sr. António Carlos Va/adares, Suplente
escrito no contracheque, l]a realidade, não é o que
de Secretário, deixa a cadeira da presidênvai para o bolso do contribl!inte da classe média.
cia, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.
Reconhecemos que a classe mais humilde da
população
brasileira ganhou certamente, pelo me. O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concenos
"aquelas
pessoas que trabalham, que têm um
do, com satisfação, a palavra ao Senador Antonio
emprego, que ainda não perderam a sua ocupação,
Carlos Váladares.
·
encontraram um lenitivo para a aquisição da cesta
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
básica, para a compra da comida que chega à mesa
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revide
suas residências. Mas, em contrapartida, Sr. Pre:são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sidente, quem mais sofreu com a adoção do Plano
para ser objetivo irei cliretamente ao as;sunto.
Real foi justamente a classe média, porque ela não
O Presidente Fernando Henrique Cardoso
tem,
hoje, corno obter financiamento para aquisição
anunciou aos quatro ventos que faria. uma reforma
da casa própria; e, se conseguir o financiamento,
tributária para salvar o Brasil da crise e colocá-lo no
não tem corno pagá-lo, porque seus salários estão
lugar de destaque no concéito mundial como país
totalmente
·defasados, irrisórios, insuficientes em
organizado e desenvolvido, preocupado com a distriface
de
suas
necessidades diárias. A classe média
buição de renda, preocupado com a justiça fiscal,
no
Brasil
realmente
se proletarizou.
com a sonegação, com a contribuição de todos os
O
aluai
Presidente
da República, Fernando
cidadãos ao desenvolvimento harmônico do nosso
.
.
Henrique
Cardoso,
quando
Ministro da Fazenda,
País.
concebeu o então Fundo Social de Emergência, auSr. Presidente, acabo de saber, por intermédio
mentando as alíquotas do Imposto de Renda, que
de noticia de jómais, pti>licada no O Estado de S.
sti>iu,
em média, 5% para a classe média. Sua ExPaulo e no O Globo, de que o Governo Federal
celência
prometeu que, logo no final 'do Fundo Soacena com a possibilidade da redução de alíquofas
cial de Emergência, essas alíquotas seriam reduzído Imposto de Renda sobre a Pessoa Física- existe
das de 36%, de 26,5% e de 15%.
uma corrente do próprio G9vemo na Câmara dos
·Sr. Presidente, este é urrr.assunto da maior
Deputados contrária à . idéia da manutenção das
gravidade. No Brasil, está havendo tratamento dis- .
· aluais alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física
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crimina1ório à pessoa física, que contribui com 73%
da receita proveniente do Imposto de Renda, enquanto as empresas só colaboram com 27%. As
pessoas físicas são os verdadeiros patinhos feios do
Ministério da Fazenda Os impostos são descontados em folha, de-forma que é impossível que haja
sonegação ou redução das alíquotas.
Urge que o Governo Federal envie ao Congresso Nacional, até o final desta Sessão Legislativa, que se encerra no dia 21 de dezembro, proje10
de lei no sentido de eliminar essa diferenciação injusta que está havendo em relação aos contribuintes
no Brasil. Existem dois tipos de contribuintes: aquetes que não sonegam- 73% dos brasileiros- e aqueles que podem sonegar, porque existem penduricalhos, vazios na legislação tributária que pennitem
que determinadas empresas se utilizem desses expedientes não só para obter redução mas também
dispensa do próprio lmpos10 de Renda
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação, hoje, da tribuna do Senado Federal. Peço
ao Senhor Presidente da Replblica, que prometeu
enviar projeto de lei dispondo sobre o lmpos10 de
Renda da pessoa física, que o taça antes que desapareça a classe média no Brasil. Não é possível
continuar penalizando a classe- média, que tan10
contnbui para o desenvolvimento do Brasil, neste
Senado, nas empresas, nas estatais, no Governo
Federal, no Judiciário, em ~odos os segmentos da
sociedade. Ela, com sua cabeça. com a sua voz,
com a sua inteligência, é o braço direito do desenvolvimen10 do Brasil, forma a opinião p(blica e está
sendo liquidada silenciosamente, de forma célere,
por um Governo que não sabe e não chegou ainda à
conclusão que, sem a classe média, jamais o Brasil
poderá sWsistir.
Sr. Launo Campos - Permite-me
Ex!' um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES _
Conceda 0 aparte a
Exª, com muito prazer.

a:

o

v.

v.

O Sr. Lauro Campós- Nobre Senador An10nio
Carlos Valadares, realmente o tema que V. E# traz
é mui10 significativo e importante. Sabemos que da
propalada reforma fiscal e tributária restaram essas
mudanças de nome e também, como V. Exllsalienta,
essa sobrecargá fiscal que a classe média brasileira
vai ter de Süportar. É muito comum procurarmos imitar os outros países, os países que deram cer10. Por
que não imitamos o Japão, por exemplo, em matéria
de distribuição da terra, de estrutura da propriedade
fundiária? O Japão tem 8 mil metros quadrados, em
. média, em suas fazendas. Por que não imitamos
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esse país, onde os 20% mais pobres da população
recebem apenas quatro vezes menos do que os
20% dos mais ricos, enquanto no Brasil os mais ricos recebem trinta e duas vezes mais do que os
20% dos mais pobres. Então, nessas boas coisas
não imitamos os países avançados e que conseguiram avançar, p'rincipalmente o Japão e a Alemanha,
neste século. No Japão, a alíquota que incide sobre
as empresas é de 50%, nobre $enador, enquanto,
no Brasil, quem paga imposto são funcionários, trabalhadores, que têm, como V. Ex• acaba de lembrar
mui10 bem, o desconto feito na folha de pagamento,
na fonte, desconto este que, não podendo ser sonegado, representa 73% da receita do lmpos10 de
Renda De modo que já deveria ter ficado claro para
aqueles que têm ainda um laivo de pendor. sensibüidade Par!! 'o social, qúe assim não dá, assim não
pode dar cer10, porque assim não deu certo no Japão, não deu certo na Alemanha e não deu cer10
nos Estados Unidos. E aumentar a carga tributária
para eqtilibrar o orçamen10 é fazer o contrário do
que o capitalismo faz nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, onde existe um déficit público permanente. Nos últimos 60 anos, os Estados Unidos tivaram 57 anos de déficit orçamentário. Assim, com
esse aumento da carga tributária, o Governo resolverá os seus problemas. talvez. ma.Sprivatizando a
desgraça, privatizando o enxugamento, ao invés de
se enxugar, ele enxuga a classe média, o assalariado e o proletariado, que são os grandes pagadores
desse impos10. Mui10 obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Nobre Senador Lauro Campos, a palavra de V. E# é
sempre uma agradável lição para lOdos nós. A sua.
experiên<:ia como professor. como homem estudioso
das questões nacionais e internacionais sempre
constitui para nós uma porta aberta à aprendizagem •
nesta Casa
Mas, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,'
pasmem com esta manchete de matéria do jornal O
Estado de S. Paulo do dia 2 de novembro, ou seja,
de ontem. No Caderno 2. na página B1, lê-se:
"Oposição do PFL retarda mudanças
no Imposto de Renda de pessoa física•
E continua:
"Partido ameaça votar contra alíquota
de 35% para pessoas físicas defendida pela
Receita"
Sr. Presidente, a palavra do homem é mtito
importante, a palavra do político mais ainda, porque
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,_<l político atrás de si guarda anseios, sentimentos,

solidariedade, confiança, crédito.
E o Presidente da Replblica está voltando
atrás na sua palavra, ele, o Primeiro Magiatrado da
Nação, que, ao instituir o Fundo Social de Emergênda, hoje balizado com o nome de Fundo de Estabilização Rscal, disse que as alíquotas do Imposto de
Renda sobre Pessoa Física seriam aHeradas ao final
de sua vigência Termina a vigência do Fundo Social
de Emergência, e a Receita Federal, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que é um órgão subordinado à Presidência da República, afirma que não
enviará o projeto, com medo de o PFL votar contra e
reduzir as alíquotas que mencionei.
Sr. Presidente, afinal que país é este? Ontem,
o Presidente da República disse uma coisa, e hoje,
por força de uma possível redução de alíquotas prometida por Sua Excelência, o projeto deixa de ser
enviado ao Congresso Nacional. Quem sofre com
isso, Sr. Presidente? É o Presidente da República?
É o Ministro da Fazenda? São os seus assessores?
Não.· Eles vivem num mundo diferente; às mil maravilhas, com as mordomias que o Poder lhes concede. Enquanto isso, a classe média, formada por trabalhadores, por advogados, por engenheiros, por todos os segmentos do funcionalismo público, está sofrendo a amargura, o constrangimento de não ter dinheiro nem para pagar a mensalidade escolar do
seu filho, nem para pagar o Imposto de Renda - que
depois de pago é cobrado novamente; o cidadão
atrasa a-sua contribuição para o Imposto de Renda,
porque já pagou, e o seu ordenado não dá mais. ·
,Essa· humilhação, Sr. Presidente, precisa acabar o quanto antes; esse conatrangimento está
criando, no seio da sociedade, uma discriminação
descabida 'E o Governo Federal, que tem tudo nas
mãos, pode, se quiser, na próxima semana, enviar
para o Congresso Nacional o projeto de lei que prometeu- e até hoje não veio -dispondo· sobre a redução das alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa
Física Assim, o. Governo· ficará de bem consigo
mesmo. O Presidente da Replblica estará cumprindo a palavra empenhada, e o povo brasileiro não
continuará sofrendo a discriminação que está sendo
cometida neste momento. Enquanto as pessoas ffsicas contribuem com R$14,9 bilhões do total do lmposto de Ren<la, o que corresponde a 73% dessa receita, as pessoas jurídicas contribuem com apenas
R$5,6 bilhões.
·
Ora, Sr. Presidente, em qualquer empresa, em
qualquer país, em qualquer Estado, em qualquer
, município, um contribuinte como a pessoa física·me-
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rece atEmção, merece consideração. Neste País, ela
constitui a maior massa de contribuintes. São pessoas dos mais variados segmentos socia!s qUE', ror. I
o seu suor, o seu trabalho, a sua reputação, a sua
solidariedade, estão se somando ao desenvolvimento deste País. E o Governo Federal, lamentavelmente, os trata como patinhos feios entre os conbibuintes nacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha, por 20
minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronunda o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, venho,
já neste começo de latde, associar a minha preocupação à que assaita vários dos Srs. Parlamentares
e, particliarmente, o setor de produção neste Pais.
Venho falar sobre o chamado Movimento dos
Sem-Terra, que busca avidamente, a qualquer custo
e a qualquer preço, assenhorear-se de pedaços de
terra, pressupostarnente com o objetivo de rutivâ-la
e de, com isso, encontrar meio de suatentação para
si e para sua familia
Se há validade nesse movimento, Sr. Presidente, a forma como age merece a nossa atenção, porque é imperativo que defendamos a legalidade, defendamos a obediênda à lei. E o que temos visto é
que alguns desses movimentos, apoiados já por setores da sociedade, uma vez que bem organizados,
bem ordenados, associam-se e fazem dele integrar
mulheres e crianças, promovendo uma verdadeira
comoção social, como se fossem marginalizados, desassistidos deste Pais. E em nome dessa intençlkl tomam de assalto terras alheias, agreãlndo frontalmente
um direikl consagrado na Constib.ição, o direito de
propriedade, que não está sendo respeitado.
Os meios de comunicação têm divulgado com
intensidade, a própria televisão tem filmado e transmitido para todo o Brasil facetas desse movimento.
8a mostra· membros do Movimento dos Sem-Terra
cortando cercas, destruindo plantações, destruindo
pastagens formadas, com o propósito de assegurar
o seu direito de posse.
Ora, Sr. Presidente, ainda que os sem-terra se
proponham a adquirir um pedaço de chão que pessam amanhar, com ele produzir e garantir o sustento
de sua famma, é inadmissível qua isso se faça da
forma como está acontecendo, com a invasão de
propriedades alheias.
Há um fato no mínimo curioso que se tem ·répetido sempre. Oepois que sua terra é invadida pelos sem-terra, o propri.::târio requer na Justiça, pelos.
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meios legais, a reintegração da posse. Quando concedida,- os invasores são retirados em uma semana,
1O ou 20 dias, mas depois voltam em número mlito
maior, mais organizados, trazendo alimentos para
poder permanecer por mlitci tempo na localidade.
Esses fatos estão grassando no País inteiro, e
o Governo está perdendo as rédeas, o controle da
s~ção. Da comoção social, que está envolvendo
outros segmentos da sociedade, à convulsão social
é um passo. Isso nos preocupa e deve certamente
preocupar o Governo Federal, porque ele, sim, tem ·
responsabilidade por esse setor, por esse segmento,
por essa s~ção.
Sr. Presidente, é preciso encarar o problema e
buscar a sua solução, não pelos seus efeitos, mas
pela sua causa, que é a falta de definição de uma
política agrícola neste País, que assegure àquele
que vive do trabalho da terra tranqOilidade para sustentar sua tamma através de um trabalho honrado e
diutumo, que garanta também a subsistência da população urbana.
A ausência de uma política agrícola é que tem
deixado o setor à mercê das intempéries, das seqOelas dos diversos planos econômicos dos ütimos
anos, por exemplo, e temos observado que o êxodo
rtr.ll se acentua. Arlás, mLitos produtores estão sendo
expulsos da alividade, porque, da forma como a questão está sendo tratada, não há mais sustentação.
_ É preciso que o Governo tome uma providência urgente não só apresentando uma proposta de
definição de uma política agrícola nesle Pais; mas
resolvendo a questão do Movimento dos Sem-Terra,
que, pelo que estamos observando, está escapando
ao seu controle.
Ainda tenho a afirmar que, observando de perto os diversos assentamentos fe~os pelo Governo
Federal, não conheço nenhum que tenha dado certo. C~o. como exemplo, a Colônia Agrícola Bernardo
Sayão, na região de Ceres - antes, no Estado de
Goiás; o Combinado Agrourbano de Arraias, no Tocantins; a Colônia Agrícola Bernardo Sayão, no Município de Bernardo Sayão, que se transformou e,
hoje, é uma cidade. Só que nenhum dos assentados
ainda habita essa região. Foi frustrada a tentativa de
· se promover o assentamento, da forma como estava
sendo feita e da forma como está sendo proposta
hoje, para qüe houvesse uma conciliação dos interesses dos chamado sem-terra e da necessidade de
produção deste País.
·
Fico por entender, Sr. Presidente, como é que
o Governo busca assentar, na zona rural, sem ofere. cer condições e meios à produção; praticamente
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está liquidando com aquele que já está. no setor_
agrícola, que tem tecnologia, que vem produzindo
há mu~os anos e que vem sofrendo, pagando para
ser produtor e para suprir os brasileiros dos alimentos necessários à sobrevivência. Registro, portanto,a minha preocupação.
Muoo obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Leomar
Qlintanilha, o Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Anfiinio Carlos Valadares, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - O Senhor Presidente da RePública editou a
Medida: Provisória n~ 1.165, de 26 de outubro de
1995, que "reduz o imposto de importação para os
produtos que especifica e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças e,
nos termos do~;.§§ 49- e 52 do arL 2" da Resolução n<>
1-89-CN, tica assim constituída a Comissão Mista,
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Gerson Camata
Gilvam Borges

Fernando Bezerra
Coutinho Jorge
PFL

Romero Jucá
Hugo Napoleão

Vilson KleinObing
João Rocha
PSDB

Seni Veras

Pedro Piva
PDT

Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha
PT

Eduardo Suplicy

Lauro Cafnpos

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Ayres da Cunha
Claudio Cajado

José Carlos Alellia
Paulo Uma
PMDB

Moreira Franco

Aloysio Nunes Ferreira
PSDB
Mário Negromonte

Antônio C. Pannunzio

.....
:·

·,

-~
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PPB
Júlio Redecker
BL(PSB-PMN)

RiCardo lzar

JoãoColaço
PCdoB
Inácio Arruda
Aldo Rebelo
.
De acordo com a Resolução ,o. 1; de .1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-95 - designação d~ Comissão Mista.
Dia 6-11-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 1-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-11-95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
- O Senhor Presidente da República edUou a Medida
Provisória n" 1.166, de 26 de mil.bro de 1995, que
"ãJSpÕe sobre a instituição de crédikl presumido do lmposlo sobre P.rodt.tos Industrializados para ressarc..
menta do valor do PISIPASEP e COANS, nos casos
que especifica, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças e,
nos termos dos §§ 4!' e 5º- do art ~da Resolução ,o.
HI9-CN, fica assill) constituída a Comissão Mista,
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMDB

SENADORES

Coutinho Jorge
Fernando Bezerra

Titulares

,.
PMDB
RamezTebet
Onofre Quinan
PFL

Guilherme Palmeira
Joel de Hollanda

Odacir Soares
Francelina Pereira
PSDB

Emília Fernandes

Arlindo Porto

PSB
Ademir Andrade
DEPUTADOS

Maluly Nétlo

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Carlos Melles

João Leão
PPB
JoséJanen

Odelmo Leão
PPS

Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

.Bl
Fernando Gabeira
Gilney Viana
De acordo com a Resolução ,o. 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-95 - designação da Comissão Mista.
Dia 6-11-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 1-11-95 ·- prazo -para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-11-95- prazo no.Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - O Senhor Presidente da República editou a
Medida Provisória ,o. 1.167, de 26 de outlbro de
1995,,que "dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social- PIS -,
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o§ 1"do art 2.2 da Lei ,o. 8.212, de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças e,
nos termos dos §§ 4!' e so. do art ~da Resolução ,o.
HI9-CN, fica assim constituída a Comissão Mista,
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Súplentes

PTB

Titulares

PSDB
Nelson Olach

Beni Veras

Lúdio Coelho

Aníbal Gomes

Paulo Ritzel

Sérgio Guerra

Suplentes

73

Álvaro Gaudêncio Neto

Carlos Magno

Carlos Bezerra
Casildo Maldaner

Titulares
PMDB
Gerson Camata
Flaviano Melo

PFL
José Agripino
José Bianco

Júlio Campos
Francelina Pereira
PSDB

Lúcio Alcântara

Pedro Piva
PPS

Roberto Freire
PPB
Epilácio Cafeteira

Esperidião Amin
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PFL

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Arolde de Oliveira
Antônio Ueno

Pedro Correa
Jair Siqueira

José Alves ..
Jonas Pinheiro

Joel de Hollanda
Freitas Neto
PSDB
Teotonio Vilela Filho

PMDB.
Pedro Novais

LÜis Roberto Ponte

Lucídio Portella

Levy Dias
PDT

PSDB

FeuRosa

Carlos Mosconi
PPB
Basilio vmani

Francisco Domelles
PSL

Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

PT

PMDB

Jaques Wagner
Arlindo Chinaglia
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-11-95 - designação da Comissão Mista
Dia 6-11-95 - instalação da Comissão Mista.
· Até 1-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecersobre a admissibilidàde.
Até 10-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE '(Antonio Carlos Valadaroo) Senhor Presidente da República editou a
Mecflda Provisória no. 1.168, de 26 de outubro de
.. 1995, que "dispõe sobre· á Nota do Tesouro Nacion~
· ·- NTN e sua utilização para aquisição de bens e direHos, alienados no âmbito do 'Programa Nacional
de Desesta!ização - PND, institufdo pela Lei. r1' ·
8.031 , de 12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constante da Lei no. 8.1 n, de
12de março de 1991, e da Lei 1'!28.249, de24 de outubro de 1991, e attera o art 32 da Lei n2 8.249/91".
De acordo com as indicações das lideranças e,
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 22 da Resolução n2
1-89-CN fica assim constituída a Comissão Mista,
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

o

SENADORES

Titulares

Suplentes

Ciro Nogueira
Jaime Fernandes

Abelardo (Üpion
Alexandre Ceran10

RobsonTuma

PMDB
. José Fogaça
Ney Suassuna

Geraldo Melo
PPB

Fernando Bezerra
Onofre Quinan

Hermes Parcianello

-----=,. - - · · -

Euler Ribeiro
PSDB
Danilo Castro

Leõnidas Cristina

PPB
José Teles

Paulo Bauer
PDT

Wilson Braga

Fernando Lopes
BL(PL-PSD-PSC)

Francisco Horta
Welin10n Fagundes
De acordo com a Resolução no. 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramic
tação da matéria:
Dia 3-11-95 - designação da Comissão Mista.
Dia 6-11-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 1-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-11-95- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadaroo) - O Senhor Presidente da República editou a
Medida Provisória fiO. 1.169, de 26 de Outubro de
1995, que "dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças e,
nos termos dos §§ 42 e 52 do art.2" da Resolução n2
1-&9-CN, fica assim constituída a Comissão Mista,
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Suplentes

(Levanta-5easessãoàs 12h15min.)

Titulares
PMDB

Gilberlo Miranda
Fernando Bezerra

Nabor Júnior
Coutinho Jorge
PFL

Vilson KleinObing
José Agripino

Carlos Patrocínio
Edison Lobão
PSDB

Pedro Piva

Geraldo Melo

PT
José Eduardo Outra

Benedila da Silva

PTB
ValmirCampelo
Titulares

Arlindo Porlo
DEPUTADOS
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

Manoel CastrO
Francisco Diógenes

Átila Uns
João Melão
PMDB

Michel Temer

Geddel VIeira Uma
PSDB

Rrmo de Castro

Danilo Castro

PPB
(3asilio Villani

José Carlos Lacerda
BL(PSB-PMN)

Belo Lelis
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José Carlos Saboia
PCdoB

Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguiRia calendário para a tramitação da matéria: .
Dia 3-11-95 - designação da Comissão Mista.
Dia 6-11-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 1-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 1O-11-95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2&.-11-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

DISCURSO DO SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, PRONUNCIADO NA
SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 1995,
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SA[DO
COM INCORREÇ0ES.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bahia homenageou, na última quinta-feira,
uma das figuras maiores do Direito, do magistério;
Senador desta Casa, professor Josaphat Marinho,
pelos seus 80 anos. Sempre jovial, sempre no exercício dos cargos e funções públicas, inclusive o
mandato de Senador, com maior a dignidade, competência e espírito público.
Os vários segmentos da sociedade baiana participaram _dessas homenagens, razão por que, em
nome dos baianos, aqui: me encontro para registrar
esse acontecimento, que é muito grato à minha terra, e pedir a V. Ex"' que faça transcrever nos Anais
desta Casa os discursos proferidos pelo professor
Josaphat Marinho, Senador baiano nesta Casa, na
Academia de Letras da Bahia, da qual ele é membro
dos mais brilhantes, onde recebeu uma grande homenagem, e em um jantar que a sociedade baiana,
nos seus mais diversos segmentos, ofereceu-lhe
com a participação de todas as figuras expressivas
da nossa terra
Acho importante a publicação dos discursos
pelo conteúdo dos mesmos, pelo que encena em fição de uma vida a serviço do Direito e da Justiça.
Daí por que, Sr. Presidente, pedi a palavra, certo de
que interpreto não sõ o sentimento do povo baiano
como do próprio Senado da Repúbliça .
Muito obrigado a V. Ex"'.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS. MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMEN10:
.
.
.

o PAPEL DAS ACADEMIAS DE LETRAS
Josaphat Marinho

(Agradecimento na Academia de
Letras da Bahia, na sessão de 26-1 0-95)
vida de todas as Academias, científicas ou literáriàs, é uma sucessão de acontecimentos diferenciados, presididos pelo mesmo espírito de com-.
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.preensão e fraternidade. Na dessemelhança de temperamentos e de formação culb.Jral de seus integrantes, domina a expressão da inteligência tolerante.
Por vezes, a revelação de idéias associa-se à de
sentimentos profundos. Singularmente, as solenidades são distintas e guardam identidades, porque as
razões ocasionais não anulam a inspiração permanente, que as anima
Atente-se nas cerimônias de posse. Há os eleitos que chegam como esperados, tanta a harmonia
de suas qualidades intelectuais com o estila da
Casa. Há os reservados, a quem a justiça acadêmh
ca atrai. Há os conversas, que se distanciaram da
instituição ou a renegaram, e afinal se aproximaram,
como Carvalho Filho e Lafalete Spínola. O primeiro,
no discurso do ingresso, referiu que, •em plena luz
da adolescência", não lha parecia possível que as
Academias fossem •os núcleos ideais de cultura
atuante•. Mas, amadurecido, "não se sentia contraditório e inconseqüente• por ser "acolhido nesta veneranda Casa•. O outro, de muttos e "velhos pecados•,
imaginou que as academias eram •enxovias I onde o
talento não fazia pouso•. Redimindo-se, proclamou,
na oração em verso, que •a confissão é sempre o
amparo de um tropeço•. E astutamente esclareceu
que não suportou as •coisas lá por fora•:
"E como não gostei desta modema

dança
Para esta Academia, impávido, fugi."
Como a quantos têm penetrado os seus umbrais, a Academia os recebeu com o contentamento
e a nobreza devidos a consciências livres. A divergência de concepções no passado não i!'Tipede a
convergência e a cordialidade no presente. é· o caráter liberal do espírito acadêmico. Ao saudar Gilberto
Amado na Academia Brasileira de Letras, Alceu
Amoroso Lima cori'leçou por apontar o maldizente e
louvar a oportunidade do encontro, na graça da frase civilizada: "Fostes também daqueles que escarneceram desta Academia, onde há meio séciJo vos
aguarda um lugar de honra•.
Assim, a partir da recepção solene e polida, há
instantes repetidos de convivência serena, no contraste educado de opiniões. A relação de mútuo respeito entre os confrades ajuda a lapidar a forma de
enunciação de idéias dissonantes. Cria-se um modo
de conviver acadêmico, em que, menos pelas normas do qiJe por natural recato, o diálogo é sempre
disciplinado pelo pudor de ofender. Embora provindos os eleitos de fontes diversas, aqui ninguém precisa renunciar. crenças, nem anunciar rebeldias de. sagregadoras. A Academia assegura a expansão de
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todas as idéias, para que do confronto delas restile
o compromisso sem abdicação. É a convivência dos
contrários, livremente admitida, o reconhecimento
espontâneo do valor da construção literária de pensador divergente, nem por isso menos digno· de
apreço .intelectual. A amplitude desse juízo inconci7
fiável com o sectarismo, é que permitiu a Jorge
Amado, "vêlho e provado homem de esquerda" no
seu próprio dízer, saudar, na Casa de Machado de
Assis, o romancista e contista Adonias Filhos, um
"adversário político•, e salientar a importância acentuou- de •uma obra de densidade pouco comum em nossa ltteratura", "de um grande escritor de
nosso tempo, maduro em sua criação". Talvez essa
forma espiritúal de conviver contenha e reduza o esforço de renovação, como se tem assinalado. Proporciona, porém, o equilíbrio consentido das inteligências, que é também modo de abrir-lhes clareiras
às manifestações criadoras.
Desse processo de amortecer paixões e evitar
radicalismos resulta um entrelaçar de sentimentos,
que converté a companhia das letras em tralo cordial, e propicia ato da significação do que agora se
realiza. Como se transformásseis o crepúsculo da
tarde no do amanhecer, aqui estais, caros confrades, e convidastes a sociedade e amigos meus,
para marcar uma data feliz e assustadora que - dentro de dois dias contará 80 anos - com o calor de
comemoração cativante. Culminando a prova de estima, designastes para traduzir vosso sentimento
Luís Henrique, em cuja imagem de simplicidade, determinação e competência, de reflexão e bondade,
se retrata o confrade, o escritor e pesquisador, antigo companheiro de trabalho, o amigo afetuoso e da
mesma estirpe dos Tavares a que pertencia Nestor
Duarte, que continua titular da Cadeira nº- 30, por
mim apenas ocupada. E vosso intérprete, na suavidade de seu estilo, excedeu-se, no que me cabe, em
benevolência. Ela é compreensfvel, porque dirigida a
quem, a esta altura da existência, sabe dos riscos
do despenhadeiro, que Lulu Parola, "Cantando e
Rindo" descreveu no contraste do verso travesso:

•o cansaço é na subida
Quem sobe vai ofegando
Mas na ladeira da vida
Quem desce é que vai cansando"
Não rejeito, por isso mesmo, a magnanimidade. Recebo-a como estímulo a resistir -ao tempo e
suas surpresas e a encontrar forças para defender
sempre as idéias renovadoras e de libertação, e
sempre combater todas as formas de albítrio e simu-.

....
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lação. Sei que nada se opõe, viloriosamente, à marcha inflexível do tempo que Xavier Marques challlOj.l
•o liquidatário de tantas esperanças e tantos compromissos•. Mas também sei que não se é moço,
nem velho, apenas em função da idade temporal. Hã
jovens de idade superados pelos anseios de seu
tempo: são contemporâneos do passado. Não têm a
dimensão das transformações do presente, confundem tendênçias passageiras e postulações de interesses com aspirações duradouras da grande família humana. Velhos hã- assim foi João Mangabeira
além dos 80 anos - com energia e lucidez para
manter umas e rever outras idéias, e estimular mudanças em benefício do ser humano, e não de grupos privilegiados.
Nasse antemanhã de nosso século, hã fenômenos contrastantes assinalâveis: um desenvolvimento tecnológico que multiplica facilidades, gera
desemprego; o declínio de um liberalismo que, depois de iludir por algum tempo, enfraquece o Estado
e desampara o indivíduo e a sociedade, é o ressurgir de um pensamento socialista democrático, alheio
aos dogmas dó marxismo. Dessa sucessão de fatos
expressivos, não se entreabatem caminhos fâceis,
mas se delineiam esperanças irreprimiveis. Num
mundo de descobertas científicas e avanços tecnológicos impressionantes, em que os meios de comunicação anulam 0 témpo e 0 espaço, uma centúria
não hã de nascer no pressuposto do obscurantismo,
mas na expectativa de novos raios de luz espiritual e
moral. A" antevisão de outros dias, num calendârio
refeito, é fator impulsionante de condições diversas
e melhores do viver individual e coletivo. No tumulto
da Segunda Guerra, nossa geração atormentada encentrou, no universo, instantes de meditação para
delinear as aspirações que deveriam tomar-se realidade, conquistada a vitória e a paz. E progredimos,
sem dúvida. Se hã retrocessos, ou ameaça deles,
não faltam inconformações e resistência. Na tramitação jâ pressentida e discutida, é legitimo e concorde
com a realidade divisar outras esperanças. Não vos
transmito, pois, desânimo, antes confiança no futuro.
Não sei se o alcançarei, ou até quando o seguirei.
Mas, se o alcançar, e enquanto o seguir, hei de participar dos movimentos de defesa da independência
do ser humanó e de ascensão das novas gerações,
sem nenhum preconceito. Serâ o último exemplo
aos meus netos.
Dentro dessa crença, contando com a estima e·
o estímulo dos companheiros, espero que me seja
reservado sempre lugar, modesto embora, no esforço, que aqui se desenvolve, em favor da cultura
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baiana. Se outros, lucidamente, têm aJlllarado e
servido com obras e recursos materiais, cabe-nos a
tarefa de preservâ-la e, se possível, enriquecê-la,
pesquisando e realçando seus veios inesgotáveis,
na poesia e na prosa, do passado e do presente, e
fixando as idéias de nosso tempo. Nos cursos, sarninârios, debates, conferências, e em nossas reuniões
ordinârias, tantas vezes dedicadas a estudos valiosos, bem como na publicação regular da Revista da
Academia, prestamos à Bahia tribulo de apreço às
suas fontes espirituais. Nesse labor de investigar e
produzir, o que se afirma é a cultura, que não morre,
dilui-se, não se extingue, estende-se, apresentando
novos relevos e alcançando outras fronteiras, no jufzo arguto de Bernard - Henry Lévy. Assim peregrinando pelo domínio das letras, descobrimos e exalçamos valores de todas as idades, o serviço do
prestigio cultural da Bahia - qual o faz, semelhantemente, a Academia de Letras Juridicas da Bahia, solidâria nesta homenagem.
.
Nesse peregrinar, também ressalta o papel divulgador da Academia, como instituição que propaga, sem exibição, o produto da inteligência criadora.
E justo que esse papel seja salientado. Aqui, os talentos encontram o chão tranqüilo do juízo imparoial,
como na outra Academia, participante deste ano.
Neste chão tranqOilo, lavra, por igual, o sentimento de afeição, que se traduz em rel.l'liões, como
esta, de plena solidariedade humana. Diante dessa
expansão de afetividade, não sei agradecer - nem o
· sabe minha familia, presente e comovida na unidade
que a ~anta. A tentativa de retribuir tamanha dislinção reside no anseio, que manifesto efusivamente, de ver confirmado, pelos anos adiante, como
neste ato, o convívio cordial da Academia de Letras,
em testemunho de sua fidelidade ao espírito baiano.
ATO DE CONGRAÇAMENTO E BONDADE

Josaphat Marinho
(Agradecimento no jantar, no
Hotel Meridien, em Salvador, no dia 26-1 0-95)
Este ato de congraçamento e bondade, por sua
dimensão, recorta-me a vida, ao longo de 80 anos,
·dentro de dois dias completados. Tantas e tão expressivas individualidades, de todos os segmentos
sociais, confraternizando assim com um homem de
origem corrum, na altura da existência que alegra e
também assusta. o faz recordar o caninho percorrii:IÓ.
Embora nascido em Areia - hoje Ubaíra -, no
meio rural, lembro da viagem, a cavalo, até a vila da
Jaquaquara, onde faria o curso primârio. Por sorte é a expressão-, fiquei sob os cuidados de uma Pll)-,
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fessora leiga de exerq>lar competência, na circunstância de seu magistério. Ana Durcia era seu nome,
que relerrilro agradecido. Além das primeiras letras,
ensinou-me rudimentos da língua francesa Introduziu-me, ainda, na prática de falar em público. Escrevendo o discurso, para a festa cívica ou religiosa, ou
para assinalar fato importante da comunidade crescente, punha-me a proferi-lo, em ·aprendizagem repeticia, na ampla sala vazia, após o encerramento da
aula regular. Como sustentar o papel, ou mudá-lo de
mão, ler o texto e, ao mesmo tempo, erguer os olhos
para os ouvintes, elevar ou baixar a voz, tudo me
ensinou, de princípio, nessa arte, a admirável preceptora De sua escola, preparado para o exame de
admissão ao curso ginasial, ingressei, em 1930, no
lnstitulo Baiano de Ensino, zelosamente dirigido por
um professor primário e educador de merecimento:
Hugo Ba!thazar da Silveira. Decidindo e fiscalizando,
a tudo assistindo e orientando, acorq>anhava o destino dos discípulos, inclusive lhes assegurando a
permanência no estudo, quando dificuldades atingiam suas familias. Era exigente e generoso: tinha
alma de mestre,
Desse Instituto, em que lecionavam professores de real valor, do jovem engenheiro Pedro Tavares ao polido Gelásio de Farias e ao severo Bernardino de Souza, alcancei a Faculdade de Direito da
Bahia, em 1934. NeSsa instituição, impecavelmente
administrada, lavraram o ensino do direito personalidades de caracteres intelectuais diversos, porém
identificadas pelos mesmos valores morais e por
edificante amor à Escola, livre por sua estrutura legal e por alto respeito à autonomia do espírito. Do
saber variado e da humildade de Filinto Bastos ao
brilho de Aloysio de Carvalho Alho, da assiduidade
e do temperamenlo acolhedor de Albérico Fraga até,
dentre tantas figuras de relevo, à devoção ao dever
e à espontaneidade e ao ânimo solidãrio de Auguslo
Alexandre Machado, perlustrava aquela Casa uma
constelação de bons servidores da formação jurídica. Calouro, como os estudantes da minha turma,
iniciava-se na cátedra o professor Neslor Duarte,
cuja capacidade de transmitir idéias e de adnilir o diálogo, tanto nos empolgou que definiu, desde aí a imagem do paraninfo. Para mim.. foi mais do que o paraninfa, porque o ámigo fraterno e o orientador, na profissão de advogado e na política, sem um instante de estremecimento. A essa plêiade junlou-se, logo após, a
inteligência moça de Orl8ndo Gomes, um modelo de
exposi!or, carregado de idéias inovadoras.
Dos passos na Academia guardo lembranças,
. sem mágoa, de todos os colegas. Se tantas vezes
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divergimos, a controvérsia nunca nos separou. A
compreensão nos manteve co~heiros cordiais,
como se vivo fosse o atestaria, em nome da unanimidade, Barachísio Usboa, e o dirão, sem dúvida, os
que, presentes, me envolvem com sua estima. Nem
podia ser diverso nosso procedimento, vislo que a
Faculdade nos ensinou a conviver e a divergir, cultuando a liberdade e a tolerância.
Deixando a Faculdade para exercer a advocacia, com tais ensinamentos recebidos, conheci profissionais, já feitos, da pertinácia de Ubaldino Gonzaga e Paulo Almeida, da civilidade de João Gabriel
Marelim e da postura física e ética de Gonçalo Parlo
de Souza, entre muitos que poderiam ser nomeados. Com não há advocacia sem magistratura, não
ofenderei o mérito dos bons juízes com quem oficiei,
se os relerri:Jro na figura estelar de Clovis Leone.
Atraido pelo magistério, voltei ál'ãculdade. Depois de lecionar como contratado, tomei-me, mediante concurso, livre docente e professor catedrático. Na congregação renovada, encontrei, ao lado de
outros, Nelson de Souza Sampaio, Aliornar Baleeiro
e Lafayette Pondé, que sobrevive e proficientemente
ainda ensina.
Arrastado para a política.. op indo ao encontro
dela, integrei o Poder Legislativo e o Executivo: deputado estadual, secrelãrio de Estado, Presidente
do Conselho Nacional do Petróleo. Experimentei
derrotas, que· me fizeram compreender melhor os
meandros da vida pública, e colhi vitórias, que ampliaram os deveres de ser fiel ao povo e às idéias
propagadas. Em momenlos diferentes convivi com
personalidades marcantes, salientando, dentre os
morlos, Otávio Mangabeira, por sua educação democrática e seu espírito pü:llico, e João Borges, por
seu caráter relilíneo.

Defendendo posições e idéias, foram naturais
as dissensões ocorridas. Mudadas as circunstâncias, cessaram as divergências, porque no fragor
dos combales mantiVemos o respeito recíproco, que
impede a conversão da discordância partidãria em
luta pessoal. Ainda agora, exerço o mandato de Senador, conquistado com a compreensão dos baianos
e o apoio de um adversário de ontem, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães, hoje também Senador,
e. l}ão precisamos da identidade de Iodas as idéias
para conservara cordialidade e servir à Bahia.

4ii
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Antes do segundo mandato de Senador, a experiência do trabalho no campo empresarial, na Organização Odebrecht, deu-me a visão de outro as- pecfo cja realidade, bastante útil à interpretação de
problemas do Estado.
Esse itinerário de vida, de recordar o bem recebido, desde a juventude, de exercitar a liberdade
sem exagero nem personalismo, de praticlir a firmeza sem impolidez, e da prestação de algum serviço
à coletividade, é que - acredito - terá determinado a
generosa consagração desta hora. Não predominam
atribulos pessoais singulares, porém a identidade
com o espírito baiano de tolerância, cordialidade e
respeito aos direitos de todos. Devo dizer mesmo
que, sem recursos para estudos de especializaçilo fora
do país, o que aprendi e ~eiçoei, sem preju!zo do
conhecimento das idéias univeisais, foi à base do esforço individua! constante e ao contacto da cUtura brasileira e das peculiaridades da formaçilo baiana
Por isso•. também, por essa identidade, sei que
não me cabe, neste recinfD de unidade de sentimento solidário na diversidade de tendências de pensamenfD, expor e fixar princípios políticos e polêmicos.
Aqui, o que cabe, no presstpOSID de entendimenfD comum, é manifestar C! 'anseio de que a Naçilo encontre
o caminho segure do desenvolvimenfD equilibrado, em
que as soluções econômicas se harmonizem com as
necessidades gerais da popliação, reduzindo-se as
~igua!ilades e aÍJmentando o bem-estar.
Compreendo a dimensão do louvor dos vossos
intérpretes. Samuel Celestino, que não tive a satisfação de contar entre os discípulos, exprimiu-se no estilo brilhante de jornalista de profissão. Costumado a
captar e traduzir a opinião coletiva, assim o fez em
vossc nome em geral, sem a vigilância que adota no
comum de seus encargos. Sylvio Faria é o aluno
que acompanhei no curso de formação e no de pósgraduação, e vi triunfar na advocacia e no magistérjo. Conhecendo os vínculos qUe sempre mantive
ctlm a Facúdade de Direito, em cujo nome falou, esqueceu, por estima, os termos da representação.
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Ambos os oradores, enfim, empolgados pelo clima
de solidariedade que os convocou, deram asas à benevolência, a que, sumamente agradecido, devo
conferir o limite devido.
Meus caros amigos, senhoras cuja presença
repercute dobradamente a delicadeza dos baianos.
À tarde foi a expansão de magnanimidade dos confrades da Academia de Letras da ,Bahia, a que se
associou a Academia de Letras Jurídicas da Bahia.
Agora, é a comunidade mesma que se reúne: au!Dridades, políticos, empresários, colegas de diplomação e de atividades profissionais, antigos diScípulos,
enfim, representantes de todos os círcúos sociais e
de pensamenfD. Se pude realçar, hã pouco, personalidades que guardamos na memória e já repousam distantes no silêncio definítivo, neste preciso
instante não sei e não posso fazer distinções. Coffi'
preensivelrnente, e penhorado, salienfD a presença
do Governador Paulo Soulo, do Desembargador
Ruy Dias Trindade, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, do Professor Felippe Serpa, Magnífico
Reitor da Universidade Federal da Bahia, das demais ilustres autoridades e dos membros da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Não tenho, porém, que estabelecer gradação. Percorro o olhar ao
longo deste espaço repleto de fisionomias amigas, e
as vejo todas iguais, na medida do mesmo reconhecir(lenfD. GrafO aos que tiveram a iniciativa deste
congraçamenfD, divis<HJs unidos aos que, espontaneamente, acudiram à convocação generosa Contemplando-os todos com a expressão da mesma solidariedade, que supera a razão peculiar da presença de cada qual, não vos posso dar senão a reciprocidade do agradecimento sem hierarquia

Senhoras e caros amigos, subjugado pela gratidão, de qtie já não podem participar meus pais e a
que se une, emocionada, minha famRia presente,
permiti que vos envolva todos, e cada qual, num
abraço fralemo.
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Ata da 183ª-Sessão não-deliberativa
em 6 de novembro de 1995
1.11. Sessão Legislativa Ordinária da 5Q.i!. Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Lúcio Alcãntara
O SR. PRESIDENTE (Edison lobão)- Declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciarms os nossos
trabaihos.
O Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Romero Jucá, procederá à leitura do.Expediente.

J:: lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTRO DE ESTA:DO
N2s 1.574.195, de 26 de oull.ilro próximo p3S'sado, do Ministro da Justiça, referentes ao Requerimento nJ> 1.141 , de 1995, de informações, do Senador Romeu Turna
·
As infonnações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

.OFÍCIOS
Do 1Q Secretário da GAmara· dOs Deputados,
encaminhando à revisão do Senado Federal anteprojetas ·cfas seguintes matérias:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N0-124, DE 1995
(COMPLEMENTAR)
(N" 9/95-Complemenlar, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui fOnte de custeio paia· a manutenção da Seguridade Social, na tonna
do § 4!! do art 195 da Constituição Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1" Para a manutenção da Seguridade Social,
ficam institúdas as seguintes conlltlt.ições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurfdicas,
inclusive cooperativas, no valor de quinze por cento
do total d_!IS ~ínunerações ou retribuições por elas
pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregalício,
os segurados empresários, trabalhadores au10nomos, avulsos e demais pessoas físicas; e
(*) Dois avisos com a mesma numeração e mesma data.

11 - a cargo das cooperativas de trabalho, no
valor de quinze por cento do total das imPortâncias
pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a titulo de remuneração ou retribuição pelos
serviços que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas.
Art. 2" No caso de bancos comerciais, ban.. cos ·de investimento, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretores, distribuidoras
de trt~Aos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, empresas de seguros privados
e de capitalização, agentes autõnomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência
privada abertas e fechadas, é devida a contribl.ição adicional de 2,5% (dois e meio porcento) sobre
as bases de cálculo definidas no art. 1"
Art. 3<> Quando as contribuições previstas nos
arts. 1" e 2!> se referirem a pagamento a autônomo
que esteja contribuindo em classe de salário-base
sobre a qual incida alíquota máxima, o responsável pelos recolhimentos poderá optar pela contribuição definida nos artigos citados, ou por efetuar o pagamento de vinte por cento do saláriobase da classe· em que o autõnomo estiver enquadrado,
§ 1" Na hipótese de o au10nomo estar dispensado do recolhimento de contnbuição sobre saláriobase, considerar-se-á, para fins deste artigo, o salário-base da classe inicial.
§ 2!> Na hipótese de o autõnomo estar contribuindo eni uma das !rés primeiras classes de salário-base, a contribuição corresponderá a 20% (vinte
por cento) do salário-base da classe 4.
Art. 4" As contribl.içoes a que se refere esta
lei complementar serão arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e estarão sujeitas às mesmas condições, prazos, sanções e prMIégios, inclusive no que se refere à cobrança judicial, constantes das nonnas gerais ou especiais
pertinentes às demais contribuições arrecadadas
por essa entidade.
Art. 5" Para os fins do disposto nesta lei complementar, .aplicam-se subsidiariamente os âiSpositi-
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·-vos da lei ~ 8.212, de 24 de julho de 1991, com
suas allerações posteriores, inclusive as penal idades por seu descumprimento.
Art 6" Ficam mantidas as demais contribuições
sociais previstas na legislação em vigor.
Art 72 O Poder Executivo regulamentará esta
lei complementar no prazo de 60 dias a contar de
sua plillicação.
Art !!'> Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua pt.blicação, produzindo efeftos a partir
do dia primeiro do mês seguinle ao nonagésimo dia
daquela plblicação.
Art 9" Revogam-se as diposições em contrário.
MENSAGEM Nº- 282 DE 1995
•
Senhores Membros do Congreso Nacional,
Nos tennos do art 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên-.
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o texto do projeto de lei co~ementar
que "instftui fonle de custeio para a manutenção da
Seguridade Social, na forma do art 195, § 42, da
Constituição, e dá outras providências".
Brasma, 1o de março de 1995. - Fernando

Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 20A/MPAS, DE 3 DE
MARÇO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA PREVIDtNCIA E ASSISTtNCI.A. SOCIA
EM Nº-20AIMPAS
Em 3 de março de 1995
Excelerllíssimo Senhor Presidente da Rep(blica,
Por decisão recenle, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tenno "folha de salários", contido
no art 195, I da atua1 Constituição, não permite que
a lei ordinária estabeleça contribuições sociais sobre
os pagarnen!os feilos pelas empresas aos 3\/IJisos, autOnomos. administradores e demais pessoas trsicas
que, de alguma fonna, lhes prestem serviQos. Esta interprelaçOO restrfta do tenno "folha de salários" levou
aquela Corte a considerar inconstitucional as expressões: 8liônonils, empresários e avulsos. constanles
do art. 30- da Lei ~ 7.787, de 1989, e do art. 22, I, da
lei ~ 8.212, de 1991. Tais decisões foram !ornadas
pelo plenário daquele T!iJunal, por expressiva maioria,
em diversos julgamentos, com delarações -incldentais de inconstitucionalidade, v.g. no Recurso. Extraordinário n"-166.772-9 do Rio Grande do Sl.d.
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Convém lembrar que esta contribuição remonta
aos tempos da lei ~ 3.807, de 1960, reiterada sucessivamente na legislação pátria.
No entanto, aqueles julgados foram, em parte,
repetidos na concessão de liminares nas ações Diretas de Inconstitucionalidade no 11 02-2-DF e 1153-7DF com efeitos erga omnes. O número reiterado de
julgados no mesmo sentido pennfte tomar este entendimento da ilustrada maioria daquela Casa como
sendo pacffico e mesmo definftivo, pelo que é praticamente certo o desfecho destas ações ciretas de
inconstitucionalidade no sentido de declarar, no mémo delinftivamenle, a inconstitucionalidade das expr~es acima mencionadas e contidas no art 22, 1
da ler8.212, de 1991.
É que o Supremo Tribunal Federal considera,
juridicamenle, que a incidência de contribuições sociais sobre os pagamentos a "nãCH3mpregados", que
prestam serviços às empresas, como ·sendo nova
fonle de custeio, embora de fato, tradicionalmente,
não o seja. No entanto, a Constituição estabeleceu
que as novas fontes de custeio, para a manulenção
da Seguridade Social, somente poderiam ser criadas
pela via da lei complementar na forma do art 154, I,
por expressa remissão do § 4l' do art. 195.
Com a declaração de inconstitucionafrdade parcial da lei ordinária, a perda na arrecadação do INSS
hoje estaria próxima da casa de um bilhão de reais
ao ano, agravando ainda mais a sftuação financeira
da previdência social. Outra conseqüência, que se
!em decorrenle destes fatos, é a •terceirização" forçada dos empregados, a tanto induzidos. pelas empresas, com o objetivo de reduzir a folha de salários,
e, assim, se eximir da tribulação.
Visando, unicamente, restabelecer a contribuição incidente sobre os pagarnen!os a empresários,
autônomos e avulsos que a previdência social vinha
arrecadando há quase três décadas e, em obediência ao lexto constitucional que, no enlender do Supremo Tribunal Federal, exige para a sua institlição a
via da lei complementar, é que slbmelemos à elevada
apréciação de V. Ex" o presente projeto para dar
esta forma exigida de lei complementar ao texto que,
desde a década de 1960, consta da lei ordinária.

Respeibsamente, - Refnhokl Stephanes, .M"rnistro de Estado da Previdência e Assistência Social.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
Art 154. A União poderá instituir:
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§ 2" O salário-matemidade é considerado S<ilãrío-de-contnbuição.
-§ 32 O limite mínimo do salário-de-contribuição
é de um salário--mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo·
Art 195. A segLiidade social será financiada por
de trabalho efetivo durante o mês.
toda a sociedade, de forma direta e indireta. nos ter§ 42 O fimite mínimo do salário-de-contribuição
mos da lei, mediante rect.JSOS provenientes dos orçado menor aprendiz corresponde à sua remuneração
mínima definida em lei.
rnenlos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, e das seguintes contribt.ições sociais:
§ 5"- O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$170.000,00 (cento e setenta mil
§ 49. A lei poderá instituir outras fontes destinacruzeiros). reajustado a partir da data da entrada
das a garantir a manutenção ou expansão da seguriem vigor desta lei, na mesma época e com os
dade social, obedecido o disposto no art 154, I.
mesmos Indicas que os de reajustamento dos
beneficies de prestação continuada da Previdência Social.
LEI N28.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
§ 6" No prazo de 180 (cento e oitenta) aias, a
contar da data de plblicação desta lei, o Poder ExeDispO& sobre a organizaçao da Secutivo encaminhará ao Congresso Nacional projefo
guridade Social, Institui Plano de Cus1elo
de lei estabelecendo a previdência complementar.
e dá outras providências.
pCblica e privada. em especial, para os que possam
O Presidente da RepCblica. .
..
contribuir acima do fimite máximo estipulado no paFaço saber que o Congresso Nacional décreta
rágrafo anterior deste artigo.
e eu sanciOno a seguinte lei:
§ 7"- O décimo terceiro salário (gratificação natalina)
integra o salário-de-contribuição, na forma esLEI OR~ICA DA SEGURIDADE SOCIAL
tabelecida em regulamerrfo•
. TITuLO!
§.SO-O valor total das diárias pagas, quando exConceituaçao e·Princfplos Consti1Ucionais
cedente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal, integra o salárío-d~H:Cntribuição pelo
.........................................................................................
- ..
. .
seu valor lotai.
CAPITULO IX
§ 9" Não integram o salário-de-contribuição:
Do Salário-de-Contribulçao
a) as cotas do safário-famífia recebidas nos termos da Lei;
Art 28. Entende;se por safáricrêle-contribuição:
b) as ajudas de custo e o adicional mensal reI - para o empregado e trabalhador 31/Uso: a
cebidos pelo aeronauta nos termos da Lei n" 5.929,
remuneração efetivamente recebida ou creditada a
de 30 de outubro de 1973;
qUalquer tftulo, durante o mês em uma ou mais empresas. inclusive os ganhos habituais sob a forma de
c) a parcela ln natura recebida de acordo com
utilidades, ressalvado o dispos1D no § ao. e respeitaos programas de alimentação .aprovados pelo Minisdos os limites dos §§ 32, 49. e 1?9- deSte artigo;
tério do Trabalho e da Previdência Social, nos ter11 - para o empregado doméstico: a remunera:
mos da Lei n" 6.321. de 14 de abril de 1976;
ção registrada na Carteira de Trabalho e Previdência
d) os abonos de férias não excedentes aos &Social, observadas as normas a serem estabelecimiles da legislação trabalhista;
das em regulamento para a comprovação do vínculo
e) a importância recebida a tfi!lo de aviso préempregatfcio e do valor da remuneração;
vio
indenizado,
férias indenizadas, indenização por
. III - para o trabalhador aufônomo e equiparatempo de serviço e indenização a que se refere o
do, empresário ·e facultativo: o salário-base, obserart 9" da Lei n" 7 .238, de 29 de outubro de 1984;
vado o dispoSIÕ no art 29.
f) a parcela recebida a titulo de vale-transporte,
§ 1" Quando a admissão, a dispensa, o afasta.
na
forma
da legislação própria;
menfo ou a falta do empregado ocorrer no curso do
mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao
g) a ajuda de cus1o recebida exclusivamente em
número de dias de trabalho efetfvo, na forma estabedecorrência de mudança de local de trabalho do em. lecida em regulamento.
pregado;
I - mediante lei complementar, impos1os não previsbs no artigo anterior, desde que sejam não currua'ivos e não tenham fato gerador ou base de cálcUo
próprios dos ãlSCriminados nesta Constituição;

wouu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenla por cento) da remuneração
mensal;
I) a importância recebida a título de bolsa de
co~ementação educacional de estagiário, quando
paga nos termos da Lei n" 6.494, de 7 de dezembro
de 1977;
D a participação nos lucros ou resutados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com
a lei específica

(As Comissdes de Ã5suntos Econômicos e Assuntos Sociais.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 160 DE 1995
(N2 187195 - na Cãmara dos Deputados.)
Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperaçao Técnica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e Q Governo da República da Namlbla,
em 7 de março de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" Fica aprovado o texto do Acordo de
Cooperação Técnica, celebrado entre o Governo da
República FederatiVa do Brasil e o Governo da Repllllica da Namfbia, em 7 de março de 1995.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim corno
quaisquer ajusles complemenlares que, nos termos
do inciso I do art 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao palrimõnio nacional.
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N"-636, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art 49, inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rel~es Exteriores, o texto do Acordo Básico de CooPeração Técnica, celebrado entre o Governo da República FederatiVa do Brasil e o Governo da República da Namíbia, em Brasflia, em 7 de
maJÇO de 1995.
Brasflia, 13 de junho de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 311/MRE, DE 7 DE
JUNHO DE i 995, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
Excelentissimo Senhor Presidente da Rep(blica,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo texto do Acordo básico de Cooperação Técnica, celebrado em Brasflia, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repllllica
da Namfbia, em 7 de março de 1995.
2. O documento reflete o claro desejo de fortalecer os laços existentes entre o Brasil e a Namíbia
por meio da execução de programas especificas de
cooperação técnica que contribuam para o desenvolvimento econômico e social dos dois países.
3. Nessas condições, permito-me submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional, juntamente com cópias autênticas do Acordo, com vistas a seu encaminhamento à
apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Minislro de Estado das Relações Exteriores.·
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA NAMfBIA
O Governo da Repllllica Federativa do Brasil

e
O Governo da Repllllica da Namíbia .
(doravante denominados "Partes Contratantes"),
Conscientes de seu interesse comum em promover e fomentar o processo técnico e das vantagens recíprocas que resultariam de um Acordo de
Cooperação Técnica em áreas de interesse comum;
Convencidos da importância de estabelecer
mecanismos que contribuam para o desenvolvimento de ações conjuntas e da necessidade da executar
programas específicos de cooperação técnica que
tenham efetiva incidência no desenvoMmento econômico e Saciai dos respectivos países;
Acordaram o segcinte:
Artigo I
As Partes Contratantes comprometem-se a
elaborar e executar, de comum acordo, programas e
projetós de cooperação técnica.
2. Esses programas e projetas considérarao a participação, em sua execução, de órgãos
e instituições dos setores públicos e privados de
ambos os países, bem como de universidades,
instituições de pesquisa e organizações não-governamentais.
-.~
,_,__./
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Artigo 11
As Partes Contratantes poderão, sempre que
julgarem conveniente, solicitar a participação de organismos internacionais nos programas e projetas
que venham a implementar em decorrência do presente Acordo Básico.
Artigo m
Para fins do presente Acordo Básico', a cooperação técnica entre os dois paises poderá assumir
·•
as seguintes formas:
a) intercâmbio de técnicos e especialistas para
compartilhar conhecimentos, experiências e resultados obtidos nos campos das atividsdes técnicas e
para realizar estágios naqueles campos em ambos
os países;
b) apoio ao desenvolvimen1o e à modernização
institucional;
c) realização conjunta de estudos e trabalhos
de pesquisa e desenvolvimen1o técnico;
d) realização de programas de capacilação de
recursos humanos;
e) apoio 'à criaçao, implantação e operação de
laboratórios, centros de treinamen1o e/ou institutos
de pesquisa e desenvolvimen1o;
f} promoção e/ou organização de seminários,
conferências e/ou simpósio;
g) intercâmbio de informações e documetas
técnicos;
h) assessoria e consulloria em áreas definidas
como prioritárias;
i) envio de equipamentos indispensáveis à realização de proje1os especificas, no ãmbilo de programas pre-estabelecidos; .
D qualquer outra niodslidade convencionads
pelas Partes Contratantes.

Artjgo IV
1. As atividsdes e projetos de cooperação técnica a serem executadas ao abrigo do presente
Acordo poderão ser examinadas no ãmbilo das reuniões da Comissão Mista Brasii-Namíbia, conforme
o Artigo 11 do Acordo entre o Governo da Repl1>1ica
Fdeerativa do Brasil e o Governo da República ds
Namíbia para a criação da Comissão Mista de Cooperação, de 29·de outubro de 1992.
2. Na ocasião, as Partes poderão:
a) avaliar os rerutados dos programas e projetos executados e em execução;
b) analisar e propor novos programas e projetas; e
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CJ identificar e propor áreas prioritárias para
realização de programas e proje1os.

Artigo V
Os programas e projetas de cooperação técnica referidos no presente Acordo, serão objetos de
Ajustes Complementares entre as Partes Contratantes, os quais serão celebrados em estri1a observância das disposições legais vigentes em cada pais sobre a rnaléria e conterão as especificações relativas
aos objetivos e procedimen1os de execução de tais
programas e projetos, bem como mencionarão a duração, as respectivas instituições execu1oras e as
obrigações inclusive financeiras.
Artigo VI

1. As Partes Contratantes facililarão a concessão de visto oficial a entrada e estads de técnicos e
consu11ores, no âmbito de atividades e proje1os desenvolvidos ao amparo do presente.Ac;91I!o Básico.
2. Cada uma das Partes Contratantes assegurará aos técnicos e especialistas a serem enviados
ao seu território pela outra Parte Contratante, em
função do presente Acordo Básico, o apoio logístico
e facilidades de transporte, informação e trabalho
requerida para o cumprimen1o de suas funções especificas e outras facilidades a serem definidas nos
Ajustes Complementares referidos no Artigo V.
Artigo va
Cada Parte Contratante em conformidsde com
a legislação em vigor do pais receptor:
1. Concederá aos especialistas e técnicos designados pela outra Parte para desempenhar em
seu território as funções decorrentes dos ajustes
Complementares previstos no Artigo V:
a) isenção dos tributos incidentes sobre a importação e de exportação de obje1os de uso doméstico e pessoal especificados, introduzidos no país recep1or, e destinados à primeira instalação, desde
que o prato de sua permanência seja superior a um
ano. Tais objetos de uso doméstico e pessoal deverão ser reexportados ao final da missão, a menos
que os tribu1os dos quais foram originalmente isentos sejam pagos;
b) isenção de tribu1os sobre salários e benefícios a eles pagos por instituição do país ou entidade
remetente.
2. Concederá isenção dos tribu1os de importação e exportação para os bens, os equipamentos, os
veículos e outros materiais introduzidos no pais re~r para implementação do presente Acordo Bá-.
sico. Tais bens, equipamen1os, veículos e materiaiS .
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· ·--somente poderão ser vendidos ou transferidos. no
país receptor, mediante prévia autorização das autoridades competentes e o pagamento dos tributos
dos quais foram originalmente isentos.
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Artigo VIII

Os técnicos e especialistas enviados de um
país a outro em função do presente Acordo, guiarse-ão pelas disposições dos Ajustes Complementares específicos e estarão sujeitos às leis e regulamentos vigentes no território do país anfitrião.

TITULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

Artigo IX
Cada uma das Partes Contratantes garantirá
a não-<livulgação dos documentos das informações e de outros conhecimentos obtidos durante a
implementação e Vigência deste Acordo Básico,
assim como a sua não-transmissão a terceiros,
sem prévio consentimento escrito da outra Parte
Contratante.
Artigo X
O Governo da República Federativa do Brasil
designa o Ministério das Relações Exteriores e o
Governo da República da Namíbia designa a Comissão Nacional de Planejarnento através do Ministério
dos Negócios Estrangeiros para coordenar as atividades constantes cfos programas e projetes decorrentes do presente Acordo Básico.
Artigo XI
1. Cada uma das Partes Contratantes notiliccirá
a outra, por via diplomática, do cumprimento dos
procedimentos exigidos pelas respectivas legislações internas para aprovação do presente Acordo
Básico, o qual entrará em vigor na data de recebimento da última destas notificações.
2. O presente Acordo Básico poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes Contratantes,
mediante comunicação, por via diplomãtica, com 6
(seis) meses de antecedência
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos,
assinaram este Acordo.
Feito em Brasília, em 7 de março de 1995,
em 4 (quatro) originais, 2 (dois) em português e 2
(dois) em ing)l!s, sendo todos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Lulz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das
Relações Exteriores - Pelo Governo da República
da Namíbia, Theo-Ben Gurirab, M. P, Ministro dos
Negócios Estrangeiros.

SEÇÃOII
Das AtribuiçOes do Congresso Nacional

.........;;;:t·49."{;j;";"~ê-;;~..;:~~·d~··c;,~~
gresso Nacional:

·

..

I - resolver definitivamente sobre balados, acordos OU aios internacionais que acarretem enCargOS OU
compromissos gravosos oo patrirrõnlo nacional;

(A ComissAo de Re/açCes Exteriores e
Defesa Nacional)
·
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) ~O expediente lido vai à plblicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Nos termos do art 376, c, do Regimento Interno, combinado com o art ~da Resolução n" 37, de 1995, do
Senado Federal, o Projeto de Decreto Legislativo n2
160, de 1995,1ido anteriormente, terá, perante
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
prazo de cinco dias úteis para recebimento de
emendas, findo o qual a referida Comissão terá
quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período,
para opinar sobre a proposição.
O S~. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AJ,.
cântara, que disporá de 20 minutos.
·
O SR. LúCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. PrtÍnuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, dia 5
de novembro, foi o Dia Nacional da Cultura Em comemoração à data e também para ãJSCulir assuntos
relacionados à administração das atividades culturais, ao financiamento da cultura e até para propiciar
uma espécie de amostragem geral da cultura brasileira, o Governo do Presidente Fernando Henrique.
Cardoso, por intermédio de seu Ministro da Cultura .

aeo.:

...
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Francisco Weffort, promove em Brasma o I EJÍcontro
da Cultura Brasileira.
Esperamos que esse encontro não só sirva
para troca de experiências, para conhecimento de
vãrias manifestações culturais de diversas partes do
País, mas signifique de fato uma iniciativa que tem o
condão de anunciar a prioridade, o interesse, o empenho que o Presidente da República e seu Ministro
da Cultura têm em relaçi!io a essa atividade de grande importância para o nosso povo, para a nossa sociedade.
Aproveito este ensejo para ressaltar que, infelizmente, o que mingua entre nós é a cU!ura polf!ica.
Penso mesmo que, entre todas as reformas que o
Presidente vem empreendendo com o apoio do Congresso Nacional, uma das mais frustrantes até aqui
tem sido a reforma polflica.
Existe uma comi~o especial no Senado, cujos resuHados vamos aguardar, mas, até agora, produziu-se mLito pouco em matéria de reforma política, de contribuição para o aprimoramento das nossas instituições. Foi aprovada uma lei para as eleições do próximo·ano- em vez de uma lei permanente
e duradoura, como se desejava; e, tantlém, uma lei
orgênica de Parlidos Políticos, que alguns consideram até desnecessária, face à liberdade de organização dos Parlidos, consagrada em nossa Constilúção Federal. ·
_ Esse traço cultural nosso, essa debilidade,
essa fraqueza das nossas instituições politicas é
algo que nos preocupa bastante. Se atentarmos
bem para o momento em que estamos vivendo,
verificaremos que a própria democracia e seu processo padecem de alguns vfcios e de algumas dificLidades que entravam o seu aperfeiçoamento.
Desde que Montesquieu estabeleceu a idéia dos
três poderes independentes e harmOnicos entre si
- o Legislativo, Judiciãrio e o Executivo - que se
espera, na interação desses três poderes, o bom
encaminhamento dos negócios públicos, da administração pública, dos negócios do Estado, o aperfeiçoamento do regime democrático, sobretudo, a
partir de uma parlicipação maior dos cid~os, do
maior conhecimento do funcionamento do Estado
e, conseqOentemente, de uma maior justiça social,
de um maior eqLilíbrio econômico e social entre os
·
cidadãos.
Gostaria de analisar . uma questão, principalmente tomando corno base o relacionamento entre o
Executivo e o LegiSlativo, que é o mais- intemso, o
que mais fricções produz - e do funcionamento des. ses dois muito se espera no sentido de melhorar não

só a democracia entre nós,
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mas também a qualida-

de do processo e da situação- de vida de todos os
brasileiros. Algumas coisas merecem nosso comentãrio em relação a este momento que estamos
vivendo e sobre o relacionamento entre o Legisla:
tivo e o Executivo. Há vfcios, deficiências de parte
a parte, que tornam esse relacionamento insuficiente ou incompleto. Ele poderia ser melhorado
bastante se houvesse melhor compreensão dos
papéis, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e
uma maior consciência das prerrogativas de cada
um, o que realmente exige muito de espírito democrático dos seus integrantes.
Na verdade, é muito fácil se intitular democrata
autêntico quando se está na oposição, quando se
está no Legislativo, mas, para mim, o verdadeiro teste do espfrito democrático de alguém é quanão ele
exerce um cargo no Poder Executivo. porque infelizmente há uma tendência miito grande dos que estão no Executivo a se acreditarem como detentores
da verdade, como aqueles que sabem exatamente o
que o País, o Estado, o Municfpio precisa, qual a urgência que entende ser necessária e, muitas vezes,
de maneira intransigente, rejeitando a colaboração,
a parlicipação do Legislativo no sentido de ~morar
e melhorar essas propostas, de tomá-las mais compatíveis com o interesse p(bl"100. Quem está no ExecWvo é mlitl tentado a ter esse~ de comportamento.
Por outro lado, no Legislativo assistimos a dois
tipos de comportamento: de um lado, os que se slbmetem a todas as exigências, a todas as propostas
do Poder Execulivo, sem analisá-las, sem procurar
contribuir com a sua parlicipação para melhorá-las,
sem ter um espírito crítico em relação a elas; de outro lado, os que estão na oposição tendem simplesmente a rejeitar tudo, a afastar qualquer proposta
como imprestável, como inconveniente ou como impertinente.
Desse tipo de comportamento é que surge um
relacionamento que deixa muito a desejar entre o
LegislatiVO e o Ex9cutivo; o Poder Execulivo age
como se fOsse o detentor do monop6Ho do interesse
pllllico, da verdade; tende inclusive, às vezes, a se
exasperar com certas sugestOes. com certas crfticas, com o que lhe parece um retardamento do exame das propostas, quando, na verdade, o Legislativo
não pode se transformar em uma Casa meramente
homologatória das propostas do Executivo. Dai porque entendemos que há um extenso campo, que
permite realmente uma margem de manobra, de trabalho, tanto por parte do Legislativo quanto do Executivo, no sentido de contribuírem os dois poderes .
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para o desenvolvimen10 do País, consultando sempre o interesse público.
Penso que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, pela sua fonnação política e acadêmica,
pelo seu espíri10 democrático, é quem mais tem condiç:ões de contribuir para a melhoria dessa comunicação, desse entendimen1D entre os dois poderes. É
claro que ele tem que se precaver, muitas vezes,
contra alguns auxifiares ou certas propostas que em
nada contribuem para isso. Penso que o Governo
tem todo o direilo de defender e de buscar a colaboração dos que integram o Partido que o apóiam para
aprovação do Fundo Social de Emergência e de
tudo fazer para re1.11ir o número necessário para sua
aprovação, em um espaço de tempo mais cur10 possivel, respeitando-se as normas regimentais. O Govemo age mal quando retém Parlamentares em BrasHia, que deveriam ficar para cumprir com o seu dever, com a sua obrigação, a título de participarem de
uma confraternização, em um churrasco - malogrado, afinal -. cuja iniciativa foi desau10rizada pelo próprio Presidente da República Como se o chw:rasco
fosse uma versão modema ou pós-modema do pra10 de lentilhas, sendo que os Parlamentares precisassem de algum tipo de compensação pelo seu desempenho na aprovação do Fundo Social de Emergência!
Esse é outro erro que mui10s de nós, do Legislativo, cometemos - eu es10u entre os que evilam
esse comportamento -: subordinar a aprovação de
matérias do Legislativo a atendimentos de pleitos
de natureza pessoal. É legítimo e perfeitamente
correto que Parlamentares que integram Partidos
que apóiam o Governo sugiram nomes para ocupar cargos qualificados no Poder Executivo que
vão contribuir, inclusive, para a realização das propostas do Governo. O que não se pode é subordinar o posicionamento, em relação às matérias originárias do Poder Executivo, à satisfação do interesse particular ·ou à indicação de nomes para
ocuparem cargos no Governo. Não hâ sentido perseverar-se nesse franciscanismo, que não angradece nem o Executivo nem o Legislativo, e que até
descaracteriza, de maneira danosa para a nossa
imagem, o Poder Legislativo.
Temos que ter espírito critico; temos que contribuir para a melhoria, para o aperfeiçoamento das
propostas do Poder Executivo com independência
Não somos apenas uma Casa homologatória ou meramente registradora das propostas do Executivo.
As vezes, temos que ter paciência com o seu interesse em acelerar a tramitação das matérias, mas é
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bom·.que e"lllllinemos com cc.idado, porque 1Ddas
elas afetam, de maneira muito importante, a saciedade brasileira
E o Governo, ou melhor, o Poder Executivo camete um outro erro com muila freqOência: é aquilo
que chamo de essencialismo. Tudo é essencial, tudo
é importante. Se não for aprovado de uma detenninada maneira ou num detenninado prazo implicará
grandes problemas para o País, podendo haver um
caos. São matérias que, se não forem aprovadas rapidamente e tal como o Executivo enviou, vão gerar
grandes dificuldades para o País. O Executivo, portanto, abusa desse tipo de argumento.
Nos Estados Unidos, o Presidente Clinton deixou de ter várias de suas proposições aprovadas
pelo Poder Legislativo, pelo congresso americano,
como, por exemplo, quando 1'lle quis criar uma nova
política de saúde para o país. Houve também vários
cortas de verbas orçamentárias que o Legislativo fez
em políticas públicas que ele gostaria de implementar. Entretanto, nada houve de mais grave ou mais
pernicioso para a nação americana porque o Legislativo não concordou com a proposta do Executivo.
Precisamos, portanto, colocar esses pontos
nos seus devidos lugares, a fim de que o nosso Legislativo não abdique da sua independência e da
sua enorme capacidade de colaboração para com o
Executivo. Da mesma maneira precisamos distinguir
as nossas posições individuais das posições do Senado ou do Congresso como um todo.
O Presidente José Samey, que é o Presidente
do Senado Federal e do Congresso Nacional, portanto presidente de 1Ddos nós, consagrado como
candidato único na sua eleição para a Presidência
do Senado, quando manifesta a sua opinião sobre o
Fundo Social de Emergência, fá-lo como um Sena- ·
dor de prestígio, que tem grande experiência na vida
pública, um homem provado em vários cargos que
jâ exercei!; mas é sua opinião pessoal que está
expedindo; não é a opinião do Senado Federal. S.
Exª está falando em seu próprio nome. E todos
nós sabemos, pela correção com que se porta,
pela maneira como age, que jamais iria valer-se
de sua posição de Presidente do Senado para
obstar ou usufruir de expedientes, quaisquer que
fossem no campo regimental, para desacelerar a
tramitação da proposta ou inviabilizar sua aprovação no corrente exerclcio.
Tem S. ~ a obrigação e até o dever de ter
posiÇÕeS sobre tais matérias, que são polêmicas,
que desafiam a nossa participação. Quando manifesta sua opinião, não o faz na condição de Presi- .

88

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dente"do Senado, mas na. condição de Líder pólítico
importante e de um Senador que tem grande representalividade.
A imprensa mLitas vezes confunde as coisas.
As vezes até desqualifica sua opinião como se S.E~ fosse -. e nós, que o conhecemos, sabemos
que não é assim de modo algum - movido por aigum tipo de interesse menor. Na verdade, está
manifestando, num direito legitimo, sua opinião sobre um assunto, que pode não ser a do Senador
Edison Lobão, pode não ser a minha e pode eventualrnente coincidir com as nossas opiniões, mas
está simplesmente se manifestando em relação a
urna determinada matéria.
O que também me preocl.4)8 no funcionamenlo
do regime democrático no Brasil é a participação de
uma terceira entidade. Por exemplo, no relacionamenlo entre o Legislativo e o Exeruivo, que é a mfdia, a imprensa. Hoje em dia, sempre quando o interesse do Poder Executivo se confunde ou se iguala
às teses defendidas pela mfdia, toma-se quase impossível contrapor-se a essas opiniões sem que seja
inquinado de antiquado, superado, de contrário ao
interesse público, de que está procrastinando a solução de grandes problemas que o Brasil quer ver resolvido. Quer dizer, a mfdia tende a desqualificar os
debaledores, tende a fazer com que as pessoas que
têm opinião contrária, divergente daquela defendida
pelo Poder Executivo passem como se fossem pessoas que estiveram trabalhando contra os interesses
do Pais, ·contra o interesse público.
Essa questão da reforma administrativa é um
exemplo disso. Tenho inúmeras restrições a essa
proposta. Sei, tenho consciência de que o Estado
· .. brasileiro precisa ser reformado. Mas divirjo mLilo
dessas iniciativas que constam nessas propostas
que constituem a chamada reforma administrativa. O
Governo, na ânsia de ver aprovadas essas propostas, pressiona, como pressionou a Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, o
que já é grave. E mais grave ainda foi os Deputados
terem cedido, porque, na verdade, isso significou
que não havia consistência nas suas opiniões, sobretudo quando se fez um acordo sobre o qual as
partes que participaram do acordo já não se entendem mais sobre a execução, sobre o que significou
o acordo em Si.
Isso é um exemplo de .corno essas relações,
quando não são estabeíeeidas de maneira madura,
de maneira consciente e, sobretudo, de maneira colaborativa, terminam dando resultados que não são
bons, que, de certa maneira, comprometem o de-

-
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sel11l00ho dos poderes em relação ao funcionamento do sistema democrático e a promoção do bem co- ·
mum e do desenvoMmenlo da nossa sociedade. Então, os slogans, as palavras de ordem que são repetidas à exaustão pela mfdia, tendem, de um lado,
a inibir esse debate; de outro, a fazer com que adiscussão seja tomada como algo que não interessa ao
Pafs, que é meramente procrastinadora, que retarda
as decisões.
Ontem mesmo, no jornal O Estado de S. Paulo, saiu um artigo da jornalista Suely Caldas, que
tem como titulo:
•senado vale R$55 milhões?"
É uma pergunta. A jornalista também diz:
"É caro sustentar um senador em Brasma. Cada um deles custa R$680 miVmês,
ao contribuinte brasileiro.•

Não sei de onde saíram esses números. Penso
que depois teremos esclarecirnentol;"sobl'!fessa matéria. Continua:
"São despesas com passagens de
avião, veículos, combustível, salários deles
e dos funcionários dos gabinetes (cada um
pode contratar até 48 pessoas)."
Sr. Presidente, fiquei estarrecido porque não
sei de onde saiu este tipo de informação de que
cada Senador possa contratar 48 pessoas. Seg'úe:
"Enfim, Ioda a para!emália de uma pródiga infra-estrutura que privilegia os 81 Senadores da República. O Senado inteiro
custa mensalmente R$55 mihões à população brasileira.•

Ora, esse número, a meu ver, é absurdo, mas,
vejam bem, o Centro Gráfico presta serviço ao Congresso Nacional, não é só ao Senado, produz material gráfico para o Senado e para a Câmara. O Prodasen pr~ serviço ao Congresso Nacional, não é
só ao Senado. E mais, hoje existem terminais nos
tribunais.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
desculpas a V.Ex" para interrol!1lê-lo, pois o seu
tempo já se esgolou há três minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, só
peço a V.Ex" 1.m pouqLinho de !olerãncia porque
gostaria de ouvir o Senador Anlonio Carlos Magalhães, e não estamos assim com muitos oradores
inscritos. Acredilo que este assunto é importante.
O Prodasen, por exemplo, tem terminais nas
assembléias legislativas, nos tribunais, nos foros da
Justiça Federal e assim por diante.
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"E o que o Pafs pode eSperar de S.
Ex"s? Ao menos que trabalhem, discutam e
votem as leis. Para isso foram eleitos. E o
que fez o Senado Federal neste segundo
semestre?" Pergunta a jornalista. "Em quatro meses votou - em primeiro turno apenas
- as emendas que acabam com o monopólio
do petróleo e das telecomunicaçõeS.•
Não é verdade! O assunfo telecomunicações
foi votado em primeiro e segundo turnos.
"Em que, então, os senadores

~

rarn seu tempo? Nos três dias da semana
em que comparecem ao Congresso, debatem (ou não) os temas da agenda legislativa, mas nada anda."
Depois, a jornalista tece comentários sobre o
Presidente Samey, comentários com os quais não
concordamos porque, até falamos aqui hã pouco, S.
EJtl. tem o direito, o dever de ter opinião sobre determinada matéria, como é o caso do Fundo Sociaf de
Emergência. ·
A nossa posição de critica é um dever também.
Temos que estar aqui não para homologar, para dizer "sim, senhor", amém a tudo, mas para participarmos do processo 11 colaborarmos com o Executivo
na melhoria das proposições legislativas.
As vezes, o Executivo age sozinho, como no
caso da medida provisória sobre a indústria automotiva. A Organização Mundial do Comércio a desautorizou e a rejeilou, porque a mesma não estava den-

tro das noiiiiSS do coméroio internacional. Certamente, quem concedeu subsídios ao Presidente da
República para baixar essa medida provisória achou
que estava produzindo uma peça perfeita, e o resultado foi o que se viu.
O Sr. Antonio Csrlos Magalhlies - Permitame V. ExA um aparte?
O SR. LOCIO ALCÂNTARA - Pois não, nobre
Senador.
Sr. Antonio Csrios Magalhlies - Senador
Lúcio Alcântara, lamento que não ter oLNido todo o
discurso de v. ExA, que, sempre com muita propriedade, usa a tribuna do Senado. Mas só pelo trecho
que ouvi, e pe1a transcrição de parte desse artigo,
vejo que V. ExA presta um grande serviço, trazendo
ao conhecimenfo da Casa a injustiça que se pratica,
mafs uma vez, para com o Senado. A meu ver- chamo a atenção do Presidente em exercício -, a Mesa
não pode deixar de responder ao artigo desse jornal,
que contém tantas injustiças, tantas inverdades, em

o
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relação ao Senado da República. Talvez, em poucas
Legislaturas do Pafs, o Senado tenha cumprido tão
bem os seus deveres como na atual. Realizou trabalho proffcuo no primeiro semestre; colocou em dia
toda a matéria que estava na Casa, nas comissões
e no Plenário, e se mais não atua na Ordem do Dia
é porque esgotou toda a matéria que tinha para votar. Isso é uma demonstração de que se trabalhou
intensamente nas comissões e no Plenário. Agora, é
muilo mafs fácil criticar o Poder Legislativo do que
criticar o Poder Executivo, que pode fornecer benesses a muilos dos jornalistas que vivem a criticar o
Legislativo. Não sei se é o caso em tela, mas, seja
como for; a passividade de não responder a questi5es como essa leva a que essas injustiças sejam repetidas. Na.minha vida tenho feilo como lema, sempre que sou injustiçado e porque sou um político polêmico - algumas vezes tenho sido -, sempre rebater
a acusação, custe o qiJe custar. E dentro de pouco
tempo, não hoje, mas talvez na próxima semana,
trarei temas desse teor à tribuna do Senado para esclarecer os Srs. Senadores, processando inclusive
autoridades públicas pela falta do CIJllllrimento da
verdade em ralação ao Senado. Por isso mesmo
volto a dizer: V. ExA, que eslá no exercicio da Presidência, deve chamar a atenção da Mesa para que
responda a este artigo, sob pena de não estar cumprindo com os seus deveres perante a Casa e os
próprios Senadores.
O SR. LOCIO ALCÂNTARA- V. ~tem toda
razão, Senador Antonio Carlos Magalhães. lncl~
ve, por coincidência, o Jornal do Senado de hoJE!
traz a seguinte manchete: "0 ~lla.Clo 1/Clta apenas
45
l:iltre elas a Lei de Diretrizes e Bases, o Programa de Planejamento Familiar
e assim por ã1811te.
Votamos necentemente a criação de uma procuradoria parlamentar. Se já estiver instalada, é o
caso de a acionarmos para rebatermos essas afirmações qiJe são absolutamente improcedentes e
que retratam uma imagem do Senado que não corresponde à realidade. Todos que acompanham de
perto o nosso trabalho sabem que o desempenho do
Senado tem sido absolutamente satisfalório, cumprindo, assim, com as suas obrigações.
O Sr. Romero Jucã - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LOCIO ALCÂNTARA- Ouço V. ~
com prazer, para concluir.
O Sr. Romero Jucti - Sr. Presidente, as colocações do Senador Lúcio Alcântara são extremamente importantes, tendo em vista o momento vivido .

emol.ih.llro maténas".

- - - - - -
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por essa Casa, inclusive corroboro as informações,
dizendo que há cerca de dois meses surgiu na imprensa matéria similar a essa. noticiando um custo
es1apafúrdio de mais de R$800 mil por mês para
cada Senador. Naquele momento, apresentei um requerimento solici1ando que a Mesa efelivamente esclarecesse não só aos Senadores, mas 1ambém à
sociedade o cusiD efetivo de cada Senador e como
esses recursos são aplicados. Se por um lado se diz
que se gas1a milhões e milhões e, por outro, que temos pouca condição estrutural de trabalho, na verdade, é impor1ante que isso fique esclarecido. Fazendo coro com as palavras do Senador Antonio
Carios Magalhães, é de fundamental imporlância
que a Mesa esclareça essas questões e dernonslre
efetivamen1a quanto se aplica. o que é gas1o no
Congresso, o que se despende em pres1ação de
ser.tiço à sociedade, porque hoje o Senado tem
pres1aÇ(Ses de serviço à sociedade, seja através do
PRODASEN, do CEGRAF ou da própria Biblioteca.
Uma coisa é o custo efelivo de trabalho de um Senadar e outra coisa é o custo do funcionamento do
Poder Legislativo e dos ser.tiços pres1ados à saciedada. Desse modo, é impor1ante esse esclarecimento e faço coro não só. ao que disse o Senador Lúcio
Alcãn1ara mas também ao que disse o Senador Antonio Carlos Magalhães. Esse esclarecimento 1ambém é impor1ante para a imagem do Senado e para
a nossa imagem de Senadores. Portarm, é preciso
que essa questão fique esclarecida o quanto antes.
0 SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
agradecendo a V. Ex" a tolerância, permitindo que litrapassasse o tempo regimental, quero fazer minhas
as palavras do Senador Ant:mio Carlos Magalhães e
as do Senador Romero Jucá no · Sentido de que a
Mesa promova os esclarecimentls necessários sobre
essa matéria, pois como ela está deixa-nos ml.ib mal
e não represen1a a realidade dos falos.
Há aberrações gri1antes, como a de se dizer
que cada Senador pode contratar 48 pessoas.
Quem lê isso, se não holNer uma reação à altura do
Senado, achará que é pura verdade. O Senador Antonio Carlos Magalhães tem toda razão, em matéria
dé ordem moral não podemos transigir, é preciso
realmente responder, não deixar que isso passe
como maléria julgada. Sabemos que a crítica é da
democracia. mas a critica justa, a crítica cab'fvel, e
não quando se tra1a de afirmações que estão tão
dis1antes da verdade, como é o caso da matéria inserta nesse artigo, publicado no Jornal O Es1ado de
S. Paulo de ontem.
Otbo asstrllo me traz à tribU1a, Sr. Presidente. .
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Na última sex1a-feira, 3 de novembro, comemoro!HlEl da1a multo significativa para a nossa sociedade. Mais especificarnen1a, para a mulher brasileira.
Foi num 3 de novembro, possivelmente não imprensado entre dois dias sem expediente na administração pública. que a n'Uher conquis1ou o direito
ao voto no Brasil.
Vivia-se, à época, sob o manto do Código Civil
Brasileiro, de 1917, que refletiu o Slalus da n'Uher na
sociedade de enlão. Considerada relativamente incapaz, ela não podia cUdar, pelos próprios meios, de
seus direitos fux:lamenlais. Precisava de protel!lres.
Solteira, tinha no pai o guardião de sua honeslidada. Casada. mudava de tutor. O marido cuidava
dela. Nada mais certo, nesse contexl!l, que o homem escolhesse por ela. Afinal, quem não era capaz de se administrar poderia escolher o adminislrador do pais?
Os tempos mudaram.
pais se urbanizou•. A
mulher foi às umas. Saiu de casa. Dispul!lu vaga na
universidade e no mercado de trabalho. Hoje, 60%
dos que concluem o curso ~ são miJheres e
30% delas exercem atividade fora do lar.
.
Código Civil foi alterado. Os tribunais eslão
povoados de magistradas, 0 Congresso Nacional
abriga três dezenas de dapu1adas. e cinco senackr
ras, há ministras no primeiro escalão, as universidades preenchem 52% de suas vagas com alunas. .·
mercado de trabalho se abriu. Redul!ls tradi- ·
cionalmente masciJ)nos passaram a admitir r'nulheres em seus quadros. É o caso do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. do Corpo de Bombeiros e.;
mais recantemente, da Academia Min1ar. O que sig"
nifica que, num fu1uro bem próximo. teremos múlher

o

o

o

generaJ•

·

Sr. Presidente, Srs. Senadores. tudo azul, então?
céu de brigadeiro cobre os oito milhões e
meio de quilOmetras quadrados deste país tropical?
Claro que não.
.
·· '
Existe em nosso pais, Sr. Presidente, profmdas
contraáoções. Uma delas refere.se à miJher. · E vai
além do SÍIJlliBS exercfcio de direitos 'políticoS, trabalhistas ou civis. Falo na crença , baseada em fal!lres
biológicos, da inferioridade nab.r.ll do feminino.
. ..
Segundo ela. homens e mulheres es1ariam pradeterminados a cumprir papéis definidos. Ao homem
es1aria destinado o mundo externo; à mulher, o inter•
no. Essa diferenciação mascara uma hierarquia que
privilegia o sexo masculino.
·
Ora. com as sucessivas conquis1as da mulher,
poucos ousam defender abertamente essa pseudo-·
superioridade. Mas ela aparece sob forma disfarça- .

o

·~:i
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.. da na música popular, nos meios de comunicação
de massa, nos livros didáticos.
Abra-se, por curiosidade, o Dicionário Aurélio.
Que açepções figuram no verbete mulher? Muher àtoa, mulher da comédia, mulher da rótula, mulher da
vida, muher da zona, mulher de má nota, mulher de
ponta de rua, mulher do mundo, muher perdida, mulher vadia, mulher pública.
E o verbete homem o que diz? Homem de aço,
homem de bem, homem de Deus, homem de empresa, homem de espírito, homem de ~do, homem de letras, homem de negócios, homem de prol,
homem de leme.
O Dicionário de Citações Nova Fronteira, de
Paulo R6nai, não fica atrás. De 51 citações coligidas
através dos tempos, uma - apenas uma, Sr. Presidente, - não é discriminatória. Apiuece no &vro
Amor e Ironia, de Un Yutang. CHo-a por traduzir
também meu ponto de vista:
•.•.as mulheres são seres humanos exatamente como os homens _ iguais na capacidade de julgar
e de cometer erros se lhes derdes a mesma experiência do mundo e os mesmos contatos com este;
na capacidade de realizar trabalho eficaz, de conservar a cabeça fresca, se lhes derdes o mesmo treino
nos negócios; no descortino social se não as trancardes em casa; e, finalmente, na capacidade de governar, pois, se as mulheres governassem o mundo,
não poderiam talvez estabelecer maior confusão
nele do que o fizeram os homens na Europa aluai. •
Paradoxalmente, Sr. Presidente, a mulher tem
sido a grande reprodutora da discriminação. E isso,
como já disse, tem raízes culturais. Os papéis de
mãe, professora, enfermeira, considerados extensão
do mundo feminino, são exercidos predominantemente por mulheres.
É necessário que as novas gerações sejam
preparadas para viver num mundo em que mulher e
homem sejam iguais. A mãe não deve transmitir a
cultura machista ao filho; a professora tem que deixar de exigir brilho e competição do aluno e bom
COfllXlr!amenlo e elegância da alooa; a enfermeira
precísa deixar que homens e muheres chorem, esquecendo-se de que aprendera que "s6 homem chora".
As mudanças virão com certeza. Mas não por
meio de leis, nem órgãos feministas, nem homenagens discriminatórias. Pela mulher. Mas com a efetiva atuação das elites _ a mulher entre elas _ realmente interessadas em fixar a mulher como ela é.
Sem distorções para mais ou para menos, A
superrnulher está fora de moda. A coitadinha tam-
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bém. O que há é um ser humano igualzinho ao homem. A própria mulher que o diga. E o faça.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. Mlito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -A Mesa
esclarece aos Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Anfonio Carlos Magalhães e Romero Jucá que já foram
tomadas as providências no sentido de responder ao
jornalista que assinou a maléria e assumiu a responsabllidade por ela, recomendando ao Secretário de
Comunicação Social, Fernando César Mesquita, que
promova a resposta devida.
Por outro lado, informa também que, somente
neste ano, o Congresso Nacional votou quatro ernendas constitucionais, já devidamente promulgadas: a
Emenda n" 5, que diz respeitl oo gás canalizado; a
Emenda n" 6, sobre a e~ nacional; a Emenda n<>
7, que elida da navegação de cabotagem; e, linafmente, a Emenda n" 8, das telecollUlicações.
Portanto, esta pttllicação, assim como as demais, não passa de mais uma injustiça que se perpetra contra o Congresso Nacional.
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
(Pausa)

'

•

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, antes de tratar especificamente do assunto a que me propus - funcionalismo público -, em meu nome e também no do PFL,
Partido ao qual pertenço, gostaria de condenar o
atentado que vitimou o Primeiro-Ministro de Israel,
Yitzhak Rabin.
Acostumamo-nos, nos últimos anos, a acompanhar, pela mídia internacional, o esforço de Yitzhak
Rabin para promover a paz no Oriente Médio, com
repercussão na pacificação mundial.
·Nesse final de semana, infelizmente, a mão de
pessoas que teimam em buscar a violência como
caminho para a solução dos problemas assassinou
covardemente esse líder da paz mundial.
Reverencio aqui a sua memória, além disso,
gostaria de dizer que é importante que o seu sucessor, Shimon Peres, continue nessa luta incansável
pela paz no Oriente Médio. Esperamos que esse caminho não seja interrompido por essa violência, ao
contrário, que ela seja mais um reforço para demonstrar à humanidade que é essencial construir a
paz com diálogo e entendimento.
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Registro a posição do Presidente Femando
Henrique Cardoso ao condenar o atentado, ao marcar urna posição pCi:Jiica e ao indicar o vice-Presidente Marco Maciel para comparecer às solenidades
que estão acontecendo no Estado de Israel.
Expresso as nossas condolências ao povo de
Israel e a nossa esperança de que esse even1D fortuilo não venha a macular o caminho de paz que estava trilhando o Oriente Médio.
Sr. Presidente, Sr"G e Srs. Senadores, agora
quero tratar de uma questão que diz respeito aos
funcionários públicos, em especial, servidores dos
ex-terrilórios de Roraima e do Amapá
Desde o advento da Constituição de 1988, que
transfonnou os ex-Territórios de Roraima e do Amapá em Estados-membros da Federação brasileira,
que venho aco111l31lhandO as grandes dificuldades,
·bem como as pequenás conquistas dos servidores
federais daquelas Unidades, primeiramente na qualidade de Govémador de Roraima. coordenando a
instalação do novo Estado, o que somente se deu
em janeiro de 1991. Depois, como político preocupado com a situação juridica e funcional de mlhares
de servidores pCi:Jiicos, que ficaram à mercê da boa
vontade e dos hlDTIOres da Administração Central do
Pais, que, infelizmente, aliás, nem sempre interpreta
a Constituição e as leis da RepCi:Jiica em prol do cidadão comum, is1D é, daquele não aquinhoado com
prestígio e poder perante os luminares de Brasma
- Um dos casos que me cliaina atualmente a
atenção.- e que hoje pretendo abordar aqui, dentre
outros de que tratarei oportunamente, é a situação
dos membros das Polícias Civis de Roraima e do
Amapá, ambas mantidas pela União por força da legislação pertinente_
·
Essa laboriosa classe, a quem, aliás, quero reverenciar pelo excelente trabalho que executa, principalmente no Estado que conheço melhor, Roraima, muitas vezes é injustiçada em relação ao próprio desempenho funcional e vem lutando contra
inúmeras dis1Drções no tratamento salarial que lhe é
dispensado atualmente - dentre as quais o desrespeito à isonomia com a Polícia Civil do Dislri1D Federal e com a Policia Federal.
Esse e outros notórios desvios fizeram com
que os Ministrós da Justiça e da Administração Federal e Refoima do Estado instituíssem Grupo de
Trabalho com a finalidade de elaborar proposta para
organização das carreiras das policias de natureza
civil mantidas pela União: a Policia Federal, Policia
Civil do Distrito Federal, Policia Rodoviária Federal e
! as Polícias Civis dos ex-Territórios Federais.
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Pois bem, Sr. Presidente, esse grupo, constituido por técnicos dos diversos ministérios, já concluiu sua tarefa e faz chegar aos Ministros Nelson
Jobim e Wz Carlos Bresser Pereira o respectivo relatórjo que reconhece os desvios remuneratórios an···
tas citados e sugere sua correção, consubstanciada
em anteproje1D de lei submetido àquelas autoridades, o qual sana as distorções pela adoção de medidas pleiteadas pelas Polícias dos ex-Territórios e pelas demais congêneres mantidas pela União_
Embora o citado Grupo de Trabalho tenha concluído tecnicamente pela existência das incorreções
apontadas, 1Dmei conhecimento, através da Federação Interestadual das Polícias Civis - FEIPOL, do
Sindicato dos Policiais Civis do ex-Território Federal
de Rondônia- SINPFETRO e do Sindicato dos Policiais Civis de Roraima - SINPOL, de que o anteprojeto de lei que disciplina a matéria, na versão prestes a ser encaminhada ao Congresso Nacional,
mantém estranhamente a disparidade salarial entre
aquelas categorias funcionais, com o agravante de
propor a revogação da Lei 11" 7548186, que concedeu aos policiais civis dos ex-Territórios tratamento
salarial idêntico ao da Polícia Federal.
Portanto, Srs.. Senadores, além de não corrigir
os erros, piora-se, mais aind!i, a situação desses policiais, pois perpetra-se a injustiça de mantê-los nas
condições de penúria em que se encontram.
Dai porque já encaminhei expedientes aos Ministros da Justiça, da Administração e ao Chefe da
Casa Civil da Presidência da República. onde tramita o malfadado anteprojeto de lei, na tentativa de
sensibilizá-los para esse fab que entristece a 1Ddos e
que deve ser corrigido a tempo. Basta. para tanto, que
seja acatado o relatório técnico do Grupo de Trabalho
do Ministério da JuStiça e Ministério da Administraçi:rJ,
que, trabalhando com isenção e competéncia. apontou
as soluções técnicas que o caso requer.
Quero aqui fazer esse apelo ao Ministro Nelson
Jobím, ao "Ministro Bresser Pereira e, sobretudo, ao
Presidente da República. para que efelivamente não
permitam que essa proposta do Ministério da Administração que. ao invés de corrigir, amplia essas distorções, tenha sucesso e possa piOrar as~ dos servidores policiais civis de Roraima e de Amapá.
Espero, com sinceridade, que o Governo volte
atrás e que implante o que a lei estabelece: isonomia e remuneração condizentes aos policiais civis
de Roraima e do Amapá, dando o mesmo tratamento e a mesma condição que recebem hoje os policiais do Distri1D Federal.
Era o que linha a dizer.

·,:
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero
Jilcá, o Sr. Edlson Lobão deixa a cadeira da
· presidênt<la, que é ocupada pelo Sr. Lúcio
Alcântara.

·

O SR. PRESIDENTE (LUcio Alcântara) - Sobre
a mesa, proposta de emenda constitucional que será
lida pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador RomeroJucá.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA CONSmUCIONAL
N•66, DE 1995
Dá nova redaçllo aos Incisos 10 e IV
·· do art.· 37 da Constituiçllo Federal.
As Mesas ·da Câmara dos Deputados e do Se-.
nado Federal, no8 termos do § 30 do art 60 da .
Constituição F.ederal, promUlgam a seguinte Emen~ .
da ao texto constitucional:
"Ar!. 1" Os Incisos III e IV do art 37 da
Constituição Federal· Pas5a!ll a vigorar com ..
a seguinte redação: ..
."III - a validade dos concursos públi. · · cos se esgotará somente com a convocação
do último candidato aprovado;
IV·- não será permitida a realização de·
novos concursos enquanto houver candida1o .
aprovado e não .convocado para investidura
!)O cargo a que se habili1ou;
·
Ar!. 2" Acrescente-se o seguinte inciso
V ao art 37 da Constituição Federal, renumerando-se os que se seguem:
III - para os efeitos previs1os nos incisos anteriores, a quantidade de candida1os ·
aprovados será equivalente, nc máximo, ao
dobro do número de vagas efetivaQ1611te colocadas à disposição no concurso, classificados ·
por ordem crescente de notas obtidas;
Ar!. 30 Esta Emenda Constitucional en-..
traem vigor na data de sua publicação."
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para a administração pública. De outra parte, as
centenas de milhares de candidatos que todos os
anos se inscrevem em concursos públicos, por 1odo
o País, preparam-se arduamente para enfrentar a
diSPuta por vagas nesse mercado de trabalho seletivo, em geral com grandes sacrifícios econõmicos e
emocionais, pessoais e famHiares.
Pelo exposto, não se justifica a manutenção,
na Constituição, de dispositivo que limite o prazo de
validade ·dos concursos em dois anos, renovável
apenas uma vez e por igual período. A eliminação
desse prazo constante do texm constitucional atenderia ao principio da econcmicidade na Administração Pública, por diSPBnsar despesas adicionais com
a realização desnecessãria de novos concursos enquanto remanescem candida1os aprovados.
· A presente emenda pretende, ao mesmo tempo, atender aos jus1os reclamos daqueles que, apro- vados.em duras.prp.vas após longa e ãrdua.preparação, hoje permanecem.com os olhos no calendário,
na ansiosa expectativa de serem convocados antes
de se expirar a validade de um direito legítimo.
. . Sala das Sessões, 6 de novembro. de 1995. Senador José Roberto Am1da - Senador Gerson
Camata - Senador Casildo Maldaner - Senador
Romeu Tuma- Senador Pedro. Piva -.Senador
José Bianco .,.. Senador Odacir Soares - Senador
Carlos Wilson - Senador AntOnio Csrlos Valacfa.
res ~ Senador Joao Rocha .- Senador Geraldo
Melo - Senador Leomar Quintanilha .- Senador
Bel lo Parga - Senador· cárlos· Patroclnio - Senador Ronaldo Cunha Lima - Senador Ney Suassuna - Senador Valmir Campelo - Senador Arlindo
Porto - Senador Lúdio Coelho - Senadora Jún.ia
Marise - Senadora EmHia Fernandes - Senador
Sérgio Machado- Senador Bernardo cábral- Senador Jefferson Peres - Senador Waldeck OrnelaS- Senador Be11i Veras- Senador Csrlos Bezer:
ra - Senador Osmar Dias ~ Senador Joao França.
LEGISLAÇÃO CITADA

Justificação
A Constituinte de 1988 foi sábia ao introduzir
no tex1o da Carta Magna o princípio da obriga1oriedade de concurso para ingresso no serviço pCblico.
Agora, hã qúe se aperfeiçoar o institu1o. Sabe-se
que são altos os cus1os de sua organização. Esses
cus1os, aliados à complexidade técnica de elaboração e às exigências logísticas características de provas do gênero, acabam muitas vezes por retardar a
realização de concursos - do que resultam prejuízos

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CAPITULO VIl
Da Administração Pública
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Ar!. 37. A administração pCblica direta, indirelil
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
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dos Eslados, do Distrilo Federal e dos Mmicípios
obedecerá aos principias de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e tarrilém ao seguinte:
···-······-····-····-··························-··········-·······--······· .
III - o prazo de validade do concurso p(blico
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
pCblico de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego na carreira;

(A Comissllo de Coflstituiçiio, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
Dda esté sujeita às disposições especificas constantes dos arls. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será pt.blicada e despachada à Comissão de Constitúção, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em .exercício, Senador Romero ·
Jucá
É lido o seguinte ..
. .
PROJETO DE LEI_ DO SENADO ~299, DE.1995
Revoga dispositivàs das· Leis n"s 8.212 e
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, introduzidos
pela Lei nº- 9:032, de 28 de abril de 1995, de fonna a
eliminar a conbibuição do aposentado pelo Regime
Geral da Previdência Social que volta a exercer atividade abrangida por este Regime. ·
O Congresso Nacional deereta: · ·
Art 1" RevoganH>e o § 42 do art 12 da Lei n"
8.212 e o § 32 do art 11 da Lei n" 8.213, ambas de
24 de julho de 1991, introduzidos pela Lei n" 9.032,
de 28 de abril de 1995.
Art 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
pLtllicação.
Justificação
A Lei n" 9.032, de 28 de abril de 1995, concedeu aumento real aos valores dos benefícios previdenciários (ceréa de 43%) criando, paralelamente,
fontes de- reêeitas adicionais que pudessem fazer
face a tal elevação
Assim, dentre outras alterações visando aumentar a arrecadação previdenciária, foi institufda a
contnbuição obrigatória de todo o aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, que
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estiver exercendo ou voltar a exercer atividade
abrangida por este Regime.
Tal inovação ocorreu pela inclusão de novos
parágrafos tanto no art. 12 da Lei de Custeio da Pravidência Social (Lei n" 8.212, de 24-7-91) quanto ao
art 11 da Lei de Benefícios (Lei nº-8.213, de 24-791).
Com isto, aposentados em atividade passaram
a ser segurados obrigatórios com relação à respect;.
va atividade, ficando sujeitos à conbibuição para fins
de custeio da Seguridade Social.
Não obstante, tais aposentados continuaram a
não ter direito a qualquer prestação da Previdência
Social; exceto salário-tarnma - direito constitucional
. de qualqt.ter trabalhador empregado, seja ele conbibuinte ou não da Previdência Social (art 7, XII, da
Constituição) - e as compensações por acidentes,
quando empregados- auxmo-acidente e reabilitação
profissional (vide§ 22 do art 18 da Lei n" 8.212/91,
com a redação dada pela Lei nº- 9.032195).
Constata-se, desta modo, que o aposentado
passou à condição de segurado obrigatório, mas
sem retomo efetivo da Previdência Social, financiando, assim, apenas benefícios de outros segurados.
Tai situação, de certa tonna, parece ser incompatível com o ãiSposto no § 1" do art. 201 da Constituição Federal, que estabelece~qilé "qualquer pessoa poderá participar dos beneffcios da previdência social, mediante conbibuição na fonna dos planos previdenciários" (crivo nosso).
Sob o ponto de vista d!! justiça social, também
se constata a iniquidade das novas conbibuições.
Isto porque .. sabe-se que o aposentado continua a
trabalhar pela necessidade de complementar a reduzidíssima aposentadoria percebida pela Previdência
Social após longo período de conbibuição.
Ou seja, além de já ser prejudicado pelo baixo
valor da aposentadoria auferida, tem ainda que continuar conbibuindo, sob o valor de sua imprescindfvel renda càmplementar, sem direito a qualquer benefício adicional.
Vale ressaltar, ainda, que o empregador já contribui sobre o salário pago ao trabalhador aposentado, já que sua contribuição é sobre o total da folha
de salários de seus empregados. Ademais, sabe-se
que tal conbibuição é muito maior do que a oriunda
dos empregados em geral.
Tendo em vista as considerações apresentadas, solicito a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, na certeza de que assim agindo estaremos
caminhando em direção à maior justiça social em
nosso País.
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Sala das Sessões, 6 de novembro de 1995. Senador Edlson Lobão.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N0-8.212, DE24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organizaçao da Seguridade Social, Institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
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LEI N2 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995
Dispõe sobre o valor do salário m~
nimo, altera dispositivos das Leis ~
8.2121 e 8.213•, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras proVidências.
(As Comiss/Jes de AssunfDs Econ6mi-

CAPITULO!
Dos Contribuintes
SEÇÃOI
Dos Segurados
Art 12.
segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

São

Art 22 A lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
··
"Art 12...............................................

i;os e de AssunfDs Saciais, cabendo a ésta
última a cof7JJ8féncia terminativa nos termos
do art. 49, alfnea a, do Regimento lntsmo.)
O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcãniara) - O
projeto 6do será publicado e remetido às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo
Sr. 12 Secretário. em exercfcio, SenadQr Romero
Jucá
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N21.413, DE 1995

§ 42 O aposentado pelo Regime Geral
de Previdência Social - RGPS, que estiver
exercendo ou que voHar a exercer atividade
abrangida por este Regime é segurado obriga1ório em relação a essa atividade, ficandO
sujeito às coilbibuições de que trata esta lei;
para fins de custeio da Seguridade Social.

•
LEÍ N2 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos ae Beneffcios da Previdência Social, e dá outras
providências.
Art 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
Art 3" A lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 11 ..................................................
§ 3" O aposentado pelo Regime Geral
de P~J~vidência Social - RGPS, que estiver
exercendo ou que vollar a exercer alividade
abrangida por este Regime é segurado obriga1ório em relação a essa atividade, ficando
sujeito às conbibuições de que traia a lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de
custeio da Seguridade Social.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos do art 255, inciso 11, alínea c, n" 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projefo de Lei do Senado n" 248, de 1995,
que dispõe sobre a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União,. sob jurisdição administraliva dos Ministérios Militáres, e dá outras providências, seja, além do despacho inicial, apreciado
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na·
cional.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1995. Senador Antonio Car1os Magalhaes.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcãniara) - O requerimenfo lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, consoante o disposfo no art 255, 11,
c, 3 e 12, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 SeCretário em exercfcio, Senador Romero
Jucá
.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N21.414, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 335, n" 1, do Regimento lnterno, requeiro sobreslarnento do estudo do Projefo
de lei do Senado n" 200, de 1995, a fim de aguardar
a decisão da Casa sobre o Projeto de lei da Câmara n" 101 , de 1993, que "FIXa as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional", tendo em vista que as matérias são conexas.
·;~,'"

-
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Sala das Sessões, em 6 de novembro da 1995.
•
- Senador Lllclo Alcantara.
O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - O requerimento lido serã publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A Presidência comunica ao Plenãrio que, uma vez findo o
prazo fixado no parãgrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurSo ali previsto, determinou o arquivamento de~nitivo do Projeto de Lei da Câmara rJO. 82, de 1994 (n" 4.130193, na
Casa de origem), que introduz alterações na' Lei n<>
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil.
Serã feita a devida comunicação à
dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no art
91, § 31', do Regimento Interno, sem que tenha sidO·
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Pienãrio, do Projeto de Lei do Senado rJO. 177, de
1995, de autoria da Senadora Benedita da Süva, que
determina a impressão da mensagem que menciona
nos contracheques dos servidores pCblicos federais
e dã outras providências.
A matéria foi aprovada em apreciação conclusi··
va pela Comissão d!'l Educação.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
- Volta-se à-lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
·
Maldaner. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre senador Edison
Lobão, por 20 minutos. .
0 SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. _ Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
srs. Senadores, falar-se na mã conservação das
rodovias jã passou a ser um lugar-comum nas tribunas do Senado e da Cãmara dos Deputados. lnterpretando os justos reclamos das populações
que representam no Congresso Nacional, os Srs.
Senadores e Deputados vêm deixando registrado,
em nossos Anais, o estado lastimãvel das estradas federais, para também não dizer, das estaduais e municipais.
Ora, o deSenvolvimento brasileiro está estruturado na opção que fizemos pela politica rodoviãria
Certa ou errada, esta foi e é a opção, corno demonstram os 56% de toda a carga nacional e 96% de todos os passageiros que trafegam pelos 51 mi~ 612
quilõmetros de estradas federais pavimentadas, valioso palrimõnio avaliado em cerca de R$150 bHh~

camara
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es. E se ela não está sendo cumprida, corq>romef>.
do está o nosso desenvolvimeiÍ!Q.
Sucessivas reportagens na imprensa, e especialmente na televisão, têm dado destaque ao dascalabro que envolve a manutenção das rodovias
derais, que atravanca o curso nonnal de uma economia em ascensão, alélri da tragédia que representa
em tennos de vidas humanas.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nllo somos
nós, os parlamentares, que trazemos às tribLnas acrescante gravidade do problema rodoviário nacional.
Em artigo assinado no jornal Hoje em Dia, de
13 de outubro passado, o nosso ex-colega Tarcfsio
Delgado, hoje Diretor-Geral do DNER, diz em letra
de fonna que .".•.em muRo pouco tempo" entraremos
"em colapso total no setor do transporte rodovjãrio."
Segundo essa autoridade mãxima do setor rodoviãrio brasileiro, vivemos uma sHuação alarmante: apenas 28% das estradas federais podem ser consideradas em boas condições; 54% em condições regulares e 18% em mau e péssimo estado.
Ressafte.se que são declarações escritas e assinadas por uma das mais ilustres autoridades do
Poder Executivo. Se ele, incumbido de zelar pelas
nossas rodovias, afirmou o que afirmou, imagine-se
quão grave é o problema para o qual não desponta
qualquer solução à vista.
O Dr. Tarcísio Delgado não acha boa solução a
entrega de trechos de rodovias, por concessão, à
iniciativa privada, providência que acaba de ser efetivada pelo Governo em trechos de determinada rodovia Defende como única e exclusiva solução a
vinculação de fundos à manutenção de. rodovias,
afirmando que "onde não hã fundo vinculado, asesIradas acabam". E sugere um tributo de R$0,03 (três
centavos) por IRra de combustível adquirido pelo
consumidor.

te=

Não vou discutir, nesta oportunidade, as pro-

postas do diretor-geral do DNER, que talvez até sejam razoãveis e dignas de reflexão. O que pretendo
enfatizar é que, segundo essa maior autoridade em
política rodoviária do País, • ••.em muito pouco tempo" entraremos "em colapso total no setor do transporte rodoviário".
ESsa a afinnação grave, mlitas vezes repetida
das tribunas pariamentares, mas até então sem a
chancela oficial do Poder Executivo.
Discordo do Dr. Tarcísio Delgado no ponto em
que se opõe às concessões de rodovias à iniciativa
privada Tenho a convicção de que a ação empresarial de mercado, a exemplo do que ocorre nos pai- .
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ses desenvolvidos, é a solução para nossos problemas, até aqui atravancados pela burocracia estatal.
Penso, porém, que, a cada concessão dada ao
Govemo federal, devia corresponder a obrigação do
concessionário de também atender a trechos de rodevias de menor movimen10, de interesse comercial
menos relevante, especialmente no Nordeste.
Esse mesmo processo, segundo acredito, devia também ser utilizado no instante das concessões
a serem co~das no se10r das telecomunica~
Não sendo ass1m, os conglomerados empresan!US,
que buscam naturalmente lucro,-iriam omitir-se em
relação às regiões mais longínquas, que merecem
todo o amparo do Poder Público.
Tr--'
h
d"ficuldad
~os con ecernos as '
es '"""'ourrucofinancellas por que passa o nosso País e aplaudimos os esforços do Governo ~r. superá-las. O que
se ~ por .n~ malha rodoVIária, po~m, ~
me anda timldo, não correspo~enta à 1mpo~a
por ela represen~a na essênc1a dos nossos proJEItos de desenvoMmenfo.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado."
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
Ex" disporá de 20 minutos.
SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES
(PFL-BA. Pronuncia o seguinte ÕISCUrso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria de dividir meu
discurso .em duas fases: na primeira, como Presidente da Comissão de Relações Exteriores, manifesta o pesar do Senado e da Comissão, como do
próprio País e do mundo inteiro, pelo bárbaro assassinato do Primeiro-Ministro Yitzhak Rabin, tragédia
que afefou o mundo inteiro e que pude tastamunhar,
pelo vasto noticiário das televisões, a comoção que
lodos sofreram com o bárilaro radicalismo, infelizmenta existente em todo o mundo, principalmente
no Orienta Médio.
Levei, de minha parte, às condolências ao Embaixador de Israel, no dia de hoje, e pude dizer a ele
que aquele que entrega a sua vida pela pátria e pela
paz não morre.
Esse foi o testemunho que eu quis dar em
nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do senado e do povo brasileiro pela tragédia que abalou o mundo: a morta de Yllzhak Rabin.
Esta é o ponto principal do meu pronunciamen-

---a .

s.
o

to: dar minhas condolências ao povo de Israel, sobre!udo ao seu Embaixador, que representa esse
. povo no Brasil.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho
agora tratar do mesmo assunto que exaustivamente
foi discutido pelo nobre líder Edison Lobão: as estradas do País.
O .Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V.
ExA um rápido aparte, antes que passe ao assun10
das estradas?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Pois não, Senador José Roberto Arruda
Robert A ruda _ E
ostari de
0 S r. José
.
~ r
~g
a
fazer um reg.lstro ao Prestdente_ da Comissão de Relações ~res? Defesa Naaonal do ~nado, ~
ta'!' partiCipadO alivam~ dos ~s.•ntam~'!""
mus flderados pelo Presidente da República, pniTielro, juntando-me ao voto de pesar desta Casa, particularmente da Comissão, pelo falecimento do Primeiro-Ministro de Israel. Lembramos, nesta momento, como tem feito o Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que· esse lamentável incidente que abalou 0 mundo nas últimas
horas traz a nós, brasileiros, a lembrança de que,
mais do nl.I1C3, a luta que o Presidenta Fernando
Henrique Cardoso tem travado no cenário internacional- e acompanhado de perto pelo Senado, com
a presença do Presidente da Comissão de Relações
Exteriores - deve merecer maior atenção do Pafs. A
presença do Brasil no Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas, lamentavelmente,
mais uma vez é lembrada num momento diffcil para
a história politica contemporânea

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES Tem V. ExA absoluta razão. Se se examinar o Governo Fernando Henrique, verilicar-se-á que um dos
pontos alfDs tem sido a sua atuação na política extemil, sobretudo quando condena o radicalismo de
qualquer espécie, interna ou externamente, fazendo
com que irmãos, no Brasil ou no mundo, apaguem
as suas divergências e possam conviver entre si,
mesmo que mantenham as suas diferenças ideológicas. Isso é importante, e o Brasil, nesta fase, tem
assumido expressiva posição no mundo. A nossa
política externa, graças ao Presidenta Fernando
Henrique, está mantendo uma tradição, que vem de
algum tElii1JO, de lutar pela paz e de fazer com que
esse sentimentl de paz possa prosperar no mundo.
Nota-se que, no CIJI1llO da política extama, tem tido
êxito o trabalho do Presidente Fernando Henrique. Daí
por que 0 aparta de V. Ex" tem muita razão de ser.
Foi por esse motivo que encaminhei à Mesa
um requerimento que, talvez, ao fim desta sessão,
seja votado pelos Srs. Senadores, manifestando o

·.··
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pesar do Senado Federal e da Nação brasileira pelo
infausto acontecimento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tem razão o ·nobre líder Edison lobão quando trata do estado calamitoso das estradas no Brasil e, em particular, no seu Estado, que só encontra rivalidade
para pior na Bahia O seu Estado ainda foi melhor
contemplado no Orç3mento do que o Estado da Bahia, conforme vou provar, ressaltando as linhas do
Orçamento enviado pelo Governo, as quais pretendo
inserir no meu discurso.
Não cabe aqui sequer fazer uma critica ao Minlstro e, muito menos, ao dire!or do Departarnen!o
Nacional de Estradas de Rodagem. Acho até que o
dire!or está se esforçando para obter êxito na sua tareta. mas é uma política que precisa ser modificada
em relação às rodovias federais, que não podem se
C0!11larar ao esforço .que muitos dos Estados vêm
fazendo na recuperação e na construção das suas
rodovias. Esse esforço se faz notar pelo viajante que
consegue. quando entra numa estrada estadual,
sentir que está trafegando numa melhor estrada,
porque sai de uma estrada federal.
Portanto, eu queria dizer que a Bahia foi sempre discriminada - infelizmente para pior - pelo Govemo Federal, no se!or de transportes. A maiha rodoviária federal pavimentada do território. baiano é
muito pequena (4.91 OKm do território baiano), principalmente quando comparada com outros Estados.
Numa relação área territorial x estrada federal pavimentada, ·a Bahia ocupa modestíssimo 160- lugar, à
frente apenas de alguns poucos Estados do Norte e
do Centro-Oeste. Isso é mais grave se considerarmos a posição geográfica estratégica da Bahia, pas.. sagem obrigalória de todo o fluxo de transporte· entre o centro-sul e o Nordeste.
O Governo Federal precisa ter maior serisibilidade para esse tipo de questão, pois assim q(Je se
examina a proposta do Orçamento para 1996 verilica-se que o problema será ainda mais agravado,
desde quando estão previstos investimentos para
pavimentação de rodóvias de apenas R$6 milhões
dos R$127 previstos nesse programa, ficando aBahia em 8" lugar na ordem de investimenlos, tendo à
frente - e neste ponto o Senador Edison lobão verá
- Maranhão (31,15 milhões), Acre (14 milhões), Rio
Grande do Sul-(13 in~hões), Amazonas (12,7 milhOes), Minas Gerais (10 milhões), Ceará (9,4 milhões),
Ma!o Grosso (8,5 milhões)' e outros Estados.
. A situação se toma mas crítica quando verificada a forma de alocação desses recursos. Para a BR- 110, trecho Eliltre Jeremoabo e Cícero Dantas, pavi-
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mentação que vem se arrastando há vários anos,
faltando apenas 12 quilOmetras para completar a
sua pavimentação, foi previsto apenas R$1 milhão
para 12 Km. Se o Pl fosse aprovado na sua íntegra,
onde estão previs!os R$5 milhões para essa estrada, não haveria necessidade de recursos no Orçamento de 96. Caso contrário, o valor proposto é lnteiramente insuficiente, o que não justifica sequer a
sua inclusão.
É o mesmo caso da BR-122, trecho GuanarnbiUrandi, incluída com o mesmo valor (R$1 milhão),
insuficiente para complementação dos 22 quilõmetros que faltam de pavimentação, também incluída
no Pl 32 com os mesmos R$5 milhões.
Situação mais grave é das BRs 135 e 116. No
caso da BR-135, importante ligação éntre Barreiras
e o sul do Piauí, beneficia o escoamento da produção de grãos do oeste baiano e interliga vários Estados do Nordeste ao centro/sul. Há a!1Qll vem sendo
'pavimentada pelo 49. BEC, mas nunca é ccincluída,
pela insuficiência de recursos. Faltando ainda a pavimentação de 72 km no território baiano, mas é
contemplado na proposta com apenas R$1 milhão,
valor que permite asfaltar apenas 3 km. É um absurdo! A BR-116, que em toda a sua extensão, de Jsguarão-RS até Fortaleza, tem.apenas 220Km sem
asfalto - exatarnente na Bahia, entre Euclides da Cu· nha e lbó -, está contemplada com apenas R$5 milhões, apesar - e isso é verdade - do C0!11lromisso
· do Presidente Fernando Henrique Cardoso, feito em
Canudos, no início da sua campanha, de que completaria a estrada no seu Governo.
·
No Progra-ma de Restauração de Rodovias, o
quadro não é diferente. Apesar da péssima situação da malha rodoviária federal na Bahia, são previstos apenas R$ 25 milhões, sendo os casos
mais graves na BR-242 entre Barreiras e Argoim,
contemplada apenas com R$ 6 milhões, quando
seriam necessários pelo menos R$ 15 milhões. A
restauração· da estrada entre Senhor do Bonfim e
Juazeiro, contemplada com R$ 1,5 milhão, quando
seriam necessários R$ 5 milhões; entre Alagainhas e Cícero Cantas, com R$ 1,5 milhão, quando
necessita de R$ 6 milhões, e da BR-418, uma asIrada indispensável que liga Caravelas à divisa de
Minas Gerais, também não está contemplada.
Nesse Programa a Bahia é contemplada como
apenas 9,08% dos R$ 275,4 milhões previstos, ficando atrás·do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas
Gerais, cujos territórios foram altamente contempiados nos outros orçamentos, porque tiveram Ministros ligados a essa área

.......
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No Programa de Adequação da CapaCidade de
Rodovias, a situação ainda é mais grave. A Bahia
participa com apenas 0,24% dos R$ 619,7 milhões
~ previstos no Programa, com R$ 1,5 milhão para a
travessia de Vitória da Conquista. São Paulo ganha
R$ 226,6 milhões; Minas Gerais, R$ 194,5 milhões;
Paraná, R$ 73 milhões; e Santa Catarina, R$ 72 milhões, somando-se, nesses quatro EStados, o valor
de R$ 566,1 milhões, num brutal processo de concentração de investimentos justamente na parte
mais desenvolvida do Brasil, aumentando-se ainda
mais o desequilibrio regional existente.
Por isso, aqui estou pedindo a V. Exªs atenção
a este Orçamento para que esses trechos e outros
sejam modificados.
Jamais conseguiremos melhorar a situação do
País se não consertarmos a infra-estrutura básica
dessa região menos favorecida, até porque ternos
salientado - e o Senador Edi;;on Lobão ainda há
pouco falava disso- que ninguém fará concessões
nas estradas nordestinas. O Programa de Concessão só beneficiará as grandes estradas movimentadas do Sudeste; ninguém fará concessão nas regiões pobres do· Nordeste, do Norte e até mesmo do
Centro-Oeste.
·
lsso tem que ficar bem à vista do Governo,
para que ele, ainda neste ano, possa agir através
dos mecanismos que tem, como o Orçamento e o
próprio Fundo Social de Emergência, porque nenhum problema social é·de mais emergência do que
os das rodovias do Nordeste, do Norte e do CentroOeste.
0 Sr. Edison Lobao - Perm~me v. Ex" um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Com prazer ouço v.Exª.
O Sr. Edison Lobao - Sena:lor Antonio Carlos
Magalhães, este é um grave problema na vida econômica brasileira. Se a nossa opção, como afirmei
ainda há pouco, foi pelo sistema de rodovias, não
podemos abandoná-las sem a recuperação devida a
cada ano. Conforme a técnica as rodovias precisam
ser restauradas em 1O% do seu total todo ano. Se
temos uma malha de 56 mil quilômetros será necessário restaurar, a cada ano, cerca de seis mil qLilõmetros. Todavia; o DNER, por falta de recursos, não
tem efetuado éssa restauração sequer em mil qtJlõmetros por ano, o que está nos conduzindo a urna
degradação completa do sistema. Tenho andado, às
vezes - não com muita freqüência - pela Bahia e as
estradas de boa qualidade que encontro são aquelas construídas pelos sucessivos governos de V.
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Exª. Foi uma administraÇão fecunda em realizações,
notadamente no setor rodoviário. Não fosse isso,
realmente, a siltlação da Bahia seria crftica como,
de algum modo, crítica é a do Maranhão. Quando fui
Governador do Maranhão, cheguei a construir Irechos de estradas federais, entre as quais um na SR135, que também serve o meu Estado. Digo isso até
com muilo orgulho, pois fizemos um trecho importante na BR-075 com recursos do Governo do Estado por um preço baixfssimo: pagamos US$ 50 mil o
qLilômetro, quando o trecho contratado pelo Governo Federal ia a quatro ou cinco vezes mais do que
1sso. Em um outro trecho de estrada, na BR-226,
que estava entregue ao Exércilo, consegui fazer um
contrato reduzindo os custos e realizando uma nova
estrada federal, por preço bem mais baixo. Assim
também .fez o Governador Roberto Requião no Psraná, que construiu uma estrada de ferro com a participação do Exércilo a custo baixo. O que estou
querendo dizer com isso é que o Governo Federal
poderia valer-se mais intensamente dos batalhões
do Exérci!o ou de outros mecanismos para baixar os
cus!os e realizar mais intensamente essa obra da
qual ele não pode se apartar, sob pena de estarmos
diante - jâ estamos - de um desastre no sistema rodoviário nacional. Cumprimentos a V. Exª, portanto,
pelas informações que nos traz.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Agradeço a V. Ex" que deu tn1 exefllllo de adminislrador competente no Maranhão, onde realizou, em t:xlos
os setores, uma a:lministração excelente. Dai porque o
povo lhe trouxe ao Senado, para poder continuar honrando o Maranhão nesta Casa do Congresso.
Coincide 11emente, esta é a verdade, aqui temos, neste momento, quatro ex-Governadores recantes e que puderam - digo sem falsa modéstia trabalhar pelos seus Estados dentro de um sistema
de seriedade, de decência e multiplicando os recursos públicos.
Tenho certeza de que, naquela ocasião, tivéssemos contado com o apoio do Governo Federal, se
este alocasse recursos para oominislradores sérios
e competentes - é preciso ver que eles também sejam sérios e competentes -os recursos nos Estados
se multiplicariam e as obras seriam realizadas com
muilo mais eficiência Esta é uma verdade.
Mas, seja como for, o importante é que o Ministério do Transporte - e aí não vai qualquer crítica ao
senhor Ministro; ao contrário, desejo que S. Ex" tenha o maior êxilo na sua gestão; sobretudo quero
dar o meu apoio ao Diretor do DNER, o ex-Deputado
Tarcísio Delgado- encontre os recursos para reafiZar.
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Volto a dizer que um Estado com a posição
geográfica da Bahia, tão importante na ligação entre
-eqiões, não pode estar com suas estradas tbtal-.
. nente interrompidas.
Construí, da mesma forma que o Governador
Edison lobão, estrada federal com recurso do Estado. Até hoje o Governo Federal não pagou ao Governo da Bahia as estradas federais construídas
com recurso baiano. Pouco importa, pode até não
pagar. Mas que, doravante, olhe melhor as estradas
federais no território baiano. S6 assim jã nos daremos por satisfeitos.
Mui1o obrigado, Sr. Presidente.

apenas juntar-me aos votos de pesar e solidariedade sugeridos nesse requerimento pelo Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Senado•
Após a votação do requerimento, desejo fazer
uso da palavra pela liderança

O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"-Secretãrio em exercício, Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretãrio
em exercício, Senador Romero Jucá.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO

N~ 1.415,

O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - Em
votação. o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenãrio.

São lidos os seguintes:

OFICIO~ 867-A/95
DE 1995

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do arl 218, g, do Regimento Interno, que o Senado Federal, pela inserção em ata de um voto de profundo pesar, se associe à consternação do nobre povo israelense, por
motivo do recente falecimento de Sua Excelência, o
Senhor Yilzhak Rabin, Primeiro-Ministro de Israel.
Requeremos, ainda, que, por intennédio do Ministério das Relações Exteriores, se dê conhecimento dessa manifestação ao Governo daquele país.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1995. AntOno carlos Magalhães - Roberto Requillo José Roberto Arruda- Emandes Amorim -lúcio
Alcantara- Edison lobao- Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - Este
requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Em votação.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcàntara)- Concedo a palaVra
Senador José Roberto Amxla, pará
encaminhar a votação, pelo prazo de 5 mim.tos.

oo

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, jã assinei o requerimento; quero

Srasfiia, 30 de outU:lro de 1995.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados Luciano Castro e João Pizzõlãtii para integrarem, respectivamente corno liMar e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n21.149, de 24 de outU:lro 1995 (convalida a MP n" 1.116/95), que "dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS da Adocaci!rGeral da União, do
Ministério da Fazenda e dã outras providências.• Em
suubstituição aos já indicados.
.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Lelio, 'tider do PPB.
OFICIO~ 884-A/95.

8ra5ma, 31 de outU:lro de 1995.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu- ·
lados Anivaldo Vale e Enivaldo Ribeiro para integra- ·
rem, respectivamente corno liMar e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n" 1.166, de 26 de outubro de 1995
(convalida a MP n" 1.133195), que "dispõe sobre a
institúção de crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do (PIS/Pasep e Confins) nos casos que especifi- •
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ca, e dá outras providências". Em substituição aos já
indicados.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leao, UderdoPPB.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1~ Secretário em exerc!cio, Senador Romero

Jucá.
É, lida a seguinte:
Exm<> Sr. Presidente do Senado Feéiéral
Senador José Samey
Comunico a Vossa Excelência, para as providências que se fizerem necessárias, que nesta data
passo a integrar a bancada pariamentar do PMDB Partido do Movimento Democrálico Brasileiro, nesta
Casa, havendo assinado a ficha de filiação partidária
que fonnaliza minha decisão.
Brasilia-DF, 31 de outubro de 1995.- Senador
Joao França.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -A Comunicação lida vai à publicação.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Romero

Jucá.
É lido o seguinte:

. REQUERIMENTO N'-1.416 DE 1995
Senhor Presidente.
Requeiro, na forma regimental, e, através da
Mesa Diretora do Senado Federal, o seguinte pedido
de informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado das Comunicações:
•
Cópia, de inteiro teor, do processo que autorizou à Empresa lV-Cidade a explorar selviços de televisão no munic!pio de Ariquemes, em Rondônia.
Justificação
Há noticias originárias da Câmara de Vereadores do Municípiq de Ariquemes, que o empresário
Senhor Sebas!jão Santana estaria utilizando-se de
sua empresa de comunicações, para pressionar empresários e políticos a contratarem os serviços de
sua empresa, a lV-Cidade.
Outras informações dão cónta de que a referida empresa estaria transmitindo além dos limites autorizados no respectivo processo de concessão.
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Importa pois proceder a apuração desses fatos, a partir do exame do seu processo de concessão, razão pela qual se faz necessário o encaminhamen1o do mesmo ao Senado Federal, na fonna da

lei.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1995. Senador Emandes Amorim,

(A Mesa para decisifo)
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - O requerimen1o lido será despachado à Mesa para decisão, nos tennos do inciso III do art 216 do Regimento Interno. .
·
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda, como Uder, pelo prazo de cinco minutos:
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Lidar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria apenas de registrar que, ontem, realizou-se em BrasRia o I Encontro
. Nacional da Cultura, que reuniu lideranças expressivas e nomes exponenciais da rutura brasileira em
todas as suas áreas de atuação.
O registro que faço tem duas razões especificas: a primeira delas para cumprimentar Sua Excelência o Senhor Presidente da Replblica e o Ministro da Cultura pelo Encontro, que se revestiu do
maior sucasso. É importante que se diga: nenhum
pais que ousou ter um projeto de desenvoMmen1o
econõmico com justiça social, que ousou ter como
objelivo incluir 1oda a população em processo de
melhoria de qualidade de vida o fez sem dar prioridade à educação, à cultura e à ciência e tecnologia.
Apenas por isso já se justificaria esse Encontro e os
objetivos e metas nele divulgados.
A segunda razão deste registro é que dois Senadores forain incluídos na pequena relação dos homenageados pela classe cultural brasileira: o Presidente desta Casa, Senador José Samey - autor da
famosa Lei Sarney, que tarrios incentivos deu à cultura brasileira -, que, com justiça, receiieü U(!1S .homenagem nesse Encontro Nacional da Cultura Brasileira; e o Senador An1onio Carlos Magalhães, que,
como Governador da Bahia, fez um trabalho reconhecido nacionalmente de incentivo à rutura. resgatando a memória cultural baiana, que é mãe da cultura brasileira.
Ao Presidente José Samey e ao Senador An1onio Carlos Magalhães, gostaria de registrar os cum-
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primen1Ds desta Casa, em nome da Liderança do
Governo no Senado, pela homenagem que justamente receberam.
Os jornais de todo o Brasil registram hoje - com
justiça - que esse Encontro deve ser, efelivamente,
o inicio de um longo perfodo de incentivos à cultura
brasileira nas suas mais diversas formas, porque
isso é fundamental para o proje1D de Pais que 1odos
ambicionamos.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A Presidência associa-se à manifestação do nobre Senador José Roberto Arruela, com relação à justa homenagem que recebem o Presidente do Senado, Senador José Semey, e o Senador Antonio Carlos Magalhães, pelos relevantes serviços prestados à cultura
brasileira.
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
(Pausa.)
·
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casiklo Maklaner. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de

amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Novembro de 1995

-2REQUERIMENTO N" 1.193, DE 1995

Votação, em turno único, do Requerimento ri'
1.193, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos do art 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projelo de
Lei da Câmara no 13, de 1991-Complementar (ri'
223190-Complementar, na Casa de origem) que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art 62 da Constituição
Federal, e dá outras providências.

-3REQUERIMENTO N" 1.208, DE 1995

Votação, em turno único, do Requerimen1D no
1.208, de 1995, do Senador Humberto Lucena. solicitando, nos termos do art 172, inciso I, .do Regimen1D Interno, a inclusão em ·Ordenrdo tlia do Projeto de Lei da Câmara f12 52, de 1994, que dispõe
sobre o arquivamen1D e a eliminação de processos
judiciais.

-4REQUERIMENTO N" 1.209, DE 1995

Votação, em turno único, do Requerimento ri'
1.209, de 1995, do Senador Humberlo Lucena. solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projei> de Lei
da Câmara n" 95, de 1995, que á!SpÕe sobre a anistia
relativamente às eleições de 3 de outubro e de 15 de
novembro dos anos de 1992 e 1994.

_,_

-5-

REQUERIMENTO N" 1.183, DE 1995

REQUERIMENTO N21.335, DE 1995

Votação, em turno único, do Requerimento no
1.183, de 1995, do Senador Roberlo Requião, solicitando, nos termos do art 172, inciso I, do Regimen1o
Interno, a inclusão em Ordem do Dia da Proposta de
Emenda à Constituição no 20, de 1995, de sua auloria, que tramita em conjun1o com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 1, 4 e 11, de 1995.

Votação, em turno únié::o, do Requerimento ri'
1.335, de 1995, do Senador Roberlo Freire, solicitando nos termos do art 258 do Regimento Interno,
a ~ilação conjun!a dos Projetos de Lei do Senado
nOs 115 e 187, de 1995, por tratarem de matérias
que versam o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Es1á
encerrada a sessão.
(LevanflKe a sessão às 15h56min.)
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Ata da 184ªSessão Deliberativa Ordinária,
em 07 de Novembro de 1995
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Teotônio Vilela Rlho, Levy Dias, Ney Suassuna, Antônio
··
Carlos Valadares e Romeu Tuma.
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-8E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antonio Carlos Valladares- Arlindo Parlo - Arlt.r da
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos
Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy
- Élcio Álvares - Emília Fernandes - Epitâcio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto- Gerson CamataGilberto Miranda - Gilvam Bcrges - Güilherrne
Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Lucena !ris Rezende - Jader Barbalhó "-Jefferson PerésJoão França ...: João Rocha - ·Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José AlvesJosé Bianco - José Eduardo Outra- José Fogaça José Roberto Arruda - José· Sarn~y :- Júlio Campos
- Júnia Marise - Lat,~ro Camp.os -. Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucidio Portella- Lúcio Alcãntara Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira-· Marina Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda:- Nabor Júnior
- Ney Súassuna- Odacir Soares- Onofre QuinanOsmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - RÍ!mez
Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire..:: Roberlo
Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado
- Teotõnio Vilelà Filho - Valmir Càmpelo - Vilson
KleinObing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro·
aberta a sessão.

Sob a proteçã> de Det.s, i1id<mos rossos 1rlDallm.
O Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Antonio
Carlos Valadares pitiCederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

-EXPEDIENTE
AVISO
DE MINiSTRO DE ESTADO
N~

84195, de 3.1·de outubro próximo passado,
! lo Ministro da Aertmáutica, referente ao Requeri-

mento ~ 1.227, de 1995, de informações, do Senador João Rocha

As informações foram encaminhadas.

em cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
.PARECER N" 707, DE 1995
-

Da Comlssao de Conslituiçao, Justi-çã Cidadania sobre o Projeto de Lei da
cam8ra .,.. 91, de 1993 (~ 1.230-C, de
1991, na origem), que "Dispõe sobre a
alienaçao de bens e imóveis da Uniao a
Estados e Municfpiéls."

e

Relator: Senador José lgnácio Ferreira
Relatório.
O projeto de lei em epígrafe, apresentado na
Câmara dos Deputados pelo Deputado Valter Pereira, objetiva criar condições para que sejam alienados a Estados e Municípios, a titulo gratuito, os imóveis alienados por estes à União e que tenham utilização diversa de sua destinaçao original, bem como
os que se encontrem sem qualquer utilização.
Afirma o autor, ao jusblicar o projeto; que a
União dispõe de complexa e extensa malha patrimonial, formada em grande parte por bens imóveis, adquiridos sem õrius, por doação de Estados e Municípios, com destinação específica Acrescenta que
muitos desses imóveis tiveram utilização diversa da
originalmente estabelecida, sendo que alguns sequer foram ublizaclos.
A alteração desse quadro faz-se necessária,
no entender do autor, não apenas para contribuir,
por meio de uma reforma patrimonial, para racionalizar a administração feder'll, como também para prover os Estados e Municípios de imóveis onde poderão ser instalados vários órgãos públicos de grande
interesse para a comunidade.
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Examinado na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado com emendas na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ficando seu texto. final
acrescido de parágrafo que impede a doação, no
caso de imóveis que se encontram sob a jurisdição
des Ministérios Militares.
Voto do Relator
O projeto de lei em exame atende aos requisitos constitucionais formais relativos às atribuições
do Congresso Nacional (art. 48, V) e não conflita,
em nenhum de seus dispositivos, com a$ normas
constitucionais vigentes.
Dispositivo contido no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias obriga o Congresso Nacional, por meio de comissão mista, nos três anos a
contar da promulgação da Constituição, a rever todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área s~.perior a 3 mil hectares, realizadas
no período de 1" de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 1987, O dispositivo (art 51) estabelece ainda
que no caso de concessões e doações a revisão deverá obedecer aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público.
Entendo que tais princípios constitucionais não
prejudicam a disciplina imposta pelo projeto em exile
me, pois a intenção do autor é agilizar o processo de .
reversão dos imóveis não utilizados pela União- O
fato de já se ter encerrado o prazo de 3 anos estabelecido na Constituição em nada afeta o projeto,
pois o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não limita a reversão a esse prazo, Por outro
lado, embora a exigência do art 51. alinha apenas
os imóveis de área superior a 3 mil hectares. nada
impede, no texto constitucional, que se realizem as
alienações previstas na proposição em sxame, que
atinge todos os imóveis da União nas condições
mencionadas, independentemente de sua área
A proposição atende plenamente aos requisitos
de juridicidade e boa técnica legislativa e seu mérito
está amplamente caracterizado na. justificação do
autor, que demonstrou tratar-se de iniciativa justa e
conveniente. destinada a atender ao interesse colativo.
Ressalte-s~. finalmente, a necessidade de corrigir pequeng lapso na ementa do projeto, pois ela refere-se a "bens e imóveis", quando, na verd009, tra!lH;e
de bens imóveis. A emenda deve ficar assim redigida:
EMENDA~ 1-GCJ

Dispõe sobre a alienação de bens
imóveis da Unii!o a EstadOs e Munic!pios.
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Isto posto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara 11"- 91 , de 1993. ,
Sala da Comissão, 1g de novembro de 1995.Iris Rezende,. Presidente - José lg nácio Ferreira,
Relator - José Fogaça - Bernardo Cabral - Espe.
ridil!o Amin - Ademir Andrade - Roberto Requiao.:. José Eduardo Outra -Carlos Patroc!nio Josaphat Marinho - Ronaldo Cunha Lima - Elcio
Alvares.

PARECER N" 708, DE 1995
Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da
camara n~ 215, de 1993 (11"- 2.901, de
1993 na
de origem), que "Altera a
Lei n~ 7.244, de 7 de novembro de 1984,
que dispõe sobre a criação e o funcionamento do juizado Especial de Pequenas

casa

causas".
. Relator: Senador José lgnácio Ferreira
Vem a esta. Comissão, para exame, o projeto
em epígrafe que iniciou sua tramitação na Câmara
dos Deputados em maio de 1992, sendo-lhe apensado . em junho daquele ano o. Projeto de Lei 11".3.335, de 1992.. Posteriormente, foi aprovado com
substitutivo, na Comissão de Constituição Justiça e
de Redação e, a seguir, no Plenário daquela Casa,
com .rejeição, no entanto do referido projeto apensado,. e enviado ao Senado Federal em novembro do
mesmo ano.
O Projeto em tela objetiva a alterar a Lei n"7.244, de 7 de novembro de 1984 que "dispõe sobre
a criação e o funcionamento do Juizado Especial de
Pequenas Causas". Entretanto, recentemente, entrou em vigor a Lei 11"- 9.099. de 26 de setembro de
1995, que "dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crim_inais e dá outras providências," revogando expressamente em seu art 97, a Lei 11"- 7.244, de
7 de novembro de 1S84.
Diante do exposto, a matéria ficou prejudicada
e, obseJVando o disposto no art 133, letra c do Regimento Interno do Senado Federàl. concluímos pelo
arquivamenio e conseqüente r!)jeição, nos termos
do § 1• do citado artigo.
· ·
É o nosso voto.
Sala da Comissão 25 de outubro de 1995. -I ris
Rezende -José lgnácio -Romeu Tuma - Bernardo Cabral - Jefferson Peres:-:- Ney Suassuna Francelina Pereira - Pedro Simon -José E. Outra
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· - Lulz Alberto - Élcio Álvares - Ronaldo Cunha
Lima.
PARECER N" 709, DE 1995
Da Comissao de Assuntos EconOmicos sobre o PLC n~ 58/95 (n2 888/91, na
Casa de origem), que "dispõe sobre alocaçao de recursos provenientes da exploração de loteria esportiva federal,
sena e loto e dá outras providências".
Relator: Senador Ben! Veras

1-Do Relatório
Vem a esta Comissão, para analise e parecer,
o Projeto de Lei da Câmara n2 58/95, apresentado
pelo ilustre Deputado Amaury Muler, que "dispõe
sobre a alocação de recursos provenientes da exploração de loteria esportiva federal, sena e loto e dã
outras providências".
A finalidade do projeto em tela é, aumentando
em 1O% a renqa bruta de cada emissão, obter recursos a serem distribuídos aos Municípios, que deverão destinar 40% à educação básica, 30% ao apoio
ao esporte amador e 30% aos programas de apoio à
gestante, nutrizes e creches.
O art. 1" es~elece o pagamento de 10% sobre a importância total de cada emissão, nos casos
de loteria esportiva federal, sena e loto, percentual
este que deverá repercutir no preço dos bilhetes.
O Parágrafo único determina à Administração
do Serviço de Loteria Federal e Concursos de Prognósticos e recolhimento, à Caixa Económica Federal, em guias próprias, dos recursos previstos no caput do art. 1"·
O art. 2" determina a destinação dos recursos
ao município onde foi efetivada a arrecadação. E o
art. 39. estabelece que o objetivo dos recursos é de
caráter assistencial, de acordo com critérios fixados
pelas Prefeituras Municipais, conforme os percen..
tuais supracitados.
O art. 4R dispõe que a regulamentação da lei
dar-se-á 60 {sessenta) dias após a data de publicação da referida lei. ··
O eminente Deputado justifica sua proposta
com base nas necessidades de setores vitais da sociedade, tais êomo esporte amador, educação bási·
ca e atendimento a gestantes e nutrizes.
Segundo o Parlamentar, a centralização dos
recursos auferidos, junto às loterias e concursos de
· prognósticos, engendra uma pulverização da arreca. dação, tomando-a ineficaz quanto a seus objetivos.

lOS

Considera ele que a utilização dos recursos, no
próprio município onde foram arrecadados, terá importante papel no equilíbrio econõmico-financeiro
das prefeituras, sendo também uma forma de fortalecimento' do princípio federativo.
É o relalório.

11 -Dos Antecedentes Legislativos
As loterias federais têm como aios legais básicos o Decreto-Lei nR 6.259, de 10-2-1944, e o Decreto-Lei n2 204, de 27-2-1967; o primeiro dispõe sobre
os serviços de loteria e o segundo sobre a exploração de loterias.
No decorrer dos anos 50 e 60, o Decreto-Lei nR
6.259 sofreu . pequenas modificações, através de
quatro leis: n2 2.528155, nR 3.346/56, nR 3.491/58 e

nR 4.161/62.
A mudança mais significativa deve-se à Lei nR
5.255/68, que modifica o art. 28, quando além do
Fundo Especial de Financiamento da Assistência
Médica- FEFAM, do Fundo Especial de Desenvolvimento de Operações das Caixas Económicas Federais - FEDOCEF, do Fundo Especial de Serviços
Públicos e Investimentos Municipais - FESPIM e do
Fundo Especial de Manutenção e Investimentos - FEMI, passaram a receber recursos das loterias: o
Fundo Nacion~ de Desenvolvimento_ da Educação FNDE e o recém-criado Fundo Especial de Alimentação Escolar-.FEAE.
O repasse desses recursos era feito pelo Fundo Especial de Loteria Federal, com base na renda
líquida auterid!!. e _apurada em balanço anual.
Tai sisté'mática de utilização de recursos Élsteve vigente de 1967 a 1991, quando - em razão da
nova realidade estabelecida pela Constituição de
1988 - foi sancionada a Lei Orgânica da Seguridade
Social.
Desde então, e mediante a revogação dos Decretos regulamentadores d9s fundos instituídos pelo
Decreto-Lei n2 208, a renda líquida obtida pela Caixa
Econõm!ca Federal, através de suas loterias e de seus
concursos, vem tendo outra forma de distribuição.
Excluindo-se as despesas de custeio e o imposto
de renda, é a seguinte a distribuição dos percentuais:
1) Loteria Federal do Brasil/Instantânea
Fundo Nacional de CuHura ....................... 1%
Seguridade Social..................................... 22%
Fundo Penitenciário Nacional................... 3%
2) Loteria de Números/Quina, Sena e Sena
Especial
Fundo Nacional de CuHura ....................... 1%
Seguridade Social..................................... 32% .
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Fundo Penitenciário Nacional •.•••••.•..•.•••••• 3%
fações Exteriores, e do próprioJ3enado Federal ou
. Adicional Fundo Nacional de Desenvolvientão do auxílio pré-escolar, a ser recebido pelo sermamo Esportivo ...••••••••..•.••...•.•..•..•..•..•:............. 40%
vidor do órgão ou entidade a que pertence (art 7"-).
3) Loteria Esportiva Federal
Os artigos 8"- e 8"- detenninam que o Ministério
FundO Nac10n
· a1 de cUttu ra •••••••••••••••....••••• 1%
de Administração e Reforma Administrativa fixará e
· E.sportiva
· •.••..•••••.•••..
·
1O% .
atualizará o valor-teto desse auxílio, bem como as
Entidades de Prática
· Nac•ona
·
1•••.••...•••••••••. 3%
formas de parti" cipação do servidor no custeio do beFundo Penitenciáno
Fl.lldo Na:::ional de Desenvolvimenlo Espo!IM). 15%
nefício; esta quota-parte do servidor será proporcioSeguridade Social •••••.••••..••..••••..••••.••.;...... 7%
nal ao nível de sua remuneração (parágrafo único).
Adicional Fundesp....................................~.50%
111 -Do voto
4) Concursos Especiais/MEC (3 vezes ao ano)
Fundo Nacional de Cultura........................ 1%
Diante do exposto, pode-se estabelecer alguFundo Penitenciário Nacional •...••.•••••••••••• 3%
mas conclusões, relativamente ao Projeto de Lei em
Ministério da Eduação............................... 32%
análise, quanlo à técnica legislativa, constitucionalidade e juridicidade. .
Relativamente às creches, garantidas por disO art 12 estabelece confusão entre o q!,)e se
positivo constitucional art. 7~. inciso XXV- têm base
considera,
segundo a CEF, •concurso de prognóstilegal na Consolidação das Leis de Trabalho- Decos• - que inclui Quina, Sena, Sena especial e Lotecreto-Lei ~ 5.452/43 - no que concerne os trabalharia Esportiva - e a "loteria Federal". Os primeiros
dores do setor privado, e no Decreto ~ 977193, no
são
prognósticos iÍ1dividualizaclos e a arrecadação é
que concerne os servidores públicos.
variável
na razão direta da personalização dos jogos
A ClT obriga toda empresa- art 389, parágrae da constância do apostador. Já a segunda tem cafos 1~ e 2" - a ter local apropriadC? para vigilância e
ráter totalmente diverso, com emissão regulamentaassistência de crianças, na fase de amamentação, e
da
em lei - em valores - determinação de série, núdetermina que tal obrigatoriedade poderá ser suprimeros e frações, a serem adquiridas pelos usuários.
da através de creches, mantidas diretamente ou mePortanto, não cabe falar em emissão no que
diante convênio com entidades públicas ou privadas,
concerne a concursos de prognósticos.
pelas próprias empresas, em regime comunitário ou
Quanto ao parágrafo único indica, como órgão
a cargo do Sesi, Sesc ou entidades sindicais.
competente para a arrecadação de recursos, a Ad· O financiamento do local de amamentação
ministração do Serviço de loteria Federal e Concur·e/ou de creche, próprio ou via convênio, também é
sos de Prognósticos, que não mais existe na estrutudeterminado pela ClT- Art. 592 - através da contrira administrativa da Caixa Econõmica Federal.
buição sindical, indicando os Sindicatos de EmpreO art 2", que pretende estabelecer a forma
gadores e de Agentes Autõnomos, Sindicato de Prode aplicação dos recursos, referindo-se ao art 32,
fissionais Liberais e Sindicatos de Trabalhadores
a bem da verdade não o faz, pois seria preciso exAutõnornos.
plicitar se seria mantida a forma atual de gestão
Especificamente, no caso de mãe condenada e
da Caixa Econõmica Federal, relativamente aos recumprindo pena em estabelecimento penal, a lei de
vendedores credenciados em todo o País, e de que
Execução Penal - Art. 89 - prevê que as penitenciámaneira esses recursos retomáriam aos municípios
rias para mulheres deverão ter local próprio para
de origem.·
gestante e parturiente, bem como creche para "assistir
Quanto ao artigo 32, que estabelece percena menor desamparado cuja responsável esteja presa•.
tuais
de apflcação dos recursos recebidos, dispõe
A assistência pré-escolar, para dependentes
que
as
prefeituras municipais· fixarão critérios para
de servidores públicos, é garantida pelo Decreto n'l
esta
aplicação.
É de se questionar a redação genéri977/93, através de Planos de Assistência Pré-Escoca, que abre caminho ao estabelecimenlo d~ critélar, incluindo berçário, maternal ou assemelhado,
rios os mais variados e imprevisíveis. Tai s•tuação
jardim de infâf:lcia e pré-escolas (Art 2"), em período
poderá
oportunizar, na ausência de qualquer preciintegral ou parcial.
são ou balizamentos, usos e ál;lusos que seriam im- ·
possíveis de controlar e avalj~,...nos cerca de 5 mil
O art. 62 determina que os Planos de Assistência Pré-Escolar serão custeados pelo órgão ou entimunicípios brasileiros.
. '·'-' .·
dade e pelos servidores, seja por assistência direta
A ausência de limites na,fixação desses crité- como é o caso de alguns ministérios, Saúde e Rerios poderá gerar decisões equ!VOCBdas, cujos resul~..:.
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Da COiitlssão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
camara- n.. 54195 (n"- 2.188, de 1991, na
de Origem), que "Altera o caput do
art. 53 e o §·3!. do art. 63 da Lei n" 8.245,
de 18 de OU'tubro de 1991, que 'dispõe sobre as locaçoes dos imóveis urbanos e
os procedimentos a elas pertinentes".
Relator: Senàdàr Ademir Andrade

casa
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tados estariam distantes da eficácia pretendida e da
descentralização visada .
Adicionalmente, e reportando-nos ao ftem 11
deste relatório, acredftamos que a Constituição Federal, base do Estado de Direito e garantia dos direitos sociais do povo brasileiro, estabeleceu, em inúmeros de seus artigos, as finalidades e a forma -de
utilização dos recursos 'orçamentários em nível Federal, Estadual e Municipal, beneficiando ·as áreas
de Educação e Desporto, Assistência Social, Saúde
e Previdência Social, e estabelecendo claramente as
competências e responsabilidades em cada-nfvel.
Acrescente-se, ainda, que os Decre1os-Leis ~
717, de 30-7-69, e 1.285, de 6-!JC73, destinam maior
volume de recursos à Seguridade Social, através da
taxa de exploração de loterias e da inclusão das
emissões de "sweepstakes" no pagamento da quota
da Previdência Social (15%).
Igualmente, a legislação supracftada e em plena vigência, aponta-nos para uina realidade previamente estabelecida, de pleno direito, com a devida
eficácia, e à qual não cabe reparos.
Em conclusão, o PLC 085195, embora com elevado intuito e base constitucional, peca por retomar
dispositivos constitucionais em vigor, e no que concerne à técnica legislativa, especialmente nos arts.
1" e 3!!, deixa mui1o a. desejar. caracteriza-se o projeto em tela por uma superposição desnecessária e de
difícil compatibilização à legislção em vigor, e à gestão administrativà financeira de loteriàs e concursos, carecendo, portanto, de juridicidade.
Diante do exQosto, somos pela rejeição do Projeto de lei em análise.
Éovoto.
,.
Sala da Comissão, 31 de outubro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Beni Veras, Relator
- Esperidião Amin- Osmar Dias -Jonas Pinheiro - Bello Parga -Onofre Quinan - Vilson Kleinilbing - Leomar Quintanilha - Csrlos Patrocfnio Ademir Andrade - João Rocha - João França José Eduardo Du~- Freilas Neto.
PARECER NO- 710, DE 1995

I Relatório
O projeto de lei sub examine, de autoria do
nobre Deputado Aldir Càbral, pretende aHerar dispositivos da Lei n<> 8.245, de 18 de outubro de 1991 ,
que "dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos
e os procedimentos a elas pertinentes", propondo
nova redação para o caput do artigo 53 e § 3!. do artigo 63 daquele diploma legal.
A matéria foi submetida à apreciação da douta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
da Câmara dos Deputados, onde recebeu parecer
favorável quanto aos aspectos preliminares de constitucionalidade, juricfiCidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela sua aprovação.
Nos exatos termos do artigo 134 do Regimento
Comum, cabe agora ao Senado Federal como Casa
Revisora, através desta Comissão, apreciar o projeto enfocado.
11- Voto do Relator
O presente projeto não merece qualquer reparo quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade.
Relativamente ao mérito, entendemos ser
oportuna e conveniente a alteração da lei processual, ora proposta. Foi extremamente feliz o vigilante e preclaro Deputado Aldir Càbral ao constatar a necessidade de incluir as entidades religiosas no regime de locação dispensado aos hospi- tais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público. Destaque-se, positivamente, a ressalva adotada no projeto em exame
que limitou o benefício às entidades religiosas de- tentaras do competente registro, visando a coibir
eventual àbuso ou uso frauduento por parte de
agentes inescrupulosos.
Com efeito, analisando-se as atividades exercidas pelas E!ntidades religiosas em nosso País, verifica-se que elas prestam valioso serviço à população
carente, seja pela assistência social, seja pela assis- -téncia material. Assim sendo, nada mais meritório do
que proporcionar-lhes maior prazo para a desocupaÇão de imóvel cujo contraio tenha sido rescindido
nos termos da Lei n<> 8.245, de 18 de outubro de
1995, para que tenham condições propícias de
transferir-se sem prejufzo dos serviços que prestam
à comunidade.
Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto, redigido com boa técnica legislativa e em termos regimentais. No mérito, pela
sua aprovação, tendo em vista que equiparará as
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entidades religiosas àquelas que também prestam
fundamentais serviços à coletividade.
Sala das Comissões, 1• de novembro de 1995.
- !ris Rezende, Presidente - Ademir Andrade, Relator - José Fogaça - José E. Outra - Ronaldo
Cunha Lima - Josaphat Marinho - Csrlos Patrocinio - Bernardo Cabral - Pedro Simon - Esperidii'lo Amin -Roberto Requiao- Elcio Alvares.
PARECER N"-711, DE 1995
Da ComiSsi'lo de Constituiçao, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara no 88, de 1995 (N" 4.434, de 1994,
na origem), que "Altera a redação do art.
12 da Lei n~ 7.520, de 15 de Julho de
1986".
Relator: Senador Roberto Freire
I - Relatório

t: de autoria do Tribunal Superior do Trabalho
o Projeto de Lei da Cãmara no 88, de 1995, submetido neste mom~nto à apreciação desta Casa A matéria em exame diz respeito à competência jurisdicional dos Trixmis Regionais do Trroalho que possuem
sede no Estado de São Paulo (2" e 15" Regiões).
O autor da iniciativa a justifica dizendo que • •••
com a criação da L,ei no 7.520, de 15 de julho de
1986, do Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região, com sede na cidade de Campinas, o território
do Estado de São Paulo foi dividido em dois, do ponto de viSta jurisdicional trabalhista, permanecendo
na antiga 2" Região as áreas da "Grande São Paulo"
e da "Baixada Santista" e passando a integrar a 15"
Região todo o restante do Estado". Prosseguindo
, "afirma que em conseqüência desta criação passaram a ser suscitados inúmeros confiitos de competência "... visto já serem incontáveis e virem crescendo, a cada dia, as disputas judiciais envolvendo
dúvidas sobre a competência de cada um deles, em
processos de dissídios coletivos, tudo com evidentes
prejuízos e retardamento na solução dos confiitos
coletivos do tra:bafho, que demandam, mais que
quaisquer outros, solução judicial rápida e eficaz, em
razão de importantes reflexos que trazem para a sociedade como um todo."
Para a~r definitivamen!e as dúvidas, o
Egrégio TST pro~e que ao Tribunal Regional do
Trabalho da 2" Região seja atribuída a competência
exclusiva para processar, conciliar e julgar os dissídios coletivos, que possam produzir efeitos em área
territorial abrangida em parte por este mesmo Tribunal e em parte pelo TRT da 15" Região.

Novembro de !995

Na Câmara dos Deputados a iniciativa foi examinada e aprovada na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.
t o relatório.
11 _Voto do Relator
Trata-se de relevante medida para evitar os
conflitos de competência que retardam as decisões
em dissídios coletivos suscitados perante os Tribunais Regionais do Trabalho com sede no Estado de
São Paulo. Tais decisões, dadas as suas caracteristicas, não podem ser postergadas, especialmente quando as categorias interessadas estão em processo de
mobilização para realização de movimento grevista
Ainda mais urgente se faz a decisão solucionadora
do confiito quando a greve já está em,andamento.
t a falta de clareza do ordenamento vigente
que tem gerado morosidade nas decisões, e dela
decorrem as alegações de conflitos-dE!' competência
A solução encontrada pelo Tribunal Superior do Trabalho é, em nosso entendimento, a apropriada para
as finalidades que norteiam a iniciativa. Concede-se
'S: competência exclusiva para o Tribunàl quei" está
sediado na capital do Estado, em razão do acesso
facilitado e a tendência natural de nela estarem situadas as organizações sindicais, empregados e de
empregadores, mais representativas da maioria das
categorias.
_
Estão respeitados os ditames constitucionais
no tocante à iniciativa (art 96, 11, d), à competência
legislativa (art 22, I) e às atribuições do Congresso
Nacional (art 48, caput). A iniciativa também está
apta a ingressar no ordenamento jurídico, em face
da inexistência de conflito com outras normas de
hierarquia superior ou outros vícios capazes de fulminá-la com a injuridicidade. A técnica legislativa é a
adequada
Feitas estas considerações, opinamos pela
aprovação .do Projeto de Lei da Câmara ~ 88, de
1995, nos termos da redação final aprovada na Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 1"- de novembro de 1995.
- lris Rezende, Presidente - Roberto Freire, Relator- Bernardo Cabral -Roberto Requii'lo- Carlos
Patrocfnio - Josaphat Marinho - José Outra Ronaldo Lima- José Fogaça - Ademir AndradePedro Simon - Elcio Alvares - Esperidii'lo Amin.
PARECER N"- 712, DE 1995
Da ComiSsi'lo de Assuntos EconOmicos sobre a Mensagem no- 227, de 1995
(Mensagem n~ 658, de 20-6-95, na ori-
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gem), que "encaminha ao Senado Federal
a Programaçao Monetária relativa ao 2"
bimestre de 1995, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da
economia nacional previSla para o trimestre e as justificativas pertinentes".
Relator: Senador Esperidião Amin
1. Conforme estabelece o parãgrafo l.O do inciso 11 do art 6" da Medida Provisória nº- 1.004, de 19
de maio de 1995, transformada na Lei nº- 9.069 de
1995, o Sr. Presidente da República encaminha ao
Senado Federal, acompanhada de Exposição de
Motivos do Sr. Ministro da Fazenda, "a Programação
Monetária relativa ao segundo trimestre de 1995,
com estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, anãlise da evolução da
economia nacional prevista para o trimestre e as justificativas pertinentes".
2. Deve-se ressaltar, desde logo, que o dispositivo contido na Medida Provisória n" 1.004/95 foi
reproduzido na reedição da referida Medida (MP nº1.027, de 20 de junho de 1995), e posteriormente
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo ExrtJO. Sr. Presidente da República como a Lei
nº- 9.069 de 1995, desta forma a norma está em piena vigência
3. De acordo co a norma citada, o Banco Centrai do Brasil submeteu, em 24-ó-95, a Programação
Monetária ao Conselho Monetário Nacional. Tendo
sido aprovada, a Programação está sendo, portanto,
submetida à Comissão de Assuntos Económicos
desta Casa nos termos de seu § 1", art. 6" (lei. nº9.069195).
·
4. A esta Comissão, conforme. disposto no parágrafo 2" do art. 6" da citada Lei, cabe emitir parecer sobre a Programação Monetária que, .desse
modo, servirá de base para a aprovação ou rejeição
in totum da matéria pelo Congresso Nacional. vedada a introdução de qualquer alteração (§ 3", do art.
6\'. da mesma Norma Jurídica).
5. Do ponto de vista institucional do País, não
devemos ter a menor dúvida sobre a evolução dada
ao tratamento de 'matéria tão relevante para a vida
económica nacionaL Enquanto a Lei n" 4.595/64 estabelecia meçaÍlismos quase que au!omáticos de
emissão de moeda pelo Poder Executivo. o disposto
na lei traz para dentro do Congresso Nacional a ccresponsabilidade nas decisões quanto à evolução da
oferta de moeda e·, conseqüentemente. das próprias
taxas de juros a serem praticadas pelos agentes
económicos.
·:
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6. Todavia, não hã como negar que, mesmo
diante desta formulação institucional mais aprimorada. o Poder Executivo continua jogando com prazos
no Congresso Nacional e subl"(letendo medidas tão
relevantes às vésperas do recesso normal do Poder
Legislativo. Assim, a Programação Monetária que
deveria ser submetida pelo Presidente do Banco
Central ao Conselho Monetário Nacional no início do
trimestre, para pronto encaminhamento a esta Comissão de Assuntos Económicos, somente o fez em
24 de maio p.p. Portanto, em meados do trimestre, e
assim, entre a decisão daquele Conselho e o ancaminhamento da Mensagem Presidencial ao Coogresso Nacional, decorreu praticamente um mês.
7. A matéria vem a esta Comissão na última
semana do· trimestre e, desta forma, dificilmente
será apreciada antes do recesso pelo Congresso
· Nacional. Ou seja, utiliza-se de prazos fluidos para
que o Poder Legislativo tenha sobre esta matéria
uma atuação semelhante à que teve, infelizmente,
nos últimos 30 anos, ou seja, homologatória Ou então, caso rejeite a programação monetária, esta decisão não terá efeitos práticos e legais, simplesmente porque Lei nº- 9.069/95 estabelece em seu art
61'-, § 6", que "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 au!orizado a executá-la até a aprevação". Ora, como a aprovação só se dará após o
encerramento do trimestre em 30 de junho, é óbvia a
função homologatória a que fica submetida o Coogresso Nacional. Ademais, se o Congresso Nacional
não deliberar dentro de 1O dias após o recebimento
do Parecer da Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal, •a programação monetária será
considerada aprovada" (§ 4" do art. 6\'. da Lei nº9.069195). Todavia. caso a matéria fosse submetida
ao Congresso Nacional no início do trimestre e deliberasse pe!a sua rejeição, então o Poder Executivo
estaria obrigado a encaminhar a programação monetária no prazo de 1O dias.
8. Em suma, não obstante o avanço institucional ainda há falhas graves no estabelecimento e no
cumprimento de prazos, a exemplo da data em que
a Presidência do Banco Central submeteu esta Programação Monetária ao Conselho Monetário Nacional e o tempo decorrido para que a Mensagem Presidencial chegasse a esta Comissão de AssuniOs ·
Económicos. Esta questão, pela importância que
tem. será reiOmada adiante em nossas conclusões.
9. De qualquer forma, passamos à anãlise do
mérito da questão.
·

a

>
:.':'

~~

uo

ANAIS DO SENADO FEDERAL

li-Mérito
1.-Conforme a Lei estabelece, a programação
monetária deve conter as estimativas das faixas de
variação dos principais agregados monetários, compatíveis com dois aspectos macroeconômicos fundamentais: a estabilidade da moeda e a evolução prevista da economia nacional no trimestre a que se refere a programação.
2. As estimativas do Banco Central para o 2"
trimestre de 1995 foram feitas com base nos saldos
dos agregados no último mês do 12 trimestre do corrente ano, e estabelecidos os limites para as emissões do real (conceito ampfiado), "considerando-se
a perspectiva de atenuação do riúno de crescimento
da alividade no perfodo e o objelivo de estabilidade
nos preços·~ (grifo nosso).
3. Para tanto, foram consideradas, de um lado,
a evolução da economia brasileira no primeiro trimestre de 1995, especialmente dos setores comercial e industrial (utilização da capacidade produtiva e
produção), do nível de emprego, da estabilidade dos
preços, do comportamento das finanças públicas
(resultados de caixa e dívida pública interna) e, obviamente, do desempenho do setor externo da economia, em seus aspectos comerciais e cambial. De
outro lado, considerou-se nas estimativas, o comportamento dos agregados monetários nos 3 primeiros meses do ano, destacandCH>e que a base monetária·atingiu R$16, 1 bilhões (média diária) no final do
trimestre,. portanto abaixo do limite inferior de
R$17,7 bilhões aprovado pelo CMN e submetido à
CAE!SF, caracterizando um crescimento de 8,8%
em relação ao último trimestre de 1994.
Todavia, não obstante essa evolução trimestral (pela média dos saldos diários no trimestre janeiro-março/95), o fato concreto é que "Após a forte expansão ocorrida nos primeiros meses do programa de ajustamento, a base monetária - média
dos saldos diários - apresentou redução de 2,3%
em janeiro, 6,3% em fevereiro, 0,9% em março e
9,3% em abril", de 1995. (grifo nosso). Registrese, portanto, que a redução acumulada de 9,3%
na base monetária no primeiro trimestre expressa
a sinalização de uma política monetária contracionista, tendo ení vista que em decorrência do processo de estabilização, seguido de rernonetização
da economia, é normal que as pessoas passem a
reter mais papel moeda e depósitos a vista para
suas transações correntes. Além do mais, sabe-se
que, em geral, a população teve um aumento do
seu poder aquisitivo, porquanto observou o impos-
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to inflacionário que anteriormente era transferido
paraogovemofederal.
-·
Com relação à evolução da base monetária
ampliada,".destaco o falo de que este agregado man-_
teve-se estável em abril e no mesmo patamar dá
média do 1Q trimestre.
No que ·diz resp!Íito aos meios de pagamentos
(corno múltiplo da base monetária). observa-se, porém, que estes seguiram a tendência de queda das
taxas de crescimento da base monetária (6,5% em
janeiro, 3,1% em fevereiro, 4,4% em março e 2,4%
em abril). Corno este agregado resulta da soma de
papel moeda em poder do público mais os depósitos
à vista tem-se mais uma vez, um indicador de forte
tendênda de contração da liquidez para efeitos de
transações corrent~ em bens e serviços na ~no
mia - prenúncio, portanto, de desaquecimento nas
atividades produtivas, comerciais, etc.
4. Por fim, "a política monetária teve também
por objelivo controlar a expansão nominal do M4, o
indicador mais amplo de liquidez da economia, mediante o controle do crescimento dos passivos monetários e não-monetários do Banco Central." (grifo
nosso).
Como se sabe, este indicador engloba além
dos meios de pagamentos já reteriqos, os titulas públicos (federais, estaduais e municipais), os titules
privados as aplicações de curto prazo (FAFe FRF),
além de depósitos especiais remunerados e em cadernetas de poupança. Com efeito, o crescimento do
M4 em 7,5% (termos nominais), "em oposição ao
ocorrido com os outros agregados monetários, deveu-se eXclusivamente à forte ampliação dos títulos
privados, mais do que compensando a redução do
M1.... e o resgate líquido de títulos públicos estaduais e municipais." (grifo nosSo). Mas entre março
e abril passados, a expansão nominal foi fortemente
desacelerada, atingindo tãCH>omente 1.1 %.
5. Em.prlmeiro lugar, ressaltamos que o exame
do cenário da evolução dos agregados monetários
do 1Qtrimestrede 1995 é necessário, embora cansativo e por demais técnico. Isto se faz necessário porque foi com base nesse quadro que o l;lanco Central
realizou a programação monetária objeto de exame
nestaCAE.
Assim destaca-se desde lego que o Banco
Central, ao relatar a evolução i:JOs dados sobre a
moeda na economia, não menciona uma vez sequer
o impacto da política seguida s!Jbre uma das variáveis mais importantes na econôrpia: a taxa de juros
e seus impactos micro e macroeconõmicos efetivos. ·
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Por exemplo, não se deve ter dúvidas quanto à eficácia de uma política monetãria restritiva sobre a
evolução do nível geral de preços: em condições
próximas à plena utilização da capacidade produtiva
de uma economia há uma correlação positiva enIre base menetãria e inflação. A questão a ser
analisada é em que medida a sociedade está disposta ou tem condições de absorver o custo social
decorrente de tal política, e por quanto tempo. Os
dirigentes do Banco Central têm plena consciência
do trade-off entre inflação e desemprego, mas
não toca nesta questão em sua-programação monetãria

oferta de moeda através de estimativas do multiplicador monetãrio, em função das regras de depósito
compulsório sobre os depósitos a viSta adotadas
pelo Banco Central.
8. Da Programação destacaríamos os seguintes agregados monetários:

6. Passemos então à avaliação da estimativa
dos agregados monetários apresentada pelas autoridades meonetárias.

Base Mon. 80,3
Ampliada ..

84,1 a 85,5 4.7 a 6.5

M4

200.4 a203,6 6.,2 a 7.9

A programação está centrada na linha mestra
de atuação do governo: monitorar o nlvel de alividade económica, assegurando-se equilíbrio interno
(i.e., controle sobre o nível de expansão da demanda interna} e posição saudável na área externa de
modo que não·haja pressões inflacionárias. Como o
nível de atividade do 1" trimestre esteve bastante
acelerado - com estimativa de crescimento dQ PIB
de 10,5% em relação ao 1"trimestre de 1994, elevado índice de utilização da capacidade industrial instalada e déficits comerciais persistentes -, sabe-se
que, sem reversão destas tendências não seria possível manter o equilíbrio macroeconômico parcialmente alcançado pela economia brasileira, especialmente a estabilidade de preços ancorada nas reservas cambiais.
Assim, a previsão era a de que o elevado ritmo
de atividade do 1" trimestre seria reproduzido no segundo trimestre, com agravante de elevação temporária das taxas de inflação, em decorrência de efeitos sazonais, a exemplo de reajustes salariais (inclusive o salário mínimo), gastos com vestuário e aluguéis. A reversão do aumento sazonal da inflação
tenderia a ocorrer estando ausentes, como atualmente, os mecanismos automáticos de reindexação, e mantidas adequadas as politicas monetária e fiscal (destaque n6sso).
7. Em suma, a partir da estimativa de demanda por moedª :. obtida pela utilização de um modelo econométrico denominado Modelo de Correção de Erros (MCE), que correlaciona meios de
pagamento verificados com índices de preços,
taxa média de juros dos títulos públicos federais e
índices do PIB trimestral -, determinou-se o com. portamento da base monetária, i.e., da própria

Agregado

Saldo/
Saldo/
Marco/95 Junho/95

Bruie Mane- 15.6

Variação o/o

14.9 a 17.4 -4.5 a 11.5

táría Restrita
M1

1

18.0

·188,6

17.7 a 20,7 -1.6 a 15.0

Saldos em fins da março e médio diário de junho, respectiva-

mente:
2- Valores em bilhões de Reais.

As projeçóes contemplam, obviamente, pressu. postos sobre "trajetórias possíveis de taxas de juros
nominais de inflação e da atividade económica", assim como "pressupostos para taxa de "over" e da
TR", premissas sobre o comportamento de fatores
que expandem e contraem a bãse monelária, etc, no
período a que se referem, ou seja, no segundo trimestre de 1995.
9. Embora o Banco Central não explicite os
pressupostos; depreende-se do Voto apresentado
ao CMN que. foram considerados: 1, rigor no controle dos fatores que aluam sobre a base monetária. objetivando um programa de rígida disciplina
monetária: 2, ·estrita vigilância sobre um agregado
monetário mais amplo, do tipo M4. de modo que o
Banco Central, possa exercer o seu papel a partir
de úm passivo mais amplo do que a própria base
monetãria e · que captasse as mudanças na demanda por m~da resultantes da estabilização -a
exemplo d_a remonetização nos ativos mais líquidos, como os, fundos de curto prazo; dos efeitos
da conversão, ae parte da dívida pública fora do
Banco Central em papel moeda e depósitos à vista; da evolução dos depósitos a prazo nos bancos,
etc; 3. uma política que "enseja, efetivamente, mudança de regiine cujas condicionantes são (a) qualidade na gesstão das contas públicas, (b) neutralidade no imp~ monetãrio do setor externo e (c)
controle sobre.·a expansão do crédito doméstico".
Vale dizer, disCiplina no resultado operacional do
Tesouro Nacional. de modo que o superavit das
receitas sobre as despesas cubra, pelo menos em
parte, os juros da dívida pública interna e externa;
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4. a necessidade, enfim, de "estrito controle sobre a
demanda, mediante políticas monetárias e fiscal
conservadoras de forma a não pressionar os preços•.
1o. Do ponto de vista da teoria econômica
monetária, não há o que questionar, em princípio,
sobre a formulação e as subseqüentes estimativas
da programação sob exame. Todavia, há que se
ressaltar:
1. a programação não faz referência sobre a
variação estimada dos elementos que compõem a
Base Monetária restrita, i.e., entre os -4.5 e 11.5%
previstos, quanto se refere a papel moeda emitido e
quanto a reservas bancárias. Nesse sentido, é importante salientar que nem o Voto do Presidente do
Banco Central nem a Exposição do Sr. Ministro da
Fazenda fazem referência sobre qual o impacto da
programação sobre o lastro do real, especificamente
qual o impacto das emissões de Real (se positivas
ou negativas) vis-à-vis as reservas internacionais
vinculadas à moeda nacional, conforme art 3Q da Lei
n<> 9.069 de 1995;
2. do ponto de vista formal, a programação
atende ao disposto no inciso III do art 49. da Lei, ao
objetivar a estabilidade da moeda. Todavia, não explicita em nenhum momento o custo da estabilidade
a partir das taxas dejuros utilizadas rias estimativas
da programação. Tudo se passa como se a responsabilidade das autoridades monetárias se restringisse a controlar a oferta de moeda e crédito dada a
inarredável condição de estabilidade da moEida.
sistema econômico, sobretudo o de uin país em desenvolvimento, é muito mais complexo e requer,
para os que decidem, explicitação das forml.daçôes
·· ·propostas. Seguramente não é o caso da Programação sob exame.
·

o

Em nosso entendimento, a gênese do problema parece residir, entre outras coisas, na estrutura
da própria da Medida Provisória e posteriormente
em Lei, pois esta não estabelece prazos rígidos para
o envio da Programação Monetária à CAE, mas estabelece a rigidez quanto ao objetivo das estimativas
dos agregados monetários e a suficiente abertura
para os formuladores da política, deixando, assim,
praticamente sem espaço para atuação do Congresso Nacional. Não Obstante as restrições apontadas e na expectativa do àprimoramentb da política monetária do
país, somos favoráveis à aprovação da Programação Monetária, anexa à Mensagem Presidencial n<>
227, de 1995, nos termos do seguinte Projeto de De-
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creto Legislativo a ser submetido ao Congresso Nacional, conforme § 2" do art 6" da Lei n<> 9.069 de
1995, de 29 de junho de 1995:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~161, DE 1995
Aprova a "Programação Monetária
relativa ao 22 trimestre de 1995, com estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional previsla
para o trimestre e as justificativas perti-

nentes.."
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Fica aprovada a Programação Monetária relativa ao 22 trimestre de 1995, com estimativas
das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre e as justificativas pertinentes, nos termos da Mensagem PreSidencial n" 227,
de 1995.
· Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publiçação.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Esperidlao Amln,
Relator .: Jonas Pinheiro - Osmar Dias - Joio
Rocha - Vaimir C3mpelo - Joio França - Lauro
campos - Viison Kleinübing -BeiJo Parga - JeJ.
ferson Peres - Ademir Andrade - carlos PatrocJ.
nio- Leomar Quintanilha.
PARECER N" 713, DE 1995
Da Comissão de Assuntos EconOmicos sobre a Mensagem no. 277 de 1995
(Mensagem n~ 799, de 26-7-95 na origem)
do Senhor Presidente da República, que
encaminha ao Senado Federal a Programação Monetária relativa ao terceiro trJ..
me~de1995.

RelatOr: Senador Esperidiao Amin
Está em pauta a Mensagem n<> 277 de 1995 do
Senhor Presidente da República, que encaminha ao
Senado Federal a programação monetária referente
ao terceiro trimestre do ano de 1995.
A Lei n<> 9.069, de 29 de junho de 1995, estabelece em seu artigo 6" que o Presidente do Banco
Central do Brasil submeterá, no inicio de cada trimestre, a programação monetária do trimestre ao
Conselho Monetário Nacional, que, após aprovada,
será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômioos do Senado Federal. Ainda segundo o disposto
no artigo 6", o Congresso Nacional poderá, com
'

.

~
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base em parecer da Comissão de Assuntós Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação
monetária mediante decreto legislativo, desde que o
_ faça num prazo de dez dias a contar do seu recebimento. Case contrário, o decreto legislativo limitarse-á aprovação "in totum" da programação monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
Nos termos da referida Lei, a programação monetária deverá vir acompanhada de "estimativas de
faixas das variações dos principais agregados monetários, compatíveis com o objetivo de assegurar a
estabilidade da moeda; anãlise da evolução da economia nacional prevista para o· próximo trimestre e
justificativa da programação monetária".
Foi anexada à Mensagem Presidencial o doeumento Voto CMN ~ 081/95, de 19-7-95, que apresenta a programação monetária do 3"- trimestre, bem
como sua fundamentação técnica.
documento em questão começa por apresentar um panorama geral da economia brasileira no
segundo trimestre de 1995. Alguns indicadores econõmlcos sugerem atenuação do ritmo de crescimento da atividade· econõmlca, embora alguns sinais sejam ainda ambíguos. Os dados sobre faturamento
real do comércio varejista da região metropolitana
de São Paulo registram crescimento até abril, com
reversão da tendência em maio. HolNe desaceleração da criação de e'mprego a partir de abnl, seguindo-se uma queda de 0,41% em maio e de 0,30%
nas primeiras três semanas de junho.
As taxas de inflação do primeiro semestre, que
estavam em tomo de 2% tiveram um aumento em
junho, quando subiram para aproximadamente 2,5%
em virtude principalmente dos reajustes nas tarifas
públicas e do salário mínimo. O governo espera que
a tendência seja revertida nos próximos meses em razão do processo ele desindexação iniciadO em jullio.

o

A execução financeira do Tesouro Nacional
apresentou S1.4Jerávit primário de R$4,7 bilhões no
primeiro semestre' de 1995, 28% maior do que o
igual período de 1994. O valor da dívida pública intema federal em junho de 1995 foi de R$66,5 bilhões, praticamente Idêntico ao que vigorava em junho
de 1994, antes da implantação'do real.
O contrQié· dos agregados monetários, no decorrer do segundo trimestre de 1995, se mostrou satisfatório. As emissões ocorridas ficaram de acordo
com os parãmetros anteriormente estabelecidos. As
bases monetárias-, restrita e ampliada, e o M4 ficaram abaixo do limite inferior estabelecido pela programação.
,_,.,,

113

O governo espera, para o segundo semestre
de 1995, que o avanço das reformas estruturais,
notadamente das reformas fiscal e da ,previdência,
que possibilitarão alcançar o equilfbrio das contas
públicas, abra caminho para que ocorra uma eventual redução de taxa de juros sem prejuízo do eqtilíbrio interno.
Com base no cenário macroeconômico observado no primeiro semestre, e levando em conta as
metas de estabilidade econômica e as projeções de
crescimento, foi formulada a programação monetária. As metas dos principais agregados monetários
para o terceiro e quarto trimestre de 1995.foram obtidas a partir de um modelo econométrico denominado Modelo de Correção de Erros (MCE).
Os exercícios de previsão realizados com base
neste modelo obtiveram, ~mo resultado, um intervalo entre R$15,1 bilhões e R$18,3 bilhões para a
base monetária restrita em setembro
de entre
R$19,2 e 23,5 bilhões para dezembro de 1995. ·
O niõdelo forneceu; para a média dos saldos
diários de M1 no mês de setembro de 1995 um intervalo entre R$18,2 bilhões e R$21 ,8 bilh~ e um intervalo entre R$22,7 bilhões e R$27,8 bilhõeS para
dezembro de 1995.
·
·
·
As projeções relativas à base monetária amplia:
da indicam para a média do mês de setembro um intervalo de R$87,9 bilhões a R$94,0 bilhões e para a
média de dezembro entre R$93,0 e R$1 01,7 bilhões.
As projeções referentes ao M4 estimaram valer
res no intervalo de R$207,5 bilhões a R$222, 1 bilhões em setembro e no intervalo de R$219,0 bilhões a
R$240,0 bilhões em dezembro de 1995. ·
Acreditamos que o documento Voto CMN NO081/95 apresentou ampla fundamentação técnica
para a política monetária do Governo, que foi elabcr
rada de forma coerente, levando em conta as condições macroeconõmicas do primeiro trimestre de
1995, e objetivando a manutenção da estabilidade
dos preçoS e 0 crescimento sustentado da economia. Assim sendo nada termos a opor à apovação in
totum da Programação Monetária do 3"- trimestre de
1995, nos termos do seguinte.

e·

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº-162, DE 1995
Aprova a Programaçao Monetária
relativa ao 3"- trimestre de 1995, com estímativas das faixas de variaçao dos principais agregados monetários, análise da
evoluçao da economia nacional e as jus. - tificativas pertinentes.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

114

O Congresso Nacional decrefa:
Art 12. Rca aprovada a Programação Monetária relativa· ao 3º- trimestre de 1995, com estimativas
das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da e~olução da economia nacional
e as justificativas pertinentes.
Art 2" Este Decreto legislativo entra em vigor
na dafa de sua publicação.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Esperidiao Amin,
Relator - Jonas Pinheiro - Osmar Dias - Leomar
Quintanilha - Joao Rocha - Joao França - Ademir Andrade - Valmir Campelo - Vilson Kleinüblng - Bello Parga - Jefferson Peres - Lauro
Campos -Carlos Patroc!nio.
PARECER N" 714, DE 1995:
Da Comissao de Constituiçao, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n9. 98, de 1995 que "Altera a redaçao do art. 22; da Lei n._ 8.460, de 17 de
setembro de 1992, para estérider os benefícios do aúxllio-alimentaçào aos servi-dores com jornada de trabalho igual ou
superior a vinte horas semanais e dá outras providências".
·
·
Relator: Senador Adem ir Andrà~
De autoria do ilustre Senador Odacir Soares, o
projeto em tela tem por finalidade es!Ei~der os benefícios do auxílio-alimentação aos serviPc>res civis dos
órgãos da Administração direfa, auiãrquica e fundacional, com jornada de trabalho igual~,óu superior a
vinte horas semanais._
_,, .
Ao justificar sua iniciativa, o_ autor da proposi·
• ;.:~·
ção alega:
"A concessão de auxílio-alimenfação
aos servidores públicos. hoje restrifa aos sujeitos à jornada de trabalho de quarenfa horas semanais, deve ser estendida aos demais servidores por razões de justiça, em
respeito aos princípios isonõmicos que norteiam a disciplina das relações entre o poder
público e seus subordinados. Embora a lei
atribua a este auxílio natureZa não-salarial,
a verdade é que, na realidade prática, o benefício representa verdadeiro salário, mormentê quando os vencimentos dos servidores encontram-se achatados e, se não houvesse complementação, muitos não receberiam sequer o salário mínimo."
Como se sabe. quando da instituição do auxílio-alimentação, o benefício ficou restrito aos servi-
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dores que cumprem 40 horas semanais de jornada
de trabalho, sob justificação de que esses servidores
despenderiam muito tempo com o deslocamento do
local de trabalho até a residência, para as refeições.
Afirma, porém, o nobre Senador Odacir Soares
que, em razão do principio constitucional da isonomia, deve ser dado igual trafamento aos servidores
públicos que cumprem jornada de trabalho de 20 horas semanais.
Em primeiro lugar, vale lembrar que freqüentemente se tem invocado a isonomia para a equiparação de servidores nas .leis majoradoras de vencimentos ou concessivas de vantagens. Tai principio
decorre do disposto no art 5º- da Constituição Fede. ral, que afirma a igualdade de todos perante a lei.
Entretanto, esse princípio deve ser entendido e aplicado dentro dos limites do mandamento igualitário.
Vale lembrar que a Constituição g;u-ante a
igualdade jurídica, isto é, tratamento igual aos especificamente iguais perante a lei. Ressalte-se que a
igualdade genérica dÓS servidores públicos não os
equipara em direitos e deveres, e, desse modo, não
os iguala em vencimentos e vantagens. Devemos ter
presente que genericamente, todos os servidores
são iguais, mas pode existir diferenças especificas
de funÇão, de tempo de serviço, 'de condições de
trabalho. De outro modo, a Administração seria obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens
aos porfadores de iguais títulos de habilitação, aos
que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço, embora em cargos diferentes
_ou em circunstâncias diversas. Entretanto. isso não
acontece, porque cada servidor pode exercer as
mesmas funções (médico, engenheiro, etc. .. ) em
condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo
jus a retribuições diferentes. sem qualquer ofensa ao
princípio da isonomia. Não podemos nos esquecer de
que até mesmo a organização da carreira, com escalonamento de classes para acesso sucessivo. com gradação crescente dos vencimentos, carece diferenciar
os servidores, sem os desigualar perante a lei.
Sobre a questão ensina-nos o mestre em Direito Administrativo, Hely Lopes Meirelles:

"0 que o princípio da isonomia impõe é
trafamento igual aos realmente iguais. A
igualdade nominal não se confunde com a
igualdade real. Cargos de igual denominação podem ser funcionalmente desiguais,
em razão das condições de trabalho de um
e de outro; funções equivalentes podem diversificar-se pela qualidade ou pela intensi- ·
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dade do serviço ou, ainda, pela habilitação
profissional dos que a realizam. A situação
de falo é que dirá da identidade ou não entre cargos e funções nominalmente iguais"
(in Direito Administrativo Brasileiro, São
Paulo, 1981, B"ed. pp. 444).
Como se vê, é improcedente a alegação de
que os servidores sujeitos à jornada de trabalho de
20 horas semanais devem fazer jus ao auxílio-alimentação, com base no princípio constitucional da
isonomia. Este princípio estaria sendo descumprido
se, entre os que cumprem jornada de 40 horas semanais, alguns não estivessem recebendo auxílioalimentação.
Em segundo lugar, no que tange à juridicidade
e constitucionalidade do projeto em apreço, há que
se examinar, preliminarm!lnte, a legitimidade da iniciativa
Entendemos 'COmo · inadmissível a presente
proposição, por ser colidente com a prerrogativa da
exclusividade de iniciativa, que ao Presidente da República é outorgada, como natural decorrência de
sua condição de supremo chefe da Administração,
sobre cuja estrutura, atribuições e funcionamento
deve dispor com privatividade. É o que dispõe a
Constituição Federal em seu art. 61, § 1~. 11, c ln
verbis:
"Art. si ................................................ .
§ 1~ São de iniciativa privativa do Presidente da RepCillica as leis que:
.
1- ...............................................;."······
11 - disponham sobre:
c) servidores pCillicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para
a inatividade;•
Pelo exposto. opinamos pela rejeição do Proje.
to de Lei do Senado ~ 98, de 1995, por não atender
os requisitos constitucionais exigidos.
Sala da Comissão, 1~de novembro de 1995. lris Rezende, Presidente - Ademir Andrade, Relator- José Fogaça - José E. Outra - Elcio Alvares
- Pedro Simon,- Roberto Requião - Francelina
Pereira - Ronaldo Cunha Lima- Bernardo Cabral
- Esperidião Amin - Josaphat Marinho.
PAJ:!ECER III" 715, DE 1995
Da Comissão de Assuntos EconOmicos, ao Projeto de Lei do Senado n2 146,
de 1995, , de autoria do Senador Júlio
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campos, que '1nstitul o Conselho Curador dos Recursos das cadernetas de
Poupança e dá outras providências".
RelatDr: Senador Valmir Campelo
l-Conteúdo
A presente proposição legislativa pretende autorizar o Poder Executivo a instituir, no ãmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho Curador dos Recursos da Caderneta de Poupança (art. 12), aliás em
contradição com a ementa
Apesar de apenas autorizar a criação do coleglado, o projeto de lei estabelece:
I - a composição do Conselho, a forma de
nomeação e escolha dos membros, o tempo de
mandato destes. o quorum para deliberações, o
período de reuniões, o exercício da presidência,
as despesas para comparecimento, a abonação de
ausências ao trabalho e estabiUdade no emprego na
entidade de origem dos conselheiros, e o provimento de meios necessários ao funcionamento do órgão
(art. ~);
11 - a competência do Conselho, de forma minuciosa (ar!. 3'> e seus incisos I a X);
III - o poder para o Conselho convidar ou convocar (sic) qualquer cidadão ou autoridade para
prestar esciarecimentos informações (art. 4");
IV - a obrigação de o Banco Central prestar
assessoramento aos membros do Conselho (art. 52);
V - a faculdade do Conselho para requerer ao
Bancó Central intervenção na instituição financeira
da qual tenha diagnosticado irregularidades na aplicação e destinação de recursos de cadernetas de
poupança (art. 6");
VI - a obrigação ao Poder Executivo para regulamentar em 30 dias a lei em que se converter o projeto (art. 72);
,
VIl -.o prazo de 60 dias para instalação do
Conselho.·

e

li-Inconstitucionalidades
A proposição incorre em duas inconstitucionalidades insanáveis, invadindo competências privativas
do Presidente da República:
1ó!) quanto à iniciativa da lei que disponha sobre "criação, estrutura e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração pública", logicamente só federal (CF, art. 61, § 12, inciso 11, alínea e); e
2") quanto à própria matéria de "dispor sobre a
organização e o funcionamento da administração, na
forma da lei" (CF, art. 84, inciso VI).
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III -lnjuridicidades
Além das inconstitucionalidades referidas no
item anterior, o projeto, injuridicamente, criaria uma
lei inócua, pois apenas autoriza o Presidente da República a fazer algo para o que jã tem investimento
constitucional.
Aliás, aí inclusive destoa juridicamente da regra proposta, meramente autorizativa, com a redação dada à ementa.
·
lnjuridicidade também ostenta o projeto ao estabelecer, em contraste com simples autorização, os
rígidos detalhamentos resumidos no item I deste parecer, tolhendo o Chefe do Poder Executivo do exercício de sua competência exclusiva para "dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal" (art 84, VI).
IV -Mérito
O objetivo perseguido pelo autor jâ foi alcançado por meio da recente lei nº- 8.693, de 28-7-93,
cujo art 30 e seu parágrafo único atento a competência reservada ao legislativo (Art 48, XIII da C.F) f1
a tipicidade da atividade em questão prevê a remessa pelo Banco Central do Brasil à Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, trimestralmente,
dos dados e infOrmações relativos a captação de
poupança e a aplicação desses recursos em operações habitacionais, atribuindo a referida Comissão a
definição do nível. de detalhamento dessas informações de .forma a permitir a verificação do cumprimento da obrigatoriedade de aplicações de recursos
de caderneta de poupança pelas instituições financiadoras (lei nO- 8.692/93 e seu parágrafo único.). A
legislação em vigor, assim, jâ disciplina de maneira
correta a questão.
De fato, questões como a política de aplicação,
a fiscalização de instituições financeiras e a fixação
de limites de empréstimo (que a proposição pretende transferir para o Conselho Curadory são atividades típicas do Banco Central e estão circunscritas
ao campo da política monetária, a exigir a atuação
de técnicos com formação específica, de alta especialização, não se podendo perder de vista, que a
• matária diz respeito ao controle de liquidez do mercado financeiro. e, por via de conseqüência, a proteção da econoQ1ia popular.
Não se justifica, portanto, retirar do Banco Central a competência para fiscalizar a atividade das institt.ições, financeiras.
Ainda quanto ao mérito, e a despeito de jã estar a matéria adequadamente disciplinada na legisla, ção, observamos grave impropriedade na composi-

ção de Conselho que se pretende criar, considerando inadequada a inclusão, entfe seus membros, de
tomadores de empréstimo (em número até superior
ao dos depositantes), por entendermos que um Conselho encarregado de zelar pela boa l!Piicação dosdepósitos deva ser integrado somente pelos titulares
desse dinheiro e não por aqueles que pretendem
tomâ-lo por empréstimo, pois a finalidade única de
um conselho de poupança deve ser a preservação
da liquidez e da rentabilidade dos depósitos.
V-Voto
Em razão das inconstitucionalidades e injuridicidades apontadas, e da anâlise do mérito do Projeto de lei do Senado n" 146, de 1995, este parecer
opina pela sua Rejeição.
Sala da Comissão, 31 de outubro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Valmir Campelo,
Relator - Joao Rocha - Esperidiao Amin :- Osmar
Dias - Bello Parga - Jefferson Peres - Vilson
Kleinübing - Ademir Andrade - Joao França Jonas Pinheiro - leomar Quintanilha - Carlos
Patrocfnio - Laura Campos.
PARECER

~ 716,

DE 1995

Da Comissao de Assuntos EconOmicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n2
178, de 1995, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que "Institui incentivo crediticio para os mini e pequenos produtores
rurais mediante dedução no valor do Imposto de Renda devido pelas instituições
financeiras pOblicas".
Relator: Senador Osmar Dias
I - Relatório
Com a proposição legislativa que nos é dado
relatar, pretende a ilustre Senadora Mar1uce Pinto
instituir incentivo creditício para os mini e pequenos
produtores.· rurais, assim definidos no Manual de
Crédito Rural do Banco Central do Brasil, consistente na dedução do imposto de renda devido pelas instituições financeiras públicas do valor integral dos financiamentos concedidos àqueles produtores•
Esclarece a insigne parlamentar que o benefício, limitado a cinqüenta por cento do imposto devido, somente será admitido nos casos em que não seja
cobrada do mltuârio mais que a metade da correção
monetária verificada no período do financiamento.
Finaliza o projeto definindo infrações aos dispositivos da lei e a elas cominando penalidades.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
~ o relatório.
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11 -Voto do Relator
A proposição não apresenta falhas no que toca
à sua iniciativa, nem à competência do Congresso
- Nacional para legislar sobre a matéria, ex vi dos
arts. 24, inciso I, 48, inciso I, e 61, caput, tudo da
Constituição.
A esta Comissão, nos termos do art 99, inciso
I e IV, do Regimento Interno dó Senado Federal,
compete examinar e emitir parecer sobre a 'matéria
Em que pese a sua intenção de fomento a tão
importante setor produiívo da economia nacional,
versando o projeto sobre renúncia fiscal, imprescindível seria que obse!Vasse ele todas as clãusulas
constitucionais pertinentes à temãtica, o que, entendemos, não se verificou em pelo menos um tópico
bastante relevante que consta do título da "Ordem
Econômica e Financeira". Referimo-nos aos§§ 1" e
2" do art 173, que determinam:

"§ 1" A empresa pública, a sociedade
de economia mista e outras entidades que
explorem atividade econômica sujei~e
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributãrias.
§ 2" As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às
do setor privado."
T erido restringido a concessão do beneficio fiscal às instituições financeiras públicas, o projeto
contrariou os disposilivos transcritos ·uma vez que,
no Brasil, as instituições financeiras públicas que
realizam operações de crédito com particulares revestem a forma de empresas públicas e de sociedades de economia mista.
Entendemos, por outro lado, que não faria sentido estender o desejado beneficio às instituições financeiras privadas, eis que estas têm experimentado polpudos lucros nos últimos exercícios financeiros, razão pela qual deixamos de apresentar emenda no sentido de suprimir a falha
Examinando o projeto sob o prisma de sua finalidade única, que é a de instituir o favor fiscal, verificamos que_ á dedução, se instituída, poderia cair
no vazio e tornar-se totalmente desinteressante para
qualquer instituição financeira, bastando que ocorresse algum incremento significativo na inflação.
Neste caso, a perda com o recebimento do crédito
corroído por mais da metade da inflação superaria a
.. vantagem do benefício fiscal.
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Mesmo a oportunidade do projeto foi substancialmente abalada pela recente conquista dos produtores rurais consistente no pagamento de seus financiamentos sem incidência da TR (Taxa Referencial
de Juros) ou de correção monetãria e com a cobrança
de apenas 16% de juros anuais, fato que tranqüilizou a
categoria, satisfazendo os seus anseios.
Sob a ótica da Fazenda Pública, por fim, grande poderia ser a perda de receitas, porquanto o pro. jeto prevê apenas um limite: o de 50% do valor do
imposto a pagar. Quanto aos financiamentos, nenhum limite é previsto, autorizando-se a dedução de
até 100% do seu valor.
Além disso, o projeto não cumpre determinação da Lei de Diretrizes Orçamentãrias - LDO
(atualmente, a Lei n" 8.931, de 22 de setembro de
1994, art. 57), que condiciona a concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributãria ou financeira, à indicação da estimativa de renúncia de receita e à indicação das despesas, em idêntico valor, que serão anuladas.
A vista do exposto, votamos pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado n" 178, de
1995, e, quanto ao mérito, pela sua rejeição.
Sala da Comissão, 31 de outubro de 1995. Gilberto Mir:;~nda, Presidente - Osmar Dias, Relator - Esperidião Amin - Valmir Campelo - João
R.ocha - Vilson Kleinübing -João França- Bello
Parga - Carlos Patrocínio - Jonas Pinheiro Laura Campos - Leomar Quintanilha -Jefferson
Peres - Ademir Andrade.
PARECER N" 717, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as emendas ao
Projeto de Lei do Senado n"186, de 1995,
que "proíbe a nomeação de parentes para
cargos em comissão".
Relator: Senador Roberto Freire
I - Relatório
São submetidas ao exame desta Comissão as
emendas ao Projeto de Lei do Senado n" 186, de
1995, que "proíbe a nomeação de parentes para cargos em comissão", de autoria deste colegiado.
A proposição, fruto de profundos debates desta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
veda a membro de Poder e aos demais ocupantes
de cargo, emprego ou função pública de qualquer
dos Poderes, nomear o cônjuge, companheiro ou
parente, consangüíneo ou afim, até o segundo grau
civil, para cargos ou empregos em comissão, bem .
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como mantê-los nesses cargos ou empregos sob
sua chefia imediata.
Foram apresentadas à proposição duas emendas. A Emenda n"- 1, de autoria do ilustre Senador
Nabor Júnior, amplia as vedações contidas na proposta, proibindo, também, aos membros de Poder e
servidores públicos, propor a nomeação ou requisilar parentes.
A Emerida no. 2, de autoria da eminente Senador Jefferson Peres, altera a redação do art 1Q do
PLS n"- 186, de 1995, impedindo a nomeação, cargo
comissionada ou designação para função gratificada, de parente cansagüíneo ou afim até o terceiro
grau, de qualquer de seus membros ou de ocupantes de cargas de direção.
É o relatório.
11 -Voto do Relator
As emendas apresentadas ao PLS n"- 186, de
1995, representam, sem dúvida, importante contribuição ao aprimoramento da questão da busca da
moralidade no. trato da coisa pública e entendemos
que devam ser parcialmente acolhidas.
Com relação à Emenda no. 1, o registro da vedação de requisição de parentes deve, em nosso
entendimento, ser incorporada à proposição, uma
vez que impede qu.aJquer possibilidade de burla da
proibição de nomeação. Não julgamos necessário,
entretanto, acrescentar a vedação de propor a nomeação, uma vez que a redação original já abrange
esta hipótese, ao vedar a manutenção de parentes
sob chefia imediata.
Quanto à Emenda no. 2, acolhemos a alteração
proposta de ampliar a vedação até o terceiro grau civil, que é, efetivamente, mais adequada para o escopo da proposição. No que se refere à vedação geral
da nomeação de parentes de todos aqueles que sejam membros da Poder ou exerçam cargos de dire- ·
ção, ela nos parece exagerada e pode, mesmo, impedir o serviço pública de contar com o concurso de
profissionais qualificados. Uma pessoa não pode ser
punida apenas por ter um parente em cargo relevante na Administração Pública
.
Assim, do exposto, acolhemos, paroialmente,
as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas ao PLS no. 186,
de 1995, paS§ándo a ter o seu art 1Q a seguinte redação: "Art. 1Q É vedado a membro de Poder e aos
demais ocupantes de cargo, emprego ou função pública de qualquer dos Poderes, nomear ou requisitar
cônjuge, companheiro ou parente, consagüíneo ou
.. afim, até o terceiro grau civil, para cargos ou empre-
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gos em comissão, bem como mantê-los nesses cargos ou empregos sob sua chefia imediata.•
Sala das Comissões, 1Q de novembro de
1995. - !ris Rezende, Presidente - Roberto Freire, Relator- Ronaldo Cunha Lima -José Eduardo Outra - Josaphat Marinho - Élcio Alvares Pedro Simon - Ademir Andrade - Francelina Pereira - Esperidião Amin - Roberto Requião Bernardo Cabral.

s

O R. PRESIDENTE (Ney Suassuna) ~ O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Requião. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. V. Exª dispõe de 20 minutos.
.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discursa. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desde que
cheguei aqui no Senado tenho me ocupado com o
assunto dos gastos governamentais com publicidade. Formulei pedido de informações aos Ministérios das Comunicações, de Minas e Energia principalmente esses dois -, e aos Ministérios da
Fazenda, do Planejamento e-O~mento, procurando dados sobre os gastos de 1993 e 1994. E
éssas informações foram objeto de discurso que
pronunciei em 02 de outubro, neste plenário, mostrando os gastos com publicidade, inclusive, no
ano de 1994, de quatro empresas: o grupo Telebrás gastou US$14 milhões; a Embraiei, US$29
milhões; a Vale do Rio Doce, US$5 milhões; a Petrobrás, US$26 milhões. Mostrei o que, na meu
modo de ver, era um absurdo, que essas despesas com publicidade, tão elevadas assim, diziam
respeito a empresas detentoras, inclusive, de monopólio estatal, que, em principio, não competem
no mercado e não teriam necessidade de fazer
grandes iiwestimentos em publicidade. Por isso,
considero esses gastos realmente muito altos,
muito elevados.
Apresentei um projeto de lei, que está tramitando nas comissões do Senado, restringindo os gastos das empresas estatais com publicidade, sobretudo daquelas que são detentoras de um monopólio estatal, tal como a Petrobrás, a Companhia
Vale do Ria Doce, a Embraiei e outras. Coletei o
material produzido pela empresa Nielsen, que é
especializada em fazer levantamentos com gastos
de publicidade, nos anos de 1993 e 1994, para
compará-lo não só com os dados que recebi das .
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Ministérios mas também com os gastos do Poder
Público e da iniciativa privada. Tenho alguns dados
muito interessantes, que devem nos levar a uma
certarellexão.
A empresa Nielsen Serviço de Mídia, ao fim
de cada ano, publica um documento chamado lnvestimenta Publicitãrio. Então, fiz uma comparação desses elementos dos anos de 1993 e 1.994
com os dados que havia recebido dos Ministérios,
para avaliar o comportamento dos investimel)tos
em publicidade por parte do Poder Público. A Nielsen Serviço de Mídia faz auditagens e trabalha
com amostras, ou seja, em determinado dia, colhe
esses dados das estações de rãdio e televisão, de
jomais e revistas.
Trago ao conhecimento da Casa alguns dados que considero muito importantes em relação a
isso.
No ano de 1994, o mercado publicitãrio movimentou US$6,6 bilhões, o que significou um crescimento de 31.8% quando comparado com o ano
de 1993. O meio televisão perdeu participação,
concentrando, 'em 1994, 51% da verba. O jornal,
segundo maior meio, canaiizou 35% dos investimentos, o maior percentual dos últimos cinco
anos. Quer dizer. a publicidade em jornal estã aumentando, os investimentos estão crescendo. Em
revista, 8%; rãdio, 5%; e outdoor, 1o/o.
Os maiores anunciantes, em 1994, da iniciativa
privada foram: a Gessy Lever, que desde 1992 é o
maior anunciante; a Brahma, que pulou da 1~ colocação no ranking de 1993 para a segunda em 1994;
a Coca-Cola, que sé mantém na 3ª- colocação, mostrando um crescimento de 37% nos seus investimentos de 1994 em relação a 1993.
Entre os 30 maiores grupos empresariais
anunciantes, no ano de 1994, sete estão presentes e que não estavam em 1993. São eles: o grupo
Telebrãs, o Banco do Brasil, a Casa Centro, que é
uma empresa privada, a Caixa Econôrriica Federal, o Governo do Estado de São Paulo e a Petrobrãs. Portanto, essas empresas estatais a que me
refiro figuraram entre os 30 maiores anunciantes
do País em 1994 e não estavam nesse ranking no
ano de 1993.
O investimento publicitãrio tem crescido muito no Brasil, nos últimos anos. Embora o crescimento do PIB seja relativamente modesto, o crescimento dos gastos em publicidade tem sido muito
maior do que o crescimento do PIB. Em 1990, por
exemplo, a verba total - pública e privada - para a
public:dade era de US$3,514 bilhões; em 1991,
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US$3,384 bilhões; em 1992, US$3,879 bilhões; em
1993, US$5 bilhões; e em 1994, US$6,6 bilhões. Estou lendo os.números redondós para facilitar a compreensãodessesdados.
Como se dividem esses gastos entre os vercuJos de publicidade? Em 1990, a televisão deteve
51% na participação do total dos gastos; em 1991,
53%; em 1992, 57%; em 1993, 53%; e em 1994,
51%. Portanto, 51% do total de US$6,6 bilhões
gastos em publicidade no ano de 1994 o foram
nas televisões, sendo que a Globo deteve 44%
desse total; o SBT, 23%; a Bandeirante, 14%; a
Manchete, 9%, e os Independentes, 10%.
E como se comporta o investimento governamental no total desses gastos com publicidade?
Em _1993, os gastos de Estados, Municípios e
União - envolvidas aí, evidentemente,· as empresas por eles controladas - chegaram a U$692 milhões, que representam 14% do total dos investimentos em publicidade. Só que esse levantamento
feito anualmente pela Nielsen não envolve publicidade oficial - editais, assembléias de empresas,
editais de concorrência pública e .assim por diante
- nem patrocínios, que é uma outra forma de publicidade muito utilizada por empresas como Caixa
Econõmica e Banco do Brasil; se incluíssemos a
publicidade oficial obrigatória e os patrocínios, certamente esse percentual- 14%- de gastos do Poder Público em publicidade iria crescer muito mais.
É interessante notar que o gasto de 1994
sobre 1993 representou um aumento de pouco
mais de 30%, e o Poder Publico, em 1994, gastou US$957 milhões, que representam igualmente 14o/o, mantendo o mesmo percentual. Quer dizer, o Poder Público estã acompanhando o aumento de gastos em publicidade no total e, portanto - já que se esta mantendo o mesmo percentual, pelo menos nesses dois anos considerados no .'levantamento -, estã incrementando
seu gasto em publicidade na mesma proporção
dos anunciantes privados.
E como se divide essa- verba entre os 30
maiores na propaganda? Nestes, no que se refere
à parte estatal, estão incluídos; Grupo Telebrãs,
que, em 1994, gastou US$48 milhões; Banco do
Brasil. que gastou US$46 milhões em 1994 e ocupou a 17~ colocação; Banespa, que hã anos enfrenta notórias dificuldades, foi, em 1994, o
1~ anunciante do País, com US$43 milhões; Caixa Económica Federal foi o 26" anunciante, em
1994, com US$27 milhões; Governo Federal, com

_
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US$25 milhões, foi o 212 colocado; Governo do Estado de São Palio, com US$23 milhões, foi o 282
am11ciante do Pais no ano de 1994; Grupo Petrobrás, que está em 3()2. lugar no ranking, gastou
US$24 milhões em 1994.
É importante salientar que quando estudamos empresa por empresa há uma variação estupenda de gastos. Por exemplo, o Grupo Telebrás,
em 1993, gastou apenas US$723 mil, ~mas em
1994 gastou US$48 milhões, aumentando 6.751%
em seus gastos com publicidade de um ano para
outro. O Banco do Brasil gastou, em 1993, quase
US$8 milhões; em 1994, gastou US$46 milhões,
492% a mais. A Caixa Econômica Federal aumentau seus gastos em 1994 sobre 1993 em 158%. A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que
é uma empresa detentora de monopólio estatal,
gastou US$754 milhões em 1993, e US$12,28 milhões em 1994, aumentand~ em 1.628% seus gas- .
tos em 1994. Quer dizer, é um aumento que foge.
totalmente dos parâmetros do mercado, quer se
considere a iniciativa privada, quer se considere o
global dos investimentos das empresas de Governos e de empresas por eles controladas.
Embora o levantamento realizado pela empresa Nielsen possa ter falhas porque é uma
amostra, verifica-se que o Banco do Estado de
São Paulo é o graride anunciante em 1994, com
US$43 milhões - 139% a mais. do que no ano de
1993; o Governo do Estado do Rio de Janeiro gastou US$12,2 milhões em 1994; o Governo do Estado de São Paulo, US$23 milhões- 231%a mais
de 1994 sobre 1993. Terá sido porque. 1994 foi'
ano eleitoral? Como explicar essa variaÇão para
mais tão abrupta? E assim se seguem vários governos e bancos estaduais, quase todos ·em notórias dificuldades, mas grandes ant11ciantes na mf- ·
dia.
...
Se compararmos com a iniciativa privada, vamos ver que o Bradesco, por exemplo, gastou em
1994 US$60 milhões - 133% a mais do que gastou
em 1993 -, enquanto que o Banco do Brasil gastou
U$46 milhões em publicidade - 492% a mais do
que em 1993. Há algo errado: ou essas empresas
não planejam sua publicidade, ocasionaljdo variações tão altas -ou têm razões especiais q'ue fogem
às leis de mercado para fazer grandes investimentos publicitários em determinados
anos.· .
. '
.,~

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que tive grande dificuldade em
comparar os dados que recebi dos Ministérios
com os dados levantados pela empresa Nielsen,
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porque os dados enviados pelos Ministérios não
obedeciam à mesma forma dê apresentação que
usa a empresa Nielsen; com isso, tive que procurar
fazer uma adaptação. Creio que para os próximos
requerimentoshaveránecessidadedesepadroniza-·
remospedidosdeinformação,paraqueoCongresso, a opinião pública possa ter um melhor controle
sobre os gastos do Governo com publicidade, até
porquemuitasvezesouvimosdenúncias,discursos
isolados, mas as tentativas de se fazer um estudo
mais sério e mais consistente sobre isso até o momenta não prosperaram. Pretendo, inclusive, apresentaralgumasproposiçõesnoâmbitodoSenado,
projetas de resolução e outros que permitam maior
controlesobreessaquestão.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o gasto total com propaganda no Brasil,
em 1994, foi da ordem US$6,6 bilhões.
O crescimento do bolo nacional na área, em
relação ao ano anterior, foi 31,8%.
Nesse mesrnc ano, o Governo come um todo
despendeu aproximadamente US$957 milhões quase US$1 bilhão em publicidade -, mantendo o
percentual de 14% do total de investimentos na
área.
·
·
Houve uma mudança significativa no perfil de
investimentos governamentais. Empresas que investiam saíram de cena, e· entraram outras comO
Telebrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Governo do Estado de São
Paulo e qrupo Petrobrás.
Algumas empresas. governamentais, de nível
federal, apresentam acentuado crescimento em
sua verba publicitária. Citam-se a Telebrás, com
6.751, 17%; a Empresà Brasileira de Correios e Telégrafos, com 1.628,64%, e o Banco do Brasil,
com 492,02%. Por que gastos tão elevados em relação ao ano anterior?
.
Entidades de âmbito estadual não fogem ao
exemplo federal. Na grande maioria, mantiveram
sua verba, acompanhando o cresciméntó do bolo,
em torno de 30%, · atualizado moriétariamerite.
Encontram-se entre essas instituições sabidamente deficitárias e que não poupaiain na propaganda: Governo do Estado de São Paulo e
Banespa.
As despesas levantadas pela empresa Nielsen não são exatas, por serem de ordem amostral,
e não cobrem todo o gasto governamental porque
excluem as publicidades obrigatórias .editais, as·
sembléias e assim por diante.
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Com a taxa de crescimento do Produto lnterno Bruto em torno de 5%, hã que se perguntar
sobre as causas do crescimento da ordem de
31,8% dos investimentos nacionais em publicidade. Por um lado, coincide esse salto com o Plano Real e com a mudança de governo. Pode-se
entender que, na perspectiva da iniciativa privada, o acirramento da competição pela preferência do consumidor, associado a duríssimas medidas restritivas ao consumo por parte do Governo, possa ter levado as empresas a desembolsar
mais no período.
Do ponto de vista governamental, pode-se
encontrar uma resposta ao crescimento da verba
publicitária na busca de uma melhor compreensão
de suas intenções e no esclarecimento de pontos
obscuros do plano em andamento. De qualquer
forma, casos pontuais, como aqueles que já assinalei, fogem a qualquer busca sistémica de compreensão, restando o esclarecimento de seus titulares.
Interessa, à Nação a existência de um mecanismo legal pelo qual todas as entidades governamentais fossem obrigadas a informar, anualmente,
as suas despesas com propaganda e publicidade,
incluindo apoios, patrocínios e outras modalidades
de marketing, direto e indireto, que acarretem
despesas aos cofres públicos. As informações
contendo dados analíticos e sintéticos, e unificadas em termos de formato e moeda, permitiriam
a criação de um banco de dados no Prodasen
que viabilizasse a atividade fiscalizadora do
Congresso Nacional também nessa área. Essa
atividade, basicamente, dar-se-ia pelo cotejamente das despesas efetuadas, ainda que em
bases amostrais, com a previsão de gastos
constantes do Orçamento da União e também
com levantamentos efetuados por agências independentes de pesquisa, tal como aquela compulsada neste trabalho.
Era o que queria áiZer, Sr. Presidente, pedindo
que sejam dados estes esclarecimentos sobre os
elevados percentuais de incremento de gastos em
pLIQiicidade por parte de empresas estatais, de 1994
sobre 1993.
. Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcán-

taro., o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Teotónio Vilela Rlho, 1"
Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Füho) Sobre a mesa, ofícios que serão Udos pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
OFJCAE/215195
Brasílià, 31 de outubro de 1995
Senhor Presidente;Nos termos do § 2" do Artigo 91 <!o Regimento
Interno, comunico a V~ Ex" que esta Comissão rejeitou o PLS n"- 146, de :1995, de autoria do Senador
Júfio Campos que "InstitUi o Conselho Curador dos
Recursos das Cadernetas de Poupailça e dá outras
providências", em reunião· realizada em 31· de outubro de 1995.
·
·
Atenciosamente, Se.~dor Gilberto Miranda
Batista, Presidente.
OFJCAE/216/95
Brasüja, 31 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2" dõ ·Artigo 91 do Regimento Interno, comunico a· V. Exa que esta Comissão
rejeitou o PLS n"- 178, de 1995, de autoria da Senadora Marlúce Pinto que "fnstitui incentivo creditício para os mini e pequenos produtores rurais mediante dedUção no valor do Imposto de Renda Devido pelaS instituições financeiras públicas", em
reunião reàlizada em 31 de outubro de 1995.

Ateneipsamente, Senador Gilberto Miranda
Batista, Presidente.

·.

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)Com referênCia aos expedientes que acabam de
ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que,
nos termos do art. 91, §§ ao. e 5" do Regimento lnterno do Senado Federal, àbrir-se-á o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recursos, por
um décimo da composição da Casa, para que os
Projetes de.Lei do Senado de rfl" 146 e 178, de
1995, sejam apreciados pelo Plenário.
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Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Vafadares.

É lido o seguinte:
OF. N2 56/1995/CCJ
Brasília, 3 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que em reunião realiz.ada no dia 1"-11-95 esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº- 98, de
1995, de autoria do Senador Odacir Soares - que
"attera a redação ao art 22. da Lei n" 8.460, de 17
de setembro de 1992. para estender os benefícios
do auxmo-alimentação aos servidores com jornada
de trabalho igual ou superior a vinte horas semanais
e dá outras providências".
Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE·(Teotonio Vilela Filho)Com referência ao expediente que acaba de ser
lido, a Presidência comunica ao Plenário que tendo em vista o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluir por unanimidade
pela inconstitucionalidade da matéria, a proposição será definitivamente arquivada, nos termos do
art. 101, .§ 12 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Sr. Senador Antonio
Carlos Valadares. ·
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N"-1.417, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Lei do Senado nº- 234, de 1995, de minha
autoria, que aul9riza o Poder Executivo a criar o selo
comemorativa. ao Tricentenário de Zumbi dos Palmares.
Justificação
Estando se ·aproximando o 20 de novembro,
data em que se pretende comemorar, em todo o
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pafs,otricentenáriodeZumbí,enãotendoae'arriissão de Educação do Senado Federal se pronoocia- ·
do, no prazo regimental sobre projeto de nossa autoria, recorremos ao Plenário, no sentido de ver a matéria apreciada pela Câmara Alta em tempo de se
celebrar a memória do grande herói negro.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. - Senadora Benedita da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)
- O requerimento lido será incluído em Ordem do
Dia oportunamente, após manitestação do Presidente da Comissão de Educação, em obediência
ao disposto no parágrafo único do art 255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio
Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N"-1.418, DE 1995
Senhor Presidente;
Nos temnos do art. 336, alínea b, do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n2 116, de 1995, que "denomina Rodovia
lngo Hering o trecho da rodovia BR-470 compreendido entre a Cidade de Navegantes e a dMsa SC/RS,
no Estado de Santa Catarina".
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Vilson Kleinübing - Valmir Campelo - Epiticio
Cafeteira - Esperidião Amin -Francelina Peneira
- Roberto Fneine ..:. Ademir Andrade -Sérgio Machado- Nabor Júnior.
REQUERIMENTO N•1.419, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos temnos do art 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Oficio no.
S/56, de 1995.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995.Ney Suassuna - Valmir campelo -Sérgio Machado - Humberto Lucena -Hugo Napolello - JCinia
Marise.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Esses requerimentos serão votados após a Ordem
do Dia, na fonna do disposto no art 340, 11, do Regimenfo Interno.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Encerrou-se ontem () prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução nJ! 120, de 1995,
de iniciativa da Comissão· Diretora, que extingue o
órgão Especial de Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro.
Ao Projeto foram oferecidaS sete emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame do Projeto e das emendas; e à Comissão Diretora para exame das emendas.
São as seguintes as emendas oferecidas:
EMENDA NQ 1-PLEN
Dê-se ao art. 3" a seguinte redação:
•Art. so
Senado Federal promoverá,
em até 12 (doze) meses o distrato do termo
de ocupação das dependências atualmente
ocupadas no Rio de Janeiro, bem como dos
contratos para prestação de serviços e aquisição de bens naquela cidade.•

o

Justificaçao
A extinção da Representação do Senado Federal, no Rio de Janeiro, causará vários tipos de impacto, inclusive de ordem financeira A transferência
dos servidores para a Capital Federal, por exemplo,
causará ônus à própria Casa, e, também, principalmente aos funcionários atingidos pela medida
Deve-se levar em conta, ainda, que os proventos
dos servidores do Legislativo estão defasados, em
- ..decorrência da política econômica dos últimos anos,
sem falar na pressão psicológica sofrida pelos fami·
li ares desses servidores, que teriam suas vidas completamente alteradas no prazo de 180 (cento e oiten-.
ta) dias, prazo exíguo para os servidores.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Emandes Amorim, Quarto Secretário do
Senado Fedei-ai.
EMENDA NQ 2-PLEN
Modifica os arts. 3", 49. e o Parágrafo único.
Passando _para Art. 3" A extinção de que trata
o artigo 1Q dellerá ser feita de fonna gradativa à medida que se forem processando a aposentadoria dos
servidores ali lotados.
•,' ..

., ..

Justificação

A extinção da Representação do Senado Fede, ral no Rio de Janeiro irá implicar em grandes custos
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financeiros e sociais, o que poderia ser evitado se
for aprovado a extinção gradativa, à medida que os
servidores se aposentarem.
Com a remoção de todos os servidores para a
sede do Senado em Brasília, deverão ser pagos ajuda de custo, passagens e mudança dos mesmos, o
que resultará em um ônus bastante significativo para
a Casa
Deve-se levar em conta também a repercussão
social desta medida, considerando que os servidores estão instalados no Rio de Janeiro há algum
tempo, com seus filhos matriculados em instituições
de ensino, já adaptados ao método, aos professores
e colegas. Os servidores têm sua moradia fixa em imãveis próprios e há que se levar em conta, ainda, o fato
de que alguns servidores têm famüiares com problemas de saúde necessitando de atenção contínua
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Bernardo Cabral.
~- --·EMENDA NQ 3- PLEN

Os artigos 3" e 4" do Projeto de Resolução nº
120/95 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art 3" O Senado Federal promoverá, no prazo
de um ano, o distrato do termo de ocupação das dependências atualmente ocupadas no Rio de Janeiro,
bem corno dos contratos para prestação de serviços
e aquisição de bens naquela cidade.
Art 49. Os servidores atualmente lotados na
Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro serão progressivamente transferidos para BrasiUa, devendo o processo estar concluído no prazo
máximo de 1 ano, adotando-se o seguinte critério:
a) inicialmente os solteiros;
b) a seguir, os casados sem filhos. e por fim;
c) os casados com filhos.
Parágrafo único. No prazo referido no caput
Senado Federal examinará, prioritariamente, os pedidos de requisição dos servidores lotados na Representação. do Senado Federal no Rio de Janeiro.

o

Justificação
O prazo de 180 (cento e oitenta) dias pareceme muito reduzido nas duas hipóteses. O distrato do
tenno de ocupação das dependências ocupadas no
Rio de Janeiro implica, além dos procedimentos cartorários, compromissos de limpeza do local, eventuais consertos e pinturas, prováveis tomadas de
preço e acordos entre as partes. Detalhes equivalentes envolvem os contratos para prestação de serviços e aquisição de bens naquela cidade.
- Em relação aos funcionários do Senado lotados na nossa Representação no Rio de Janeiro, e .
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que lá es~o há longos anos, é jusiO e conveniente
que se lhes dê a oportunidade de maior tempo para
deslocamento tão difícil.
Na verdade, eles compõem, na antiga Capital
da República, um importante núcleo de~nado às
pesquisas e informações de grande interesse para
os Senadores. Na Biblioteca Nacional, recentemente
recuperada e informatizada com a melhor tecnologia
existente no mundo- bem como em outras Bibliotecas especializadas, Museus e Fundações em plena
atividade no Rio de Janeiro - encontram~e acervos
da mais alta qualificação cultural. Nesse período de
um ano concedido à Representação do Senado,
pode-se ativar a solicitação das pesquisas e informações do interesse dos Senhores Senadores.
Por outro lado, os funcionários da Representação, se já não tiverem requerido suas aposentadorias nesse perfodo, estarão em condições, pelo
mais largo tempo que se lhes concede, de se deslocarem definitivamente, com suas mudanças, para
Bras ma
Sala das Sessões, 7 de novembro·de 1995. Senador Edison Lobão.
EMENDA N~ 4-PLEN
Substitui-se os artigos 3º- e 4~. projeto de Resolução nº- 120 de 1995, pelo seguinte artigo:
Art. 32 A extinção de que trata o artigo 1Q será
feita de forma gradativa pela aposentadoria dos servidores ali lotados.
Justificação
A extinção da Representação do Senado Federal, no Rio de Janeiro, causará vários tipos de impacto, inclusive de ordem financeira A transferência
dos servidores para a Capital Federal, por éxemplo,
causará õnus à própria Casa, e, também principalmente, aos funcionários atingidos pela medida.
Dev~e levar em conta, ainda que os provenros dos
servidores do Legislativo estão defasados, em decorrência da politica económica pelos familiarees
desses servidores, que teriam suas vidas completamente alteradas no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias. Por isso, a sugestão de transferência dos funcionários para a Capital seria substituída no artigo
pela aposentadoria gradativamente do quadro de
funcionários. •
Sala-daS Sessões, 7 de de novembro de 1995.
- Senador Gerson Camata.
EMENDA N~ 5-PLEN

Os artigos 3º- e

4Q e o parágrafo deste último

, são substituídos pelo seguinte artigo.
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Art. 32 A extinção de que trata o artigo 1~ deverá ser no período de 5 (cinco) anos.
Justificação
A extinção da Representação do Senado Federal no Rió de Janeiro irá implicar grandes custos financeiros e sociais fato que poderá ser armazenado
caso a mesma ocorra no período de 5 (cinco) anos.
Nesse período vários servidores estarão em condições de requerer suas aposentdorias assim como
muitos deles casados com filhos, alguns com problemas graves, terão tempo suficiente para se reestruturarem.
Com a remoção de todos os servidores para a
sede do Senado em Brasília deverão ser pagos aju. da de custo, passagens e despesas de mudança
que resultarão em ônus significativos pera a Casa
Ressalte-se também que o custo com os servidores é o mesmo tanto. do Rio de Janeiro quanto em
·
Brasma
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Lucldio Portella.
EMENDA N~ 6-PLEN
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4Q Os servidores atualmente lotados na Representação ·doSenado Federal
no Rio de Janeiro serão progressivamente
transferidos para Brasma, devendo o processo estar concluído no prazo máximo de
12 (doze) meses."
Justificacão
A extinção da Representação do Senado Federal, no Rio de Janeiro, causará vários tipos de impacto inclusive de ordem financeira A transferência
dos servidores para à Capital Federal, por exemplo
causará õnus à própria Casa e, também principalmente aos funcionários atingidos pela medida Deve-se levar em coota. ainda que os proveniOs dos servidores
do Legislativo estão defasados em decorrência da política económica dos últimos anos, sem falar na pressão
psicológica sofrida pelos familiares desse servidores,
que teriam suas vidas alteradas no prazo de 180 (cento oitenta) dias, prazo exíguo para os servidores.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 191?5. Senador Emandes Amorim, 4Q Secretário do Sena-do Federal.
'

EMENDA NQ 7-PLEN~···
O artigo~ passa a ter a seguinte redação:
Art. ~ As funções comissionadas relacionadas
no anexo desta Resolução serão consideradas va- .
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gas e extintas no processo em curso de Reforma e
Modernização do Senado Federal à medida que os
atuais ocupantes forem sendo removidos para Brasília, de acordo com o prazo e os critérios definidos
no Art. 4'
Justificação
Deve-se levar em conta que atualmente as funções comissionadas representam uma diferença significativa no salário e a sua perda imediata iria causar uma redução brusca no orçamento familiar dos
servidores A extinção de forma gradativa, nos prazos da nova redação do artigo, ocasionaria dificuldades sócio-econõmicas.
8ala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Lucfdio Portella
(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 98, de
1995 (o" 39/95, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a assunção, pela União, de operações de crédito contratadas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE- junto a bancos franceses, bem como de obrigações previstas nos respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento da construção
da Usina Termelétrica de Candiota III - Unidade 1.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A
Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da
União, o Aviso n" 480.'95, de 31 de outubro último,
encaminhando cópia da Decisão n2 540195 (Processo TC n" 007.059195-7), adotada na Sessão Ordinária do Plenário de 25 de outubro, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam. (Diversos n2 119. de 1995)
· ·
·
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
OSR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A
Presidência recebeu, da Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe, o Ofício n" 1.015195, encaminhando cópia dá Resolução n2 18, de 1995, daquela
Casa, como sÜgestão de emenda à Constituição Federal. (Diversos n" 120, de 1995)
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) . Os Projetes de Decreto Legislativo n"s 161 e 162, de
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1995, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a mesa durante cinco dias úteis. a fim
de receber emendas. nos termos do art 235, 11, f, do
Regimento. Interno, combinado com o art. 4' da Resolução n" 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Foram encaminhados à publicação pareceres da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n" 91, de 1993 (n"
1.230191, na Casa de origem), que dispõe sobre a .···
alienação de bens imóveis da União a Estados e
·
Municípios;
- Projeto de Lei da Cãmara nO 54, de 1995 (nQ
2.188/91, na Casa de origem), que altera o caput do
art. 53 e o § 3" do art. 63 da Lei n" 8245, de 18 de
outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos
imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes; e
- Projeto de Lei da Câmara n" 88, de 1995 (n2
4.434194, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a redação do
art. 12 da Lei n2 7.520, de 15 de julho de 1986.
As mãtérias ficarãO sotire a Mesa, durante cinco dias úteis. a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado
com o art. 4' da Resolução n" 37, de .1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Ao Projeto de Lei da Câmara n2 58, de 1995 (n"
· 886/91, na Casa de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, de acordo com o disposto no parágrafo
único do art 254 do Regimento Interno, combinado
com o art. 4' da Resolução n"·37, de 1995, fica aberto o prazo de dois dias úteis para a interposição de
recursos, por um décimo dos membros do Senado,
para que a matéria continue a sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1QSecretário em·exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DOSENADON•300, DE 1995
Altera a denominação da Escola
Agro-Técnica Federal de Sombrio para
Escola Agro-Técnica Federal de Santa
Rosado Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" AHere-se a denominação da Escola
Agro-Técnica Federal de Sombrio, no Estado de,
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Santa Catarina, para Escola Agro-Técnica Federal
de Santa Rosa do Sul.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 2" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A mudança de nome proposta justifica-se porque a antiga denominação foi dada quando Santa
Rosa do Sul, onde está localizada a escola, ainda
pertencia ao Município de Sombrio. Desde 4 de janeiro de 1988, data da emancipação politica de Santa Rosa do Sul, a população desse Município reivindica a alteração do nome.
Além disso, a alu;31 denominação tem dado origem a contusões, pois a escola, hoje, nada mais
tem a ver com o Município de Sombrio.
Por estes e outros motivos, a Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul aprovou o Requerimento
no. 91, de 1995, e nos encaminhou, através do Ofício
no. 166, de 1995, solicitação para que apoiássemos a
aiteração pretendida
Assim, a!ém de atender a um justo pleito da
população, encaminhado pelo Poder Legislativo local, a aprovação deste projeto é a única maneira de
se evitar mais contusões geradas pela inadequada
denominação.
·
Contamos, po[lanto, com o voto favorável de
nossos nobres pares para a urgente e necessária
mudança que propomos.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1995. Senador· Casildo Maldaner.
Estado de Santa Catarina
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
Santa Rosa do Sul, 3 de outubro de 1995
OFÍCIO PL Nº- 178/95
Excelentíssimo Senhor
Casildo Maldaner
Senador Federal
Brasilia - DF
Senhor Senador,
. Anteriormente já havíamos solicitado a Vossa
Excelência os préstimos sobre a mudança da denominação da ~éola Agrotécnica Federal, e por correspondência somos sabedores que já em 26 de
abril próximo passado - intercederam acessores faltavam documentos que, hoje, por meio deste, estamos enviando:
1) 1 (uma) fotocópia do Diário Oficial da União
. nº- 123, de 1"-7-93, onde foi publicado a Lei ri" 8.670
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de 30-6-93, criando a Escola Agrotécnica (com a denominação de Sombrio);
2) 1 (uma) fotocópia da Lei no. 611 de 11-3-87,
quando então o Município mãe (Sombrio) fez a doa· ção da área territorial;
.
3) 1 (uma) fotocópia do Oficio nº- 409195 da di~
reteria aluai da escola agradecendo as providências
na.mudança do nome.
Aproveitamos para salientar que, na época da
criação da Escola pela Lei no. 8.670, Sombrio nada tinha em comum com a mesma, conforme havíamos
afirmado em nosso oficio nº- 166195, pelo simples
fato de que a Escola está localizada em nosso Município e Santa Rosa do Sul emancipou-se dia 4 de janeiro de 1988, pela Lei nº- 1.1 09 do Estado de Sants
Catsrina.
Mais uma vez pedimos a intervenção de Vossa
Excelência sobre o assunto, pelo que aguardamos e
agradecemos antecipadamente, aproveitando o ensejo para levar-lhe os nossos pro!!!Stos·de estima e
·
consideração.
Atenciosaments - Nelson Cardoso de Oliveira, Presidente.
Santa Rosa do Sul-se, 6/junho/1 995
OF[CJO PL 166195

Exrn" Sr.
Senador Casildo Maldaner
Gabinete 15 da Ala Filinto Müller
Senado Federal
Brasília - DF
Senhor Senador,
Desde a emancipação de nosso Município é
aspiração da comunidade que seja modificada a denominação da Escola Agrotécnica Federal; principalmente, com extinção da Sudesul e total paralisaçl)o
do ex-Projeto Sombrio.
Lem~ramos a V. Ex~. que a Escola fica situada
em território de nosso Município, nada existindo em
comum com o ex-Município de Sombrio do qual fomos emancipados.
O Plenário da Cãmara Municipal aprovou o Requerimento PL 091/95 que requer ao Deputado Federai Edson Bez, o encaminhamento dê Projeto Lei,
modificando e determinando que a Escola Agrotécnica Federal, passe a denominàr-$e: Escola Agrotécnica Federal de Santa Rosa do Sul; d$camos que
é o desejo da Direção da Escola, do Curso de Agronomia da UNISUL (Campus avançado), dos vereadores membros do Legislativo do Executivo e de
toda a comunidade Sulsantarrosense. · ·
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Baseado neste pleilo, pedimos encarecidamente o apoio para que se concretize o que requerido,
pelo que, agradecemos antecipadamente e conti_ nuamos a seu inteiro dispor.
Aproveitamos o ensejo para levar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
REQUERIMENTO N"- I'L 91195 ·
Senhor Presidente
Senhores Vereadores
O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s), requer(em) à Mesa, ouvido o Plenário o seguinte:
Vimos por meio deste requerer a V. Ex.B Deputado Federal Edson Bez, para que encaminhe ao
Plenário do Congresso, um projeto de lei determinando que a Escola Agrotécnica Federal (dentro do
complexo ex-Projeto Sombrio da extinta Sudesul),
passe a denominar-se Escola Agrotécnica Federal
de Santa Rosa do Sul, porque estâ localizada em
território do Município que lhe emprestará o nome.
N.Termos
P. Deferimento
Câmara Municipal de Santa Rosa do SuL
Sala de Reuniões, 29 de maio de 1995. - Ver.
Nelson C. de Oliveira - PMDB, Presidente da Câmara- Ver. Ascendino Martins da Rosa - PMDB,
Vice-Presidente da Câmara - Ver"- Ceni FreitaS da
Rosa - PMDB - Ver. José Flávio Pereira - PMDB
-VeiA Gecy G. O. Casagrande, Líder da Bancada
do PMDÉI- Ver. Paulo Assis Cabral- PMDB, Líder
do Governo na Câmara- Ver. Albino C. de BorbaPMDB.
Justificam: Na época da extinta Sudesul, foi
implantado um projeto de Assentamento do Sem
Terra (para hortifrutigranjeiro), cognominado Projeto
Sombrio, porque o mesmo estava localizado no Município de Sombrio.
Em 4 de janeiro de 1988 - Santa Rosa do SIJ,
então distrito, emancipou-se de Sombrio.
A Escola Agrotécnica Federal, estâ localizada
em território do Município de Santa Rosa do SIJ,
desde projetada. construída e hoje em atividade com
curso agrQtécnico a nível de 22 grau. Junto ainda
está funcionanc~o o curso de Agronomia (Campus)
da Unisul.
_
Cremos ser de direito e justiça que a Escola
Agrotécnica. Federal, tenha seu nome alterado para
Escola Agrotécnica Federal de Santa Rosa do SIJ,
além do que; ser a única maneira de terminar com a
confusão gerada pela atual denominação. (Prejudic:IDdo em tocos ós sentidos.)
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Fazemos notar que Santa Rosa do Sul é um
município essencialmente agrícola e a escola está
dentro do coração do município e de suas finalidades.
Nosso pleito pela mudança de nome, está ba-- seado em não haver razão plausível para manter a
atual denominação da escola, visto não existir nanhum elo com o Município de Sombrio.
. Agradecemos antecipadamente pelas providências e auguramos êxilo no que acima requeremos. - Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 20
de maio de 1995. - Saul Paulo Graeff, Secretário
Administrativo.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE

LEI N"- 8.670, DE 30 DE JUNHO DE 1993
Dispõe sobre a criaçllo de Escolas
Técnicas e· Agrotécnicas Federais e dá
outras providências.

OPresidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu saooono a seguinte Lei:
Art 1" Fica criada a Escola Técnica Federal de
Roraima, entidade de natureza autárquica. vinculada
ao Ministério da Educação e do Desporto, sediada
na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, nos ter- mos da Lei n2 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada p_elo Decreto-Lei n2 796, de 27 de agosto de
·1969.
Pàrãgrafo único. A Escola Técnica Federal de
Roraim? terâ sua finalidade, organização administrativa, didâtica e patrimonial definidas em estatuto próprio, aprovado nos termos da legislação em vigor.
Arl 22 Ficam criadas as Escolas Agrotécnicas
Federais de Geres - Goiás; Codó, Maranhão, Colorado do Oeste - Rondônia; Guanambi, Santa Inês e
Senhor do Bonfim - Bahia; Rio do Sul e Sombrio Santa Catarina; e São Gabriel da Cachoeira- Amazonas, subordinadas ao Ministério da Educação e do
Desporto, çomo órgãos da administração direta.
Parágrafo único. As Escolas Agrotécnicas Federais de que trata este artigo terão suas finalidades
e organização administrativa estabelecidas pelos
seus regimentos, nos termos da legislação em vigor.
Arl .~ Ficam, ainda, criadas as seguintes escolas:
1. Escolas Técnicas Industriais: Sobral - CE;
Coelho Neto- MA; Pamaiba- PI; Perita Porã- MS;
2. EscolaS Técnicas Federais: Porto Velho- RO;
Santarém- PA; Palmas- TO; Rolim de Moura- RO;
3. Escola Agrotécnica: Dourados - MS.
Arl 42 ficam criados, na forma dos Anexos I, !1,
!!1, IV, V, VI, VIl, Vlll e IX, um mil e quarenta e um.
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cargos de Professor de Ensino de primeiro. e segundo graus e quatro mil cento e setenta e·três cargos
técnico.:administrativos, bem corno cenlo e noventa
e sete cargos de Direção e um mil trezentos e quarenta Funções Gratificadas no Ministério da Educação e do Desporlo, nos Centros Federais de Educação Tecnológica- CEFET, e nas Escolas Técnicas
Federais - ETF, para atender às novas Escolas de
Ensino Téenico e Agrotécnico existentes e às Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED, relacionadas nos referidos Anexos, assim distribuídos:
a) duzerilos e vinte e oito cargos de Professor
de Ensino de primeiro e segundo graus, dois mil novecenlos e noventa e seis cargos técnico administrativos, oitenta e oito cargos de Direção e trezenlos e
trinta Funções Gratificadas •. no Quadro Permanente
do Ministério da Educação e do Desporto, para atender às Escolas Agrotécnicas Federais;
b) oitocentos e treze. çargos de Professor de
Ensino de primeiro e segundo-graus, um mil cento e
setenta e sete cargos técriicó-aclministrativos, oenlo
e nove cargos de Direção e um mn e dez. Funções
Gratificadas, nos Quadros Permanentes dos Centros
Federais de Educação Tecnplógica e das Escolas
Técnicas Federais.
·· ··
· -.
- ·
Arl 5º- Ar; Unidades de ·Ensino Descentralizadas- UNED, das Escolas.Técnicas Federais e Centros Federais de Edúcação Tecnológica, relacionadas no Anexo 11, e as novas Unidades de Ensino
Técnico e Agrotécnico, co.nio previsto nos·arts. 1g e
2•, serão implantadas gradativaniente, bem corno
seus respectivos ·cargos e funções de confiança, dependendo da existéncia óe instalações adequadas e
de recursos ~nanceiros ·necessários ao. respectivo
funcionamento.
·
Parágrafo único. ,Q; cargos e Funções de Confiança das Unidades de Ensino Descentr<!liiadas, relacionadas nos Anexos I e 11, serão providOs somente após a expedição da respectiva portària de aulorização de funcionamenlo, por parte do Ministério da
Educação e do Desporlo.
·.
Arl 62 O Poder Executivo adotará as providênCias necessárias à execução da presente Lei, correndo as despesas à conta dos recursos 'orçamentários destinados ao Ministério da Educação e do Desporlo. às Escolas Técnicas Federais e aos Centros
Federais de Educação Tecnológica.
Arl 70 Este Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Arl 62 Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissão de Educação- decisão
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O
projeto será publicado e remetido à ·comissão compatente.
Volta-se à liste de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna, por 20 minulos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o motivo que
me traz hoje à tribuna, para proferir um brevfssirno
discurso, consiste nas suspeites que pairam sobre o
comportamento da Secretaria de Acompanhamenlo
Económico do Ministério da Fazenda e do Departamenlo Nacional de Combustíveis, representados pelas pessoas de seus ex-chefes, respectivamente o
ex-secretário Mitton Dallari e o ex-diretor do DNC
Paulo Motoki.
Todos lembramos ii razão pela qual o Sr. Milton Dallari foi afastado de suas antigas funções na
mencionada Secretaria, onde exercia o papel - segundo a expressão de alguns jornalistas - de "xerife
dos preços da economia". O Sr. Dallari, diz a imprensa, prestava consultaria a certas empresas privadas ao mesmo tempo em que com elas sentava à
mesa de negociação para discutir reajustes de- preços em nome do Governo.
se é verdade e~a versão-daimprensa, trata--~
vá-se, é claro, de um caso evidente de choque entre
o interesse público e o interesse particular de quem
exercia um cargo da máquina do Esfado. Portanto;fez bem .o Presidente da República, não tendo o devido esclarecimento a esse respeito, em exonerar ou
receber a carta de demissão do Sr. Mitton Dallari.
-

Tal episódio, que parecia encerrado, contudo,
tem voltado à tona por meio de denúncias de favorecimenlos, que teriam ocorrido na gestão do Sr. Dallari na Secretaria de Acompanhamento Económico.
No caso, favorecidas teriam sido as empresas distribuidoras de. combustíveis, as quais teriam se beneficiado de um reajuste privilegiado em seus preços,
durante a conversão desses preços para a nova
moeda- o real-, em meados do ano passado.
Curioso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
é que a aprovação do aumenlo de preços para as
distribuidoras passava também pelo Departamento
Nacional de Combustíveis, cujo ex-diretor - o Sr.
Paulo Motoki - exonerou-se duas semanas depois
da saida do Governo do Sr. Mitton · Dallari. O Sr.
Paulo Motoki foi afastado do cargo que,' ocupava depois que se tomou público o falo de que um ex-diretor da Shell dava expediente no Departamenlo Nacional de Combustíveis. mesmo sem ter qualquer ·
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'---vínculo com o serviço público. Ora, a Shell é uma
das grandes empresas que aluam no mercado de
distribuição de combustíveis.
Sr. Presidente, S..S e Srs. Senadores, como se
pode perceber, hã uma interessante coincidência de
acontecimentos que dão força à suspeita de favorecimento às distribuidoras de combustíveis por parte
de ex-servidores públicos.
A edição do dia 14 de setembro último de O
Jornal do Commercio e a edição do dia 16 do
mesmo mês de O Globo noticiaram esse assunto
sobre o qual acabamos de discorrer. As denúncias
partiram do Sr. Luiz Gil Siuffo, Presidente da Federação Nacional dos Revendedores de Combustíveis.
Acrescenta o Sr. Suiffo que a margem de lucro
das distribuidoras, nos últimos 20 anos, sempre oscilou entre 12 e 13%. De acordo com o denunciante,
essa margem de lucro teria saltado para 37% após o
,
reajuste autorizado pelos dois suspeitos.
Quando da discussão' da emenda constitucional do petróleo, vários Senadores abordaram esse
tema. O assunto foi ventilado, mas nenhuma, resposta foi dada pelo Governo até agora
Assim, Sr. Presidente, cumpre dar uma satisfação à opinião pública por meio de uma apuração
completa e rigorosa dos falos denunciados. Pedimos
celeridade e seriedade de proPósitos tanto aos órgãos de controle interno do Poder Executivo quanto ao
Ministério Público. A punição expedita para os acusados - caso se apure a culpa - é a forma mais eficaz de se coibirem os abusos praticados contia a
economia popular por parte de maus ser.ridores. Lamentavelmente, punição é uma palavra rarissimamente empregada no Brasil, quando se trata"de acusados graúdos.
'
Pedi,
Presidente, s'rs~ Senadores, que,
também fosse rapidamente s,olicitado do Ministro
das Minas e Energia- e estou enviando' à Mesa requerimento neisse sentido - ésclarecimento sobre
o assunto. Não é possível que o povo brasileiro
pague mais que o dobro do preço do combustível
e nenhuma aUtoridade dê esclarecimento a essa
questão.
Durante' os debates do petróleo, quando da
aprovação, no, primeiro turno, da emenda do petróleo, verificou-se que este é o País que dão maior índice de lucro aos distribuidores de combustíveis. Os
Estados Unidos têm menos de um terço desse percentual. E o ~tirpreendente é que as denúncias feitas por tanlos Parlamentares e por tantas pessoas
até agora não tiveram nenhuma explicação.

Sr:

129

O Sr. Roberto RequU!o - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Senador.
O Sr.. Roberto Requiao - Senador Ney Suassuna, a ausência de verificação de denúncias, por
parte do Executivo, formuladas neste plenãrio é uma constante. A ausência de ação de governo, de ação
administrativa para corrigi-las é a regra V. Ex" vem
aduzir uma denúncia seriíssima, que, diz respeito à
distribuição de petróleo no Pafs. Já trouxe a este
Plenãrio, em sessão secreta, por exemplo, uma denúncia sobre a utilização de Caixa 2, no ltamaraty.
Entreguei a documentação, consubstanciada em um
parecer do Tribunal de Contas da União, ao Líder do
Governo, Senador ElcioAivares, para fazê-la chegar
aos canais competentes que lhe corrigiria as distorções. Não embarquei na canoa fácil e popular do denuncismo; cobrei resuJillcfos: como recomendava o
Tribunal de Contas da União, o fechamento do posto
financeiro do ltamaraty :em Nova Iorque. Cobrei resultados, ' conseqüências e ação administrativa
Nada OCOITeu até agora O Governo evita que se
concretize a CPI das Empreiteira$, porque vili atrapalhar a reforma política Realmente atrapaiha, pois
são as empreiteiras que seriam investigadas as titulares das privatizações. Por exemplo, da Via Outra
A regra é omissão, a regra é o desconhecimento
das denúncias. Espero que, no caso da denúncia de v; E~. que influencia profundamente o preço final
dos comb~tíveis para a população, o Senado da
República se empenhe. Cobremos, todos nós, a resposta ao sei~ requerimento e cobremos definições e
medidas administrativas claras deste Governo, que só
pensa no Plano Real, que se omite quanto à verdadeira ação administrativa, a ação de governo no País.
. O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado.
Aduzo as palavras de V. Ex" ao meu discurso. Encerrando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, digo se- guinte: se o: custo mais'do que dobrou, é preciso que
haja uma justificativa. O que não pode ocorrer é que
cifras labuiOl'as - porque a venda de combustíveis
envolve montanhas de dinheiro- sejam manipuladas
sein que Haja explicação. Se há explicação séria,
será que o transporte no Brasil, que custava tão
pouco, de repente ficou tão caro? O que aconteceu?
É preciso que a sociedade tenha uma explicação.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um
aparte?
-·
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Senador.
'
O Sr. Romeu Tuma -Apóio V. Ex~ em relação
ao que aborda em seu pronunciamento e comunico ,

a

_c

130

ANAIS Do SENADO FEDERAL

que apresentei requerimen!o solicitando esclarecimentos das providências !ornadas com relação à duplicidade de pagamen!os de salários a funcionários
no exterior e manipulação dessa folha de pagamentos. Em resposta a esse requerimen!o, o Ministro
Malan gentilmente fez chegar hoje às minhas mãos
um relatório circunstanciado das providências, incluindo até o ressarcimento aos cofres públicos dos
pagamentos realizados de forma irregular. Tenho
certeza de que V. Ex" também receberá esse oficio.
Associando-me às palavras do Senador Rober!o Requião, afirmo que ficaremos ;;to seu lado na cobrança dessa resposta. Cumprimento-o ainda por V. Ex"
estar alerta ao que interessa aos cofres públicos nacionais.
O SR. NEY SUASSUNA - Mui!o obrigado, Senador Romeu Tuma
·
Sr. Presidente, Sr"s e- Srs. Senadores, preocupo-me, pois os dois jã foram demitidos. As suspeitas
não foram. comprovadas, mas também não foram
admitidas; e o resultados das ações, se é que existiram, permanecem. O lucro para as distribuidoras
saltou de 12% para 37%. E aí permanece, sem que
lanhamos uma explicação clara para esse ta!o. Estamos aguardando essa resposta Era o que tinha a
dizer.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Teotônio Vilela Filho, 1~ Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares,
·
suplente de Secretário.

o SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
·
·
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares} - Em face da cessão do Senador Romeu Tuma,
concedo a palavra, como Líder, à Senadora Júnia
Marise, que disporá de cinco minutos. ·
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
SRA.s Senadoras e Srs. Senadores, ·agradeço a
gentileza do nobre Senador Romeu T uma, que me
c.."deu esses minutos.
Vou tratar da adição da Medida. Provisória
1.179. publicªda no Diário Oficial de 6 de novembro. que dispõe sobre medidas de fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional e dã outras providências. Essa medida, assinada pelo Presidente Fernando Henrique e pelo Ministro Malan, foi ratificada
' nesta terça-feira: sofreu modificações que foram
·. também publicadas hoje no Diário Oficial da União.
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. Como se trata de questão de grande repercuso objetivo de elucisão na área da Economia,
dar dúvidas ·que possam advir dessa medida provisória, estamos encaminhando requerimento à Mesa,
mediante o qual pretendemos convocar o Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, para prestar esclarecimen!os e trazer informações ao Senado Federal sobre os pontos que levaram o Governo à edição da
Medida Provisória n" 1.179, publicada no Diário Oficial de 6 de novembro, ratificada e publicada novamente hoje, 7 de novembro.
Entendemos que essa questão vai ter grande
repercussão - repito - em toda a Economia do nosso
Pais, particularmente no Sistema Financeiro e no
T escuro Nacional. Certamente o Ministro trará ao
Senado Federal intormações pertinentes à i mportãn- cia, à necessidade que teve o Governo de· ~itar
essa medida provisória e - quem sabe? - elucidará
dúvidas que dela possam advir. Os processos de incorporação, fusão e cisão já são previstos por legislação ordinária, como a Lei das Sociedades Anõnirnas, que justifica sempre a concessão de tratamento excepcionalizado às incorporações, às fusões e
às cisões que venham a ocorrer f!O ãmbi!o do Proer.
Portanto, entendemos, Sr. Presidente, que
cabe a nós, Senadores, acompanharmos de per!o
todas as medidas que dizem respeito à Economia do
nosso Pais e suas -repercussões no âmbito da nossa
sociedade. É de vital i mportãncia que o Governo traga as informações e os. esclarecimen!os da oportunidade que o justificou para a edição dessa medida
provisória
Apelo à Liderança do Governo, na pessoa do
Senador Elcio Alvares, no sentido de que seja feito o
cantata com o Ministro aa Fazenda para que se marque desde já a data em que S. Exª virá ao Senado,
se possível durante os próximos 30 dias, prazo de
vigência da medida provisória
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiáVel.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma. para uma comunicação inadiãy~l. pelo prazo
de 5 minutos, de acordo com o art 14, inciso VIl do
Regimento Interno.
··

cóm

. '.'

O SR. ROMEU TUMA ( -SP •.F:I!Ill uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente,.- SRA.s e Srs.
Senadores, agradeço a oportunidade.
Preliminarmente, gostaria de. comunicar aos
meinbiós desta Casa e à Mesa qui,),, ontem, -estive
com o Presidente do Tribunal de Justiça de São
Paulo, vis!o o agravamento da situaÇão no Pontal do
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Paranapanema com as ocupações e invasões de
terra, que culminaram com a prisão de dois líderes
do Movimento dos Sem-Terra
Conversei com o Presidente do Tribunal sobre
a possibilidade de se criar uma vara especial, voltada para o assunto, e S. Ele' garantiu-me que não hã
necessidade, já que estaria disposto a colocar à disposição do Governo cinco juízes, de esfera superior,
para analisar e resolver todos os problemas que afligem os posseiros e os sem-terra da região. Apenas
questiona se há vontade política do Governo em resolver essa situação. Caso haja essa vontade política, o Governo tem que éolocar dinheiro à disposição
para a desapropriação das benfeitorias, pois o Estado é carente em ações de desapropriações de terra,
que são do Estado. São terras devolutas, e o que se
discute é a desapropriação de benfeitorias, e estas,
segundo o Presidente do Tribunal, têm que ser pagas em dinheiro. Se o Governo se dispuser a resolver o problema, os peritos eStarão em condições, e
os juízes auxiliares prontos para darem a sentença
com a rapidez necessária pelo agravamento da situação.
··
Sr. Presidente, o que ine fez pedir á palavl'li
para uma comunicação é que transcorreu, no último
dia 5, a data comemorativa daS atividades de radioamador.
·
Naquela ocasião, cortlíÍ(etóu mais uni ano
fundação da associação cMI, denominada Liga de
Amadores Brasileiros de Radíoemissão-LABRE, entidade representativa desse. irhportimle . segmento
das telecomunicações, que desenvolve ativi.dades
Se(ll fins lucrativos. Congratulamo-nos com os radioamadores de nosso País pelo transcurso do seu dia,
enviando a esses brasileiros, ·abnegados e anõni~
mos, o preito de nossa gratidão pelos relevantes serviços prestadoS no inõiSCutivel interesse em s~r.
Em um país de dimensões continentais Como o
Brasil, o radi09fJ1adorismo sempre desell]Penhou, e
ainda desempenha, um papel insubstituível. O radioamador vence. distâncias, ultrapassa florestas, continentes e mar~ •. j'az~e presente em situações dramáticas, coiTiUriica~e e resolve' problemas das re. giões mais longínquas e abandonadas, satisfaz a
simples e prazerosa necessidade de comunicação
entre as pessoas e alivia as angústias quando se
trata de doeriças graves que necessitam de ajuda de
emergência.
·
As tecnologias modernas tomaram os meios
de comunicação· quase que onipresentes e instantâneos. O mundo parece pequeno. Um fato, um acon. tecimento, é éóiifíecido no mesmo instante em qual-
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quer parte da terra, basta que uma simples televisão
esteja ligada.
Existem espaços, porém, que ainda precisam
do radioamador, seja em razão da inexistência da infra-estrutura necessária à geração e à difusão da
notícia, seja por força da especificidade do problema
ou da circunstância vivida pelas populações.
No Brasil, o radioamadorismo enriquecido pelo
Rádio do Cidadão, para muitos brasii eiros, habitanies de numerosos povoados dispersos pelo imenso
interior, especialmente da Amazônia e do CentroOeste, tem representado a garantia da sobrevivência. Decorre desse fato o merecido respeito para
com essa atividade. Vidas foram salvas, doentes tiveram suas dores minoradas, famílias mataram a
saudade e substituíram a apreensão pela alegria da
notícia confiável e vida dos seus entes queridos distantes.
Os radioamadores são bravos arauto.s da comunicação. São construtores permanentes da integração nacional. Aproximam povos, irmanam culturas, colaboram na descoberta do interior do País,
cujo progresso ajudam a implantar. Qs :adioamaóores
rastreiam o espaço, descobrem, superam fronteiras.
A classe, no entanto, convive com restrições.
Os serviços que presta são de natureza gratuita e,
em casos de emergência, conforme o art 13 de seu
regulamento,. deve "atender convocação para prestar serviços de utilidade pública". Apesar de todas
essas características, está sujeita ao pagamento da
Taxa de Fiscalização das Telecomunicações, instituída pelo !3ovemo Federal.
Essa obrigatoriedade contrasta com a gratuidade do serviço. As emissoras de rádio e televisão, cujas atividades têm fins lucrativos, podem pagar a referida taxa e esta passa a fazer parte dos custos
operacionais. Não $, porém, como vimos, o caso
dos radioamadores.
Pelas .razões expostas, consideramos exorbitante a cobrança da Taxa de Fiscalização das Telecomunicações, pois constitui-se um desestimulo ao
radioamadorismo e uma incoerência em relação aos
serviços não. remunerados que executa.
Outra restrição sofrida diz respeito às alíquotas
que os radioamadores devem pagar para importar
os equipamentos. Não há, no Brasil, empresas que
produzam equipamentos para radioamadorismo. Por
força déssa realidade, a importação é compulsória.
~ justo libertá-los também desse ônus. Para o País,
não haveria prejulzo; pelo contrário, haveria ganhos
significativos em termos de serviços à população e
de qualidade da comunicação.

132

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as duas
iniciativas que aqui sugerimos; uma vez concretizadas, represerítariarri, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento do Brasil para com a abnegada e benemérita classe dos radioamadores brasileiros.
·
Era o que tinha a dizer, Sr; Presidente.
Agradeço a V. Ex• pela tolerância
O SR. PRESIDENTE (Ari!Onio Gario5 Valadares)
-Concedo apalavra ao Senador Roberto Requião.
. . O SR:. ROBERTO REQUIÃO - (PMDB-PR.
Pronuncia o seguinte discúrso.) - Sr. Presidente,
sr-s e Sr5.·Senadores·, venho lioje à tribuna anunciarà Casa o tesiabelecimentó do "Grupo Parlamentar Brasil-cuba•. Este Grupo; a que tenho a honra de
presidir, é fo'rmado por Parlamentares do Senado e
da Câmara· Ele- se ·reorgil.iliiá-com o objetivo de denunciar o ilegftimó e intiecoroso bloqueio com que aindateimamisolaropovocubanodoreslodomundo.
: · Entre as atribuições-dó Senado Federal cabenos responSàbiliaade5' Péla condução da politica extema riácíortal. Seria· m't!ito pouco e riãO-Càndizente
com as tradições desta· Gásà que resumíssemos o
nosso papel-à àprovação d~·funcionâiioo· do ltamaraty para: OC!lpar esta ou aquela embaixada Eslimulado por esse sentirriento·e ·pela maneira• firme com
que ·o Senador Antonio canos MagalhãeS conduz a
Comissão de Relações EXterióres e· Defesa NaciOnaJ,·projJusemos ó restabelecimento 'do·"Gn.po Par~·
lamentar-Brasii-Guba~. •reunindo, Senádor'es e tarn·••
bém Deputados Federais:··.
E, antes que atirem a primeira pedia, registro:
este Giupó nao inscreve entre os seus propôs~ a
apologia: ou· a propagaooa.i:!o regime ct:Jbano vigeFi.,;
te. Mesmo porque, nem todos que se incOrporam ao
... S:lrupo isêntam-se de ·reparos, criticas e' discordãn•
cias a formas de ser deste regime. ··· • •·,
Une-nos, ata-nos, ·acima de tudo, lirt1 princípio:·
o da autodeterminação dos povos, da 'liberdade de
escolha de seus carFiinhos, do respe~·absoluto às
decisões e tendências nacionais, o prinólpio da nãcr
intervenção. ·
E este bloqueio, cjue já se estende Por mais de
três décadas, é uma forina indisfarçada, indissimulada de intervenção na vida do povo cubano.
Discordâncias que possamos ter·-·e as temosnão justificam a· quebra dos princípios· da não-ingerência Não juStificam o odioso e truculento bloqueio.
Não justificam se estenda em tomo da Ilha um cordão sanitário que, freqüeiltemente, beira ao patético,
·· ·
ao riÇículo.
Pior ainda: este bloqueio tem coiTHnspiração o
mesmo fundamentalismo, os mesmos preconceitos
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e a mesma pretensão de ele~os de Deus e de donos
da verdade com que, diariamente, são acusados,
execrados e postos sob restrição países que estão
na lista dos desafetos do governo americano e de alguns de seus aliados ocidentais.
Ao mesmo tempo, não nos esqueçamos de aiguns interesses mesquinhos, da pequena e paroquial ·politica ou até mesmo de empenhos em que
criminosos que se cumpliciam para a manutenção
do bloqueio.
Atrás de uma •causa• supostamente generosa
fundem-se e confundem-se apellies abjetos, pois a
ninguém é llc~o e perdoáver esquecer que Cuba, antes das jornadas de 1959; nada mais era que um
prostrbulo de luxo da alta burguesia americana, latirio-americana e européia Nada mais do que um termório livre, globalizado " para utilizarmos o jargão
moderno-, livre nas mãos do crime organizado, do
narcotráfico, da lavagem do dinheiro sujo de sangue
e coriupção.
· ··
~ '-~"
Não sou eu quem o diz, não é a tal •propaganda cas!rista" que o afirma. São relatórios e doeumantos· do próprio governo americano que o cornprovam~
·
o· SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -A Presidência prorrogará por mais 15 minutos
o período destinado ao Expediente, a fim de que V.
E# possa terminar o seu discurso. Em seguida, concederá a palavra ao Senador Romero Jucâ, que se
inscreveu para uma comunicação inadiável.
· O SR. ROBERTO REQUIÃO - Portanto, não é
gratuló ·-·e mais uma vez recorro a relatórios tomados públicos pelo governo americano - que a CIA,
em suas várias tentativas de desestabilizar e derrubar o. regime cubano, tenha tido como· parceira privilegiada a mâfia No grotesco e desastrado episódio
da Baía dos Porcos, nas risíveis, cômicas tentativas
de envenenar os charutos de Fidel ou de "desfolhar"
a sua barba com produtos químicos, à CIA sempre
contou com. a preslimosa colaboração dos ne1Ds de AI
Capone, dos Genovezzi e dos Corleone, nada fictrcios.
Atrás dessa •causa• supostamente nobre, fiagram-se, identificam-se também as ·impressões digitais dos dedos gulosos de parlidos·e políticos, que
cevam os seus votos na colônia cubana da Flórida
Enfim, atrás da palavra de · óidem "defenda
Cuba", disfarçam-se calões de toda espécie.
E mesmo a imaginada, a hipotelica defesa dos
princípios da democracia e do ph:~r!partidarismo de
que alguns governos autonomeiBJ11'-se guardiões
não resiste um segundo sequer coriló justificativa da
manutenção do bloqueio à ilha
'·

•· .
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Não falo do apoio irrestrito que, por largo tempo, os governos de Washington deram às sangrentas ditaduras que aterrorizaram a América Latina.
Não cito o apoio d<;!Cisi;to à dembada de um Sukamo ao custo de pelo menos um milhão de vidas.
Não exemplifico com a sustentação, por décadas, de um governo corrupto e sanguinário nas Filipinas.
Não pretendo relembrar· os 500 mil americanos
tombados no Vietnã, para manter títeres picarescos
como os Diem e os Thry. E nem é minha il)!enção
qualquer referência à cumplicidade, por tanto tempo,
com a ignomínia do apartheid sul-africano.
Deixemos à história o·que é história. . ·
Falemos do hoje, do .Qu.e. acontece agora. .....
Falemos dos dois critérios e das dtJ<IS· medidas:
que o governo americano e algumas das chamadas
democracias européias utiliz;l!n para a tão alardeada
política de defesa da democracia, do pluripartidarismo.
Rigorosamente, usando os mesmos C(itérios e
as mesmas medições, poçteri;m10s aceitar: como
"democráticos", "pluripartidários• alguns dos· c!la~T~&
dos "tigres asiáticos"? Pc;>derfamos dizer o mesmo·
de alguns países do Golfo Pérsico, do Oriente próximo? Ou de alguns outros "tigres emergentes:'?· ·
Por que também não ci.rcundá-los .com um cordão protetor,.-para que não· contan)ine!l:l. o .mundo?.
Porque outros são o5 tempos e oova é a II1Qf<ll .d®
calões de agora. Porque hoje, segundo .a nova ordem de gente•. é "democrático~ o País q4E' ab.ra às·
escâncaras o seu mercado, .-que CODceda. tc;>da e
qualquer facilidade e privilégios .-aos investimentos.
transnacionais~·.que afaste o estado do con\fQie da
economia, que· se desfaça.- de preferência a.preços·
vis e com moedas podres, das empresas p,úbJicas•.
Porque hoje, o mercado é o. senhor- El deseja
que tudo seja feito em seu nc;>(l'le, em sua glória e na
medida dos seus interesses.
.
Porque !Joje, na aferição do menor ou maior
grau de democracia planetária, já não se contam os
cadáveres que- ,-os governos discricionários empilham, já não se
enumeram as vítimas
. -..
. ' . . da tortura.•
Agora o !l~e.conta é a •economia de (l'lerçado",
a "abertura do mercado". Não interessa se o país faz
lá as suas "elei.çiíes di retas• ou admita o pluripartidarismo. E intere~a muito menos se à marger:n desse
mercado desfile· a mais apavorante miséria, o desemprego, a prostituição infantil, o aviltamento in extrem is da vida::~· .
Se o mer~~o
estiver aberto, nada a comentar.
·,
Diante disso, diante desta nova ordem mundial
.. e da real idade cruel que ela gera mundo afora, justi-
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ficar o boicote a Cuba sob o pretexto da defesa à
"democracia" desmorona-se como- urna fi:aude. E até
quando seremos cúmplices dessa fráude?. . .
Não acredno que se deva listar aqui para V.
Ex>s., Parlamentares viajados e atentos ao que
acontece no mundo, países que violeotam com muito mais desassombro os tais valores que Washington e alguns países europeus lamentam não· existir
em Cuba. Países que, no entanto, são tratados com
a mais doce e cúmplice çondesce!ldí!ncia·por esses
corifeus de ocasião d.a democracia. , , . . .
Países esses QUE! exibem umà taxa de 8J'lalfabetismo superior a 90%, enquanto Cuba erradicou o
analfabetismo. Países que apresentam um.a. taxa de
mortalidade infantil repugnl!n!e, infamante, .enquanto
Cuba apresenta uma taxa.das mais b;px~. dO planeta, com nOmeros que se .riv<ilizam ou mesmo !lupe,ram os países do Primeiro Mundo.· .. ; . ~ . . . . .
Países· esses que .em.r.elação ·!I Ql!Íf'Qs .indicadores sociais, medidos· por organismo.intemacio"!lis.
- <:orno educação, sanllafTIBnto básico, moradia, emprego e segurança - revelam a mais torp" e degradante realidade. EnqlJ3!:l\O ~uba. em relação a B!l:ses indicaEjQres, apresentaavanço~ n.otáveis•.
. . Contudo,·se tantas CQnquista do pol(o-ouba[lo
eprrem hoj~ perigo, isso s.e deve à truculência, à insanidade de .um bloqueio que há quase três .décadas.
busca isoii!T Cuba do ll)l)l)(;lo. Um bloqueio, Senad9r~ •. a que.- as governos · J<!ljno~!lmericanos, todos
eles, o Brasil inclusive, aderiram e P'!l!iC<~ram por
largo tempo, ..
.
.. . • . , .
.· . Tem~ lá, também, a nossa culp;~,registrada no
cartório da .A.i~_ria. São .quase três décadas. de blo,
queio. São mais de três d.écadaS de teotativas.de invasão à ilha,- de sabotagem.e de pr-Qpaganda diária,
persistentemente, de Miami;. através do rádio e da
telE!visão, que chegam a Cul;la em reneradas tentativas de insuz:rl')cionar o povo cubano.
E a quem atinge esse bloqueio? A quem ele viti(ll.a? As barbas de Fidel ,que· .a CIA bisonhamente
tentou derrubar? A burocracia do Estado e do parti•
do? A cham~a "nomenklatura"?.
Sabem i{., ·Ex>s. que não~
O bloqueio atinge, aflige, desconcerta. esmaga
o povo cubano e as CQnquistas que esse mesmo·
povo, com sua força, o seu sangue, a sua energia e
entusiasmo <;o.JJstruíram.
Quanto ao •regime cubano", tão odiado pelos
arautos da nova or-dem mundial, pelos fetichistas do
mercado, tanto maior a pressão sobre ele, maior seu
isolamento, sua tendência a se cristalizar, a impenetrar-se.
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Srs. Senadores, como afirmei no início, anunciando ,a formação do "Grupo Parlamentar BrasilCtba", não se listam entre os nossos propósitos a
defesa irrestrita do Governo de Cuba Da mesma
forma que não somos cegos a ponto de desconhecer os avanços acontecidos emCuba desde a derrubada de Fulgencio Batista.·
Discordar, contudo, não é coonesta r, não é.
mostrar-se indiferente face ao garrote vil com que o
governo americano procura estrangular a ilha
Se na ·construção da bela e generosa utopia
iniciada em '1959, quando- Castro, Che Guevara e
Cientuegos varreram a ilha· dos rufiões, dos mafiosos, da apodrecida burguesia cubana, aconteceram
desvios, excessos e, se·ainda agora,. qualquer um
de nós aponta· equívocos, .nem por isso quem pos- .
sua ·o mínimo de senso de justiça, de dignidade ·
pode concordar com esse blocjueio. Um·bfoqueio, na
verdade, anacrónico, inútil, já que depois de três déc. ·.
cadas nãO cumpriu seu principal objetivo, o objetivo·
de derrubar Castro. AnacróniCO, inútil e incompeten- ·
te, eis a síntese do bloqueio. · ·
Srs. Senadores, mesmo· que muitos dos Senhores não venham aderir' ao Grupo Parlamentar· .·
Brasil-Cuba, convoc<ros;. no· entanto, para· que tam- ·
bém levantem suas vozes· contra essa irrdignidade: ·
O bom-senso desta Casa,'sua tradição mostra que o·. ·.

diálogo, ·a negociação responsável. a ponderação · ·
são instrumentos muito mais eficazes que a força; ·

que a violência, que a diSériminaçã.o. · ·· ' '·
Este o nosso objetivo, através da pressão responsável· do entendimento, da abertura' de canais·, . .
lutar com persistência para·que seja déSfeito 0 cordão que estrangula· o povo cubano.
··
o Sr. Eduardo Suplicy- Permila'me apenas··.
umapequena manifestação. (Palmas!)·:,,
O sr. Jefferson PEires _ Permiti{V. Ex• um

aparte?
O SR. ROBERTO. REQUIÃO · ~·;poncedo . .o..
.
aparte ao Senador Jetterson Peres. . ;: ,. ·
0 Sr. Jefferson Peres - Ilustre ·S.enador Ro-. .
berto Requião, ouço, com muita atençãg. o seu pronunciamento, mas me permita algumas ponderaçõ,· ·
es. Em primeiro lugar, é um direito inequjvoco do go-.
vemo americano de ter relações diplomáticas com ·
quem quiser. Cúba não está totalmente bloqueada,
apenas pelos -Estados Unidos e pelas empresas
americanas no exterior. Todos ps países do Primeiro
Mundo, o Japão, a Europa Ocidental, .têm comércio
regular com Cuba, Senador. Cuba nãQ. está isolada
do mundo não. Os Estados Unidos não querem ter
relações com Cuba, direito inequívoco do Governo
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americano. Em segundo lugar, Fidel Castro foi ao
poder para expulsar os ameriCânos de lá. para deixar de ser. explorado pelos· Estados Unidos, parii
romper com a relação de· dependência Ele devia se
dar por muito feliz de ter os Estados Unidos longe, IF
vre da exploração americana; de ver o seu país, o
mais desenvolvido do mundo, livre da exploração
das multinacionais, dos. bancos americanos, mas
está suplicando pela volta da exploração, Senador.
Curioso isso! Além dessas questões, gostaria que V.
E# e os que vão aderir. ao bloco se empenhassem
também para que Cuba tivesse, eu já nem digo uma
democracia formal como· nossa, mas direito de
reunião; de expressão, :de associação, alternância
no poder:. Um regime que proíbe Guillermo Cabrera
Infante; um dos maiores .escritores deste Continente,
exilado na Europa, de editar seus livros em Cuba!
Tenha paciência, não se pode ter grande simpatia
por ele.
·
•..•..
O SR;. ROBERTO, REQUIÃO - Registro a opinião do 'Senador Jefferson Péres e faço a S. Exª o
convite para que partieip'e .do grupo e, dentro dele,
coloque ·suas idéias.e suas posições. O bloqueio
existe; isso·é inegável, e já dura 33 anos, o que tem
levado à exacerbação do regime· cubano, ao invés de viabilizar sua abertura ·
o Sr. Pedro Simon - Permite-me v. EJ(!l um
apàtte? • ·
·· ··•· ·· ·
· · o SR~ ROBE:'RTO REQUIÃO - Pois não, nobre
SenadOr.
··· ··· ···
·
· · ·. . .. . . .
· Q ~r. Pedro Simon - Eu acho muito importante
V. Ex~ .trazer esse .c1ebate ao Congresso Nacional.
Tem .razão V. Exª quando afirma que a missão do
Senado não é apenas. homologara indicação de autoridades, o.u coisa q!Jll.O valha, na.politica internacional.-.Est? é um debate que vive:o. mundo aluaimente. Eu faria apenaS um adendo ao seu pronunciamentQ,.s.e V, Ex• permitir. V. Ex• afirmou também:
e é wrreto, que o Brasil, como outras· repúblicas da
América Latina, deu, durante muito tempo, cobertura ~às posições com relação à Cuba. Mél!l. vamos fazer
justiça aos momentos aluais. Todos os países da
América Latina, por unanimidade, na reunião que tiveram em Mar dei Plata, votaram e ~<;!.manifestaram
contra o bloqueio, inclusive o Brasil, segundo a palavra de Fernando Henrique Cardoso em seu pronunciamento e na conversa que teve pe~SQalmente com
o Sr. Fidel Castro. Tem mais: tivemos, agora, uma
das mais memoráveis reuniões da história da ONU,
comemorando os seus 50 anos, ocasião em que a
Assembléia-Geral das Nações Unidas aprovou o tér- ~
mino do bloqueio contra Cuba, tendo apenas 3 votos
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contrários - os Estados Unidos, a Inglaterra e um terceiro país que não me recordo no momento-; portanto, foram mais de 100 votos contra 3, ou seja,
praticamente por unanimidade. V. EP com seu estilo
agressivo - ao qual respeito -, afirmando que não
quer falar nisso ou naquilo, acabou falando em tudo.
V. Exª tem razão quando afirma que não devemos
olhar para trás agora, analisar o que houve e o que
não houve, o que aconteceu. na Bala dos Porcos,
pois, na verdade, hoje, o mundo é outro, a hurnanidade é diferente. A análise dos Estados Unidos ainda será feita, porque hoje, a rigor, o Estados Unidos
é o deus do mundo. Não hã mais Rússia, não hã
mais comunismo, não há mais União Soviética, não
há mais Muro de Berlim e não há mais Leste Europeu. O americano deve analisar muito essa posição,
porque, se, pela primeira vez na humanidade, temos
alguém que domina sem contestação, a responsabi!idade recíproca existe. Atê. ontem havia a Rússia, e
Cuba era a sua aliada. Os. Estados Unidos, então,
podiam dizer que não queriam, mas agora não há
nada. Quer dizer, não há sentido em fazer um bloqueio numa altura dessas. Antigamente se dizia que
Cuba era o exportador da política do comunismo
para a América Latina. Mas hoje não há o comunismo, quanto mais a sua exportação! Não há lógica!
Respeito os americanos e tenho muito carinho por
eles, mas esses são pontos que eles demoram a en- .
tender. Sofreram humilhação no Vietnã; toda a nação americana sabia que a guerra deveria terminar,
por ser qbrupta, vazia; não tinha razão de ser americanos morrendo no Vietnã. No entanto, levarani um
tempo enorme, precisaram ser derrotados para se
retirarem. Quero trazer o meu abraço, o meu fraterno respeito e carinho à figura de Yitzhak Rabin. Ontem foi um dos dias mais trágicos da história, porque
uma das figuras que considero mais fantásticas, o
Primeiro-MinistrO de Israel, o grande General na vitória da Guerra dos Seis Dias, talvez a vitória mais
extraordinária deste século, em que meus patrfcios sou descendente de árabe-, lá no Egito e na Síria,
berravam e gritavam que os navios, os aviões e as
forças estavam indo para invadir e terminar com Israel, e, de repente, na madrugada, Yitzhak Rabin
coordenou os ataques aos tanques, aos aviões que,
praticamente no chão, foram destruídos. Foi uma vitória far.•ástica. Esse mesmo homem, que teve essa
vitória, é o homem do gesto de paz, de grandeza, de
abraçar Yasser Arafat, de buscar um grande enten-
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do céu! O mundo mudou! Se o mundo mudou, por
que os. Estados Unidos não têm um _ent~ndim~nto
com aquela nação? Não precisam pedir <~ada àquele
país, não precisam conviver, não precisam coabitar,
não precisam dormir juntos a esse respeito. É dizer:
terminem com esse bloqueio que o mundo inteiro
quer. Mas será que na ONU, quando lod:ai> .as oaçõ,
es dizem "chega•, quando a América. Latina, em
unanimidade, diz "chega'', quando os. americanos já
dizem que não ele tem. mais razão dEH~xistir, para
que o bloqueio? E digo mais, se eles, extinguirem o
bloqueio, isso vai criar u~ situação de constrangimento para o Sr, Rdel Castrv - um homem de muita
importância e a quem resp.eito. Ele vai entender que
a democracia tel'!l que chegar lá ,e que. ele. terá que
fazer a abertura. No mpmento em que não. hotNer
mais bloqueio, não houvar mais perigo, e o pais estiver aberto para o mundo,. o Sr. Rdei·C.astro vai ter
que responder o seguinte; .~Na América. Latina. hã.
democracia. Não há mais ditadura no ,Brasil, que.
teve durante muito tempo e -o .americano .:aceitou;.
não há mais ditadura no Chile,. que teve durante
muito tempo .e o americano aceitou; não há mais ditadura na Argentina, que teve durante muito. tempo e
o americano aceitou. Hoje. há .democracia."- Meus- ir- .
mãos de Cuba vão ingressar mi democracia. Mas,.
primeiro, os americanos têm que abrir, tê>m que en" ·
tender que esse ·é. um bloqueio ridículo e incom,
preensível. Por mais que eles não gostem do Sr. Rdei Castro, o povo cubano não pode pagar .o preço
que está pagando. Meus cumprimentos a V. Ex•
pelo seu pronunciamento.
. ..
.. O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Pedro.·
Simon, o seu pronunciamento me coloca na companhia da totalidade dos países-da ONU.-no.protesto
contra o bloqueio que supostamente não existiria
.. O Sr. Eduardo Suplicy -.Permite-me V. Exª
um :aparte?.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o
:aparte a V-EXO..
· :·
O Sr. Eduardo Suplicy- Cumprimento V. Exª,
Senador Roberto Requião, pela iniciativa do seu pronunciamento. Desde os primeiros dias me inscrevi e
sou parte do grupo que V. Ex•, para nossa honra,
está presidindo. Para nós é muito importante que tenha conseguido, com tanta clareza, expor o ponto
de vista daqueles que avaliam seja necessária a reflexão por parte não :apenas do Governo dos Estados Unidos, mas, sobretudo, do próprio Congresso.
Ex~ está

dimento -mundial: A sua morte foi um dia de-kJto para

V.

o mundo inteiro. Yitzhak Rabin demonstrou, ao abraçar Yasser Arafat1 que o mundo mudou, meu Deus

go entre os Congressos do Brasil e dos Estados Unidos. O Senador Pedro Simon lembrou a atitude dos

propiciando a oportunidade de üffi áiálõ-
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Chefes de Estado, em Mar Dei Plata, propondo o fim
do bloqueio a Cuba. Faz-se necessário que os Parlamenlos da América Latina dialoguem com o Pariamenlo dos Estados Unidos. Porque, hoje, pelo que
se pode observar, o Presidente americano, Bill Clinton, tem até tido ações no sentido de se aproximar
do Governo de Fidel Castro, mas encontra barreiras
sérias na maioria republicana, um tanlo conservadora, que ainda não compreendeu que o fim do bloqueio de Cuba poderá colaborar muilo para que haja
a democratização de Cuba, objetivo que aqui temos
semelhante àqueles que o Senador Jefferson Péres
expôs. Aqueles que estão propondo o fim do bloqueio a Cuba também gostariam de ver esse país
em processo da democratização, com alternância no
poder, com liberdade de reunião e de manifestação,
mas, sobreludo também, respeitando o que ali se fez e
e que foi registrado no pronunciamenlo de V. EJ(;!
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) Senador Roberlo Requião, lamento comunicar que o
tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Poderia V. EJ(;!
me conceder mais um minuto, para que possa ceder
um aparte ao Senador Humberlo Lucena?
O SR. PRESIDENTE (Teo!onio Vilela Filho) Tem V. Exª mais um minulo para concluir o seu pronunciamento. _
O Sr. Humberto Lucena - Serei breve, nobre
Senador Roberlo Requião. Gostaria de congratularme com V. Ex" pela oportunidade do seu pronunciamento e levar toda a minha solidariedade à sua iniciativa ·
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Muito obrigado
Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Antonio Garfos Va/adares, suplente de Secretário, deixa a cadeira da prosidência, que é ocupada pelo Sr. TeotfJnio
Vilela Filho, 1Q Vice-Presidente.

O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Teolllnio Vilela Fifho) Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá,
para uma comunicação inadiável, por cinco minulos.
O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma
comunicação_ inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, como membro do Comitê Nacional e Internacional Parlamentar
do Mercosul, gostaria dé comunicar a esta Casa - e
convidar os companheiros, Senadores e Senadoras
-que amanhã a Comissão do Mercosul estará reunida no Espaço Cultural da Cãmara dos Deputados,
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desenvolvendo um seminário das 9h às 18h, que
contará, na sua abertura, com a presença do Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, para discussão com outros partidos políticos
pertancentes à Argentina, Uruguai e Paraguai sobre
o encaminhamenlo de questões importantes para o
Mercosul.
O objetivo do seminário é aferir o grau de consenso, as inquietações e mesmo as divergências
existentes entre os países signatários a respeito dos
principais temas que nos preocupam, aí incluída a
compatibifização das legislações nacionais requeridas para promover a integração almejada.
Considero da maior importância esse encontro,
porque os parlamentares visitantes da Argentina,
Paraguai e Uruguai trarão uma contribuição impor!ante para, junto conosco, discutirmos caminhos a
serem seguidos pelo Mercosul.
Era esse o aviso que gostaria de fazer, Sr. Prasidente, e o convite que gostaria dêestender a lodos
os Senadores e Senadoras desta Casa
O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Fifho) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretáoio em exercício, Senador Levy Dias.
É lido 0 seguinte:
REQUERIMENTO N~ 1.420, DE 1995
Senhor Presidente,
__ _
Com fundamenlll no art. 50, caput, da Constituição Federal, e no art. 397, inciso I, do Regimenlo
Interno, solicito a V. Ex• seja convocado o Ministro
da Fazenda Pedro Malan, para prestar esclarecimenlos sobre a edição da Medida Provisória ~
1.179, de 3 de novembro de 1995, que dispõe sobre
medidas de fortalecimenlo do sistema financeiro nacional.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. - Senadora Júnia Marise, líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vifela Filho) O requerimento será publicado e incluído, oportuna·-mente, em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11,
c, item 9, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lida a seguinte_:
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL- CUBA
Brasília, 24 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
- Tenho a grata satisfação de informar-lhe que
foi criado o Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, e, por .
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deferência das nobres pares, fui escolhida para presidí-la, a que farei com grande honra e empenha, ficanda a mesa-diretora assim constiufda:
Presidente de Honra - Deputada Fernando
Lyra
Presidente- Senador Roberto Requfao
1g Vice-Presidente- Deputada Pedro Valadares
22 Vice-Presidente- Senador Lauro Campos
3"-Vice-Presidente-DeputadaJandira-Feghali
12 Secretária- Deputada Almino Affonso
22 Secretária - Deputada sarney Filho
3º- Secretária- Deputada Tuga Angeraml
1g Tesoureiro- Deputada Aloysio Nunes Ferreira
2'! Tesoureira- Deputada Matheus Schmidt
Canfonne dispõe a art 72 - § 22 da Estatuto da
Grupo, comunica a indicação de V. Exª cama Presidente Benemérito, na expectativa de poder cantar
com a sua honrosa participação para estreitannas
cada vez mais as relações entre as povos da Brasil
e Cuba
Valha-me da oportunidade para reiterar protestas de estima e. consideração.
Respeitosamente, - Senilclar Roberto Requfao, Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Teatonio Vilela Filha) O expediente lida vai à publicação.
Sabre a mesa, projetas que serão lidas pela Sr.
1~Secretário em exercício, Senador Levy Dias.
São lidas os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2122, DE 1995
Estabelece limites para os encargos
financeiros incidentes sobre as operaçoes de crédito por antecipação de receita
orçamentária, realizades pela Unfao, Estados, Disbito Federal e Municfpios, bem
como para suas emissões de títulos da
divida pública.
O Senado Federal resolve:
Art 12 A União, os Estadas, o Distrito Federal e
os Municípios não poderão realizar operações de
crédito por antecipação de receita orçamentária e
emissões de títulos da dívida púbfica cujas encargos
financeiras excédam em trinta por cento os rendimentos aplicáveis à Caderneta de Poupança, respeitadas, ainda os limites definidos nas Resoluções n2
11, de 1994, e n296, de 1989, do Senado Federal.
Parágrafo única. Para os efeitos desta resolução, compreende-se cdmo encargos financeiros a
totalidade dos dispêndios realizados com o principal
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e acessórias incidentes, incluídes as comissões, taxas e quaisquer outras remunerações.
Art 2'! Compete ao Banca Central da Brasil
exercer, na âmbito das mercados financeiros e de
capitais, a fiscalização da observância do disposto
nesta resolução, sujeitando os infratores às sanções
previstas. em lei.
Parágrafo único. A apuração da observância
da disposto na art. 12 far-se-á pela aplicação, pro
rata tempore, do índice de remuneração da caderneta de poupança sabre as valares originalmente
contratadas, e em confonnidade com seus prazas
de vencimentos e de resgates.
Art 3º- Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art ~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Como é de conhecimento geral, os Governos
Federal, estadual e municipal vêm comprometendo
parcela. expressiva de suas cfiSpanibilidades financeiras com os encargos de suas dívidas, restringindo, de maneira substantiva, a execução de projetas
e programas voltados para as áreas prioritárias da
educação, saúde, emprego, segurança, ele.
Apesar di!S negociações e de ledes os esforços de ajustamento levados a efeito nos úHimos
anos, o fato é que essas entidades continuam destinando percentuais bastante elevadas de sua receita
líquida com o pagamento de encargos financeiros
que, para alg1.1ns Estadas e Municípios, tem levada
ao comprometimento de mais de 20% daquelas disponibilidades.
No plano institucional, não restam dúvidas
quanto ao avanço conseguido no controle do processa de endividamenlc do selar pública; necessidade de autorização do Senado Federal para a contratação de empréstimos; proibição constitucional para
emissão de novos títulos representativas das divides
estaduais 11· municipais; sucessivas leis de refinanciamento e reescalonamento de obrigações estaduais e municipais junto à União e a seus órgãos e
empresas; desenvolvimento de mecanismos institucionais que pennitem estadas e municípios "rolarem" suas dívidas mobiliârias a custas menores, a
exemplo das "trocas" de seus títulos par letras da
Bacen,ele.
É bem verdade que parte desse descontrole
encontra aplicação na ainda inadequada regulamentação dos preceitos legais relacionados com a controle da processa de endividamento do selar público,
em particular dos referentes à rolagem das dívidas
mobiliârias e das pertinentes à utilização das opera-
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ções de antecipação de receita orçamentária os instrumentos legais que disciplinam tais···modalidades
de operações de crédito têm se mostrado insuficientes para promover o ordenamento das finanças públicas, sobretudo por centrarem-se nos aspectos re!acionados ao estoque e ao fluxo de pagamentos associados, muitas vezes em decacordo com a efetiva
capacidade de pagamento e da margem de endividamento adicional suportável pelo setor público.
A despeito dessas restrições, todo o entoque
sobre o processo de ordenamento das finanças públicas tem sido preponderantemente omisso no que
diz respe~o ao controle dos custos associados ao
endividamento realizado pelo setor público. Sob a
premissa da natureza estratégica que cabe à taxa
de juros numa economia de mercado, nenhuma restrição é imposta ao nível de sua contratação pelo setor público. Conseqüência natural tem sido a persist- .
ente deterioração das finanças federal, estaduais e
municipais provenientes, entre outros fatores, das
elevadas taxas de juros pagas pelos empréstimos
contratados, que, na maioria das vezes, têm incorparado spreads incompatíveis e exagerados para
uma economia de mercado.
Registre-se que a negociação das taxas de juros e a contratação das operações de créd~o são de
responsabilidade exclusiva do setor público, não havendo qualquer limitação imposta por instrumento tegal. Aos órgãos envolvidos no controle desse processo de endividamento, compete apenas a verificação do cumprimento dos lim~es e demais condições
previstas nas referidas Resoluções do Senado Federa!. Assim sendo, em condições de mercado oligopolizado, como é o financeiro, e em s~ções onde
nem sempre o interesse público se faz primordial,
não raras são as vezes em que se constatam a prática e a contratação de juros exorb~tes.
A título de exemplificação, basta verificar as taxas contratadas nas operações de antecipação de
receita orçamentária, pelos estados e municípios, no
mês de julho do corrente ano; operaçõ!!Jl comtaxas
prefixadas que variam de 5% à 8,50% ao mês, para
empréstimos de 3/6 meses de vencimento, alcançando taxa média de 7,20% ao mês. Nas operações
com cláusula de correção monetária, essas variam
de 5% a 7% aa mês, mais o indexador, TR ou ANBID. Quando -comparadas com os índices da poupança, ficam evidentes os altos spreads pagos.
Não se pretende com a proposta que ora apresentamos criar um "tabelamento• artificial e indesejado para a taxa de juros na economia. Pretende_mos, tão-somente, estipular parâmetros que discipli-
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nem os spreads a serem pagos pelo setor público
no mercado financeiro e, em conseqüência, suprir a
atuallacuna no aparato legal e institucional que busca o ordenamento e o controle do processo de endividamento do setor público.
Para tanto, consideramos os índices de remuneração de poupança como referencial para os
custos financeiros a serem absorvidos, aplicando
sobre o mesmo um adicional máximo de 30%.
Sem dúvida, os índices da poupança representam,
e mesmo funcionam como patamar representativo
dos custos de captação de recursos no mercado financeiro. É a partir de seus valores que se precessa o mecanismo de arbitragem para as demais taxas nesse mercado.
Diante desses fatos; e· como forma de ev~r o
aprofundamento do estrangulamento das' finanças
públicas, como ocorre atualmente; é que se propõe
o presente Projeto de Resolução. Ele visa, .basicamente, a assegurar que os dispêndios efetivos decorrentes de encargos financeiros realizados pelo
setor público refl~m a abscrção de spreads compatíveis com o risco e a s~ação geral de liquidez
prevalecente no mercado financeiro. Acred~os,
dessa forma, que o estabelecimento de limites para
os spreads a serem pagos pelo setor público preench?rá a lacuna legal já mencionada; vindo a contribUJr para a atenuação das crescentes pressões que
ora se observa sob as finanças públicas, possibili!ando, assim, maior flexibilidade à gestão financeira
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por se tratar de matéria de. suma importância
para a União, Estados e Municípios, estamos certos
que o Projeto de Resolução que ora aJiresentamos
contará com o. valioso apoio dos membros dessa
Casa
·
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador João Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N~ 11, DE 1994
Dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal, dos Munlcipios e
de suas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO N2 96, OE 1989
Dispõe sobre limites globais para as
operações de·crédito externo e interno da
Uniao, de suas au!arquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites e condições
para a concessao da garantia da Uniao em
operações de crédito externo e in~o.

(A Comissão de Assuntos Económícos)
PRCÚETO DE LEI DO SENADO N• 301, DE 1995
. . . Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. dos Técnicos Agrícolas e
lndustrfajs e. dá outras providênias.

o Congres5o NacionSI decreta:

.
Art. 1" Rca criado o Conselho Federal d(!S Técnicos Agríc<ilas é lridústiiiüs, deitado de. peisonali~7
de juridiCà própria forma federativa, com sede e
foro em Brasília, com o objetivo de disciplinar e defender · em todo o território nacional, o exercício das
profiss'ões de técnico agrícola e técnico industrial
(instituídas pela lel n2 5:524 •. de _1968, e regulamentadas pelo Decretei .ilº- 90.922, de 5 de. fevereiro de
.. '. . . . . . .
.
1985). .

e

o

· · · ·F'arágrafo·único: Conselho Federal dos Técnicos Agríç613S 'Industriais não mantém com órgãos da Administração Pública·qualquer vínculo fui1cio,.
.
nal ou hierárquico. .
Art. 2º- Compete ao Conselho Federal, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintesatribuições; . . . . . . . . : · .
· 1...: representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos técnicos agrícolas industriais, no cumprimento desta lei;
11 - orientar, disciplinar, fiscalizar e· defender o
exercício da prolissã:> de técnció agrícola e de técnco
industrial, em conjunto com os conselhos regionais;
III - velar pela dignidade, indapendência e valorização da atividade de técncio agrícola e de técnico industrial;
. IV - editar e aHerar o regulamento geral, o código de ética E! disciplina e os provimentos que julgar
necessários;
V - adotar medidas para assegurar o regular
funcionamento dos conselhos regionais e assessorá-los sempre que se fizer necessário;
VI - aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais no foro máximo de deliberação;

e

e

VIl - aprovar o código de ética profissional dos
técnicos agrícolas e industriais, Juntamente com os
conselhos regionais, no foro máximo de deliberação;
VIII - julgar, em última instância, os recursos
contra as sanções impos!as pelos consehos regionais;
IX -·estabelecer os sistemas de registro dos
profissionais habilitados;
X - fixar, em conjunto com os conselhos regionais e por procedimentos a serem determinados em
seus regimentos internos, as anuidades, taxas e
emolumentos a serem cobrados pelos conselhos regionais;
.
X 1- apreciar o relatório anual e deliberar sobre
o balanço e as contas de sua diretoria;
XII -aprovar anualmente o seu orçamento;
XIII - prestar assessoria técnico-consultiva aos
organismos públicos ou privados em matérias afetas
às atividades de técnico agricola e industrial;
XIV- funcionar corno tribunal· superior de ética
profissional;
XV - esclarecer dúvidas levantadas pelos conselhos regionais;
.
XVI -resolver os casos omissos.
Art. 3" Em cada capital de Estado e no Distrito
Federal, haverá um conselho regional, denominado
segundo a sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente a do Estado e a do Distrifó FederÇII.
§ 12 Nos Estadoo> :onde não haja possibilidade
de se instalar um co:nselho . regional, . deverá ser
constituída uma delegacia subordinada aó cohselti<i
regional que oferecer. IT]~Ihores condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o órgão
regional e com homologação do Conselho Federal.
§ 2R Os conselhos regionais. poderão constituir,
dentro' de sua própria ái-ea de ju!fsdição, delegacias
seccionais para desempenho de suas atribuições
executivas e de primeira instància nas .regiões em
que forem instalados, desde que a arrecadàção prciveniente dos profissionáís nela atuantes seja suficiente para sua própria manutenção.
Art. 4" Os Conselhos Regionais dos Técnicos
Agrícolas e Industriais são dotadas de 'autonomia
administrativa e financeira, sem prejuízo ae· sua l!inculação ao Conselho Federal, nos termos da. legislação em vigor. ·
·
· ·· .
Art. 5º- Compete aos conselhos regionais, em
suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade
de órgãos executivos de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições:
1 - organizar e manter o registro dos profissionais e o cadastro das instituições que os empregam;
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II - executar as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Federal;
III- fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão na respectiva região;
IV - expedir carteiras profissionais de técnicos
agrícolas e industriais, fixando a respectiva taxa;
V - zelar pela observância do código de ética
profissional, funcionando como tribunais regionais
de ética profissional;
VI - aplicar as sanções previstas no código de
ética profissional;
VIl - fixar, em conjunto com o Conselho Federal, as anuidades que devem ser pagas pelos técnicos agrícolas e industriais;
VIII - elaborar o seu regimento interno e submetê-lo a exame e aprovação do foro máximo de deliberação do conjunto formadç. pelo Conselho Federal e Conselhos Regionais.
Art. 6" Para os fins desta lei, o foro máximo de
deliberação das profissões de técnico agrícola e de
técnico industrial se dará nas reuniões conjuntas dos
conselhos federal e regionais, que inclusive fixarão
os limites de sua competência e sua forma de convocação.
Ar!. 7'1. A inscrição nos Conselhos Regionais
sujeita os profissionais ao pagamento das contribuições compulsórias anuais, de taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação
conjonta com os .Conselhos Regionais.
Art. 8~ Aos infratores dos dispositivos desta lei
os conselhos aplicarão as seguintes penalidades:
I - multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade vigente;
II - suspensão de um a dois anos de exercício
da profissão ao profissional que, no âmbito de sua
atuação, deixar de cumprir o código de ética profissional, tendo em vista a gravidade da falta;
III -cancelamento definitivo do registro nos casos
de extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
§ 12 Provada a participação ativa ou conivência
de empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei e pelos
profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabelecidas M proporção de sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis.
§ 22 No caso de reincidência na mesma infração no prazo de dois anos, a multa será elevada ao
dobro.
Art 92 A car!P.ira de identificação profissional
expedida pelos Conselhos Regionais dos técnicos
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agrícolas e industriais servirã de prova para fins de
exercício profissional e de carteira de identidade pessoal e terá fé p(blica em todo o território nacional.
Art 1O. O Conselho Federal dos Territórios
Agrícolas e Industriais será mantido por:
I - contribuições, taxas e emolumentos arrecadados por Conselhos Regionais, em percentual a
ser definido pelo foro máximo instituído pelo art. 6"
desta lei;
II - doações e legados;
III - outras rendas.
Art 11. O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais contarão cada um com nove membros
efetivos: presidente, vice-presidente, dois secretêrios, dois tesoureiros e !rés membros do conselho
!iscai e nove suplentes, eleitos dentre os técnicos
por via direta, para um mandato de três anos de
acordo com as normas estabelecidas em código
eleitoral aprovado pelo fórum instituído no art. 6"
desta lei.
Parágrafo único. As delegacias seccionais contarão com um delegado, um secretêrio e um tesoureiro, como membros efetivos, e três suplentes eleitos dentre técnicos da ãrea de sua jurisdição nas
condições previstas neste artigo.
Art. 12. O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as·disposições que digam
respeito às prerrogativas, à dignicjade .e ao prestigio
da profissão.
Art 13. Aos servidores do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais aplica-se o regime trabalhista.
Art. 14. Esta lei entra em vigo'r na data de sua
publicação.
Ar!. 15. Revogam-se as disposições em contrãrio, em especial o art 84, caput e parãgrafo único
da Lei 02 5.194, de 24 de dezembro de 1966. · ·

Justificação
É de praxe estabelecer, num mesmo diploma
legal, as características e condições de exercício da
profissão que se vai regulamentar, juntamente com
a criação dos conselhos aos quais caberã exercer a
sua fiscafização.
As profissões de técnico agrícola e técnico industrial de nível médio fugiram à regra geral. De
fato, seu reconhecimento data de quase vinte anos,
quando a Lei 025.124, de 24 de dezembro de 1966,
estabeleceu, em seu art. 84, que os graduados por
estabelecimento de ensino agrícola ou industrial de
nível médio só poderiam exercer as suas funções se
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estivessem registrados nos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Todavia, ao se criarem formalmente essas pro_ fissões, pela Lei n" 5.524, de 5 de novembro de
1968, não se alterou a norma relativa aos conselhos.
O Decreto de nO 90.922, d':l 6 de fevereiro de 1985,
que regulamentou as refendas profissões, manteve
sua vinculação aos conselhos de engenharia, arquitetura e agronomia, como se verifica no art 13, que
determina que a fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e técnico agrícola de 2ºgrau seja exercida pelos respectivos conselhos profissionais.
Tal situação vem gerando descontentamento
entre os técnicos, pois, segundo eles, existem mais
conflitos do que convergência de interesses entre os
profissionais de nível médio e os de nível superior.
O projeto de lei que encaminho à apreciação
desta Casa tem por objetivo sanar definitivamente
essa situação, criando o conselho federal e os conselhos regionais de técnicos agrícolas e industriais.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995• _
Senador OdacJr Soares.

141

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Os projetas serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa comunicaçã:l que será lida pelo Sr.
Primeiro Secretário em exercício, Senador Levy Dias.
·
É lida a seguinte:
.
Brasn1a, 31 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
De acordo com o § 7º- do artigo 65 do Regimenta Interno do Senado Federal, comunico a V.
~ que as vice-lideranças do Partido Progressista
Brasileiro (PPB), ficarão integradas da seguinte forma:
1QVice-Líder- Senador Leomar Quintanilha
2Q Vice-Líder- Senador Esperidiao Amin
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Epi!ácio Cafeteira,
Líder do PPB.

O S~. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) A comunicação lida vai à publicação. .
Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. Primeiro Secretãrio em exercício, Senador Levy Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

São lidos os seguintes:
Brasília, 7 de novembro de 1995

LEI N25.524, DE5 DE NOVEMBRO DE 1968
Dispõe sobre o exercfcio da Profissao de Técnico Industrial de Nfvel Médio.
DECRETO N9- 90.922, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1985
Regulamenta a Lei 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o
exercfcio da Prolissao de Técnico Industrial e Técnico Agrfcofa de Nfvel Médio ou
de 2"grau.

LEI N"-5.194, DE24 DE DEZEMBRO DE 1966

OFLPEFL NQ 679/95
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito seja feita a
substituição na indicação dos membros da Comissão Mista incumbida do estudo e parecer da Medida
Provisória nO 1.164, de 26 de outubro de 1995, fican·
do assim constituída:
Titulares

Suplentes

Vilson Kleinübing
Jonas Pinheiro

Joel de l:lollanda
JoséBianco

Atenciosamente,- Senador· Hugo Napoleao,
Líder do PFL no Senado Federal.
Brasília, 7 de novembro de 1995
OF. N2411/95

Regula o exercfcio das Profissões
de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dti outras providências.

(A Comissllo de Assuntos Sociais decisoo terminativa.)
,

oooooooooo•ooooooooooooooooooooooo•--••U_O_O-ooooooooooooouooo-•ouoo-oooo-o

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Antônio Sérgio Carneiro e Coriolano Sales, para integrarem, na qualidade de membros Trtular e Suplente, respectivamente,
em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Giovanni Queiroz, a Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e emitir pare-
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cer sobre a Medida Provisória nº- 1.160, de 26 de outubro de 1995, que "Altera a redação de dispositivos
das Leis nº-s 8. 112, de 11 de dezembro de 1990, e
8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências,
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência prolestos de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
Brasílía, 7 de novembro de 1995
OF. N2413/95
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Carlos Cardinal e Airton Dipp, para integrarem, na qualidade de membros
Titular e Suplente, respectivamente, em substituição
ao meu nome e ao do Senhor Deputado Giovanni
Queiroz, a Comissão Mista do Congresso Nacional
destinada a apreciar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória ri' 1.164, de 26 de outubro de 1995, que
"Dispõe sobre crédito rural, e dá outras providências".
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho) Serão feitas as substituições solicitadas.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa, 75 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento nº- 1.183, de 1995, do Senador Roberto Requião, solicitando, nos termos do
art 172, I, do Regimento Interno, a inciusão
em Ordem do Dia da Proposta de Emenda à
Constituição ri' 20, de 1995, de sua autoria,
que tramita em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nº-s 1, 4 e 11 de 1995.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que, nos
termos do parágrafo único do art 255 do Regimento
Interno, será lido pelo Sr. 1"- Secretário em exercício,
Senador Levy Dias.

~ fido o seguinte:
Brasma, 1ode outubro de 1995
OF. N247/95/CCJ
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Ofício SF/1220195 dessa
Presidência, comuniro a Vossa Excelência que nada
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temos a opor com relação à inclusão em Ordem do
Dia, da Proposta de Emenda à Constituição nl! 20,
de 1995, a qual tramita em conjunto com as de nº-s
1, 4 e 11, de 1995, uma vez que as mesmas não lograram apreciação por esta Comissão no prazo regimental, em decorrência do acúmulo de projetes em
tramitação.
Cordialmente, Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida.dania
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) :
Em votação o requerimento.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, para encaminhar a votação, por cinco minutos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, mais uma vez,
estamos a tratar, neste plenário, de matéria que tem
sido preocupação não só do Senado, mas da Càmara também, que é a questão relativa às medidas provisórias. Estamos todos a recordar o discurso feito
pelo Presidente da Casa, Senador José Samey, a
respeito das medidas provisórias, Na verdade, Sr. Presidente, a culpa não é do
Executivo, mas exatamente do Congresso e, no
caso, particularmente do Senado. Não estamos dando a devida atenção a esse tema, que faz com que o
Congresso não esteja a participar efetivamente da
elaboração legislativa no Brasil. Se contarmos o número de medidas provisórias que já foram editadas
não só no aluai Governo, mas desde a sua existência, isto é, desde a promulgação da Constituição de
1988, vamos verificar que o Congresso está a dever
a si e, por conseqüência, à sociedade, uma atitude
em relação a essa questão.
Estan:K>s tratando do Item nl! 1. da pauta O
Item ri' 2 trata do mesmo assunto. É um requerimento de autoria do Senador Eduardo Suplicy, pedindo a
inclusão, na Ordem do Dia, de um projeto de lei
complementar de autoria do ex-Deputado Nelson Jobim, atual Ministro da Justiça. tratando da questão
relativa à medida provisória. E o Item 1 da pauta
que está em discussão, já com manifestação do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador lris Rezende, que acabou de ser
Uda, dizendo que o Projeto está em condições de ser
colocado na Ordem do Dia
Sr. Presidente, há necessidade de que o Senado, enfim, o Congresso, tome uma posição em rela-
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cc-ção a essa questão. Se fizermos um levantamento e não serâ difícil, porquê já foi feito - vamos verificar
que não tem sido possível fazer reuniões das Comissões para apreciação das medidas provisórias.
As medidas provisórias estão sendo reeditadas diariamente, Sr. Presidente. Na verdade, quem está legislando no País é o Executivo e está legislando sozinho, porque o Congresso Nacional não tem meios.
Com a aluai estrutura legislativa para medidas provisórias, não há condições de apreciá-las. Quando as Comissões chegam a se instalar, quando há o parecer, já
não há mais possibilidade, e o prazo está esgotado.
Sr. Presidente, neste momento e sem nenhuma
preocupação, não estou a fazer uma critica ao Executivo. O que pretendo é chamar a atenção de todos
nós em relação a essa questão. Eu me recordo de
que esta Legislatura foi inaugurada com candentes
pronunciamentos, inclusive meus, a respeito dessa
questão relativa ao tratamento de medida provisória.
Então, acnedito que há necessidade, mais do que
nunca, de que o Senado, enfim, o Congresso, tome
uma posição em relação a isso, porque as questões
fundamentais estão todas sendo tratadas via medida
provisória. A questão da urgência e da relevância,
Sr. Presidente, esses termos ficaram banalizados;
tudo é medida provisória.
Agora mesmo .acabo de receber da Mesa a
questão da incorporação dos bancos através de medida provisória, uma legislação complexa. Vou indicar os membros da Bancada do PMDB com o sentimento de que não vão apreciar coisíssima alguma.
Acabo de receber agora a questão da utilização dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o
FAT: vai ocorrer da mesma forma. Quem não se recorda do Plano Real? TIVemos que fazer um acordo
para aprová-lo depois das inúmeras reedições da
respectiva medida provisória.
Então, Sr. Presidente, o que desejo, neste momento - e este não é um pronunciamento de critica,
mas de conclamação a todos nós - é que possamos,
. de imediato, resolver a questão na própria Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Há pouco, o
Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, me informava que o Senador Josaphat Marinho estaria disposto a tentar novamente reunir todas as propostas.
Agora, por exemplo, estamos aqui com várias Propostas de Emenda Constitucional: nos 1, 4 e 11 ; e no
Item 11º- 2, a Proposta de Lei Complementar 11º- 13. ··
São, portanto, quatro iniciativas a respeito do mesmo tema.
Creio que o caminho a ser adotado era de ime'. diato se estabelecer um prazo para que a Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania emitisse pare- -cer sobre toda essa matéria. Reuniríamos toda a
matéria relativa à medida provisória e, a partir daí, o
Plenário decidiria qual o caminho mais adequado ou,
quem sabe, um substitutivo da própria Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania a respeito dessa
questão.
A minha manifestação, portanto, Sr. Presidente, é no sentido de que esse assunto seja apreciado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
já que o que está sendo pedido é a inclusão dessa
matéria na Ordem do Dia, que, se julgada conveniente pelo Plenário, vamos apreciar.
Sr. Presidente, apenas estou, neste momento,
abrindo a discussão, provocando o tema, na expectativa de que possamos encontrar uma solução, um
caminho viável para dar um tratamento mais adequado à questão das medidas provisórias.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Concedo a palavra ao -nobre Senador Roberto Requião, autor do requerimento. Em seguida, concederei a palavra ao Líder Senador Elcio Alvares.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos vi~endo, por para?~xal q~e pareça e"! r~lação ao ntmo
da nossa ativ1dade 1ntema, ausenc1a absoluta do
Congresso Nacional. Ouvi, numa cadeia de televisão, o Senhor Presidente da República falar a respeito do Fundo Social de Emergência. Disse que o
Congresso Nacional não queria deixá-lo governar,
que estava colocando em risco o Plano Real.
Ora, será que esquecemos que o Parlamento
surge, na história modema do mundo, exatamente
para pôr limites ao arbítrio do rei? Mas o nosso democrático João Sem Terra queria uma licença absoluta para utilizar os recursos públicos por quatro
anos. O Parlamento surge para pôr limites à arrecadação de impostos e para fiscalizar o emprego dos
recursos públicos.
Sr. Presidente, não é à toa que tramita na Càmara Federal um projeto de lei propondo a extinção
do Senado e, paralelamente a esse projeto, tremitam propostas de emenda constitucional que pretendem disciplinar as medidas provisórias. Provisórias disse eu -por equívoco! Medidas permanentes, definitivas, reiteradas que passam por cima do Congresso
Nacional e anulam a atividade parlamentar no Brasil.
Pedi a colocação em pauta das emendas constitucionais, exatamente pelo fato de que a Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania não as examinou. ·Ao invés do debate, da decisão que põe fim a
um desgaste. que desgasta o Parlamento e a política
no Brasil, temos preferido. a indefiníção e a protelação.
A Comissão de CoRstituição, Justiça e Cidadania tem hoje, na sua pauta, setenta processos para
serem examinados, e ternos tido dificuldade ém reaUzar as reuniões das comissões.
A Comissão de Educação voltou ao ritmo antigo da ausência absoluta dos parlamentares. Eu-ilão
diria que por desprezo pelas questões da educação,
mas, fundamentalmente, pela sobreposição de horários, pela convocação simultânea e sem aviso prévio
das reuniões do Congresso Nacional.
A colocação em pauta das emendas consti!ucionais referentes à medida provisória é um processo catalítico. Que não mande este Plenário de volta
para a Comissão de Constituição, Justiça e Ciciadania, mas que a Mesa, com inteU!Jênci~ e tirocínio,
nos dê um prazo de 1O ou 15 d1as, mnda durante
este ano legislativo, para que po~ 7~inálas. No estudo dessas emendas constituc1onms, o
Plenário, se~uramente, também .e~ndarâ as propo~ sugendas, que vol~o: a1 s1m, ao exame da
Com1ssão, sem que Isso Slgmfique, meu no_bre Uder, protelação desse processo. Caso confrâno, vale
examinarmos com cuidado o projeto de algun:' Deputado Federal em nossa Câmara: que se extinga de
um~ vez o Senado da Repúbli~, por absoluta omi~
são em ~ue_stões fundamentais, como a das medidas provtsónas.
O SR. PRESIDENTE (Teolônio Vil~la Filho) Concedo a palavra ao nobre Senador Elc10 Alvares,
par cinco minutos. ·
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é
importante, no debate de assunto como esse, que
não percamos a ótica da verdade, porque, em virtude de pronunciamentos esparsos, pode-se passar a
idéia de que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso não tem interesse em erigir de
vez o texto definitivo que regula a medida provisória.
Quero fazer a digressão histórica de uma reunião levada a efeito no Palâcio da Alvorada, onde
comparecera111 vários Lideres, Senadores que estão
aqui presentes. O assunto mais importante tratado
na ocasião foi exatamente a questão da medida provisória. O Presidente José Samey e outros Líderes
assumiram o compromisso de que iriamos estudar
um texto que evitasse, evidentemente, esse grande
número de medidas provisórias, mas que não cer-
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ceasse o Governo dentro do qye a medida provisória representa para o Executivo. Esse assunto meraceu, na ocasião, vários comentários, e o Presidente
Fernando Hénrique foi categórico ao dizer que, pessoai mente, não celebraria a prática da med-.da provF ·
sória
O resUltado do comportamento de Sua Excelência temos agora no procedimento do Governo: raríssimas vezes, apenas quando o assunto determina
realmente a edição de medida provisória, o Governo
lança mão desse dispositivo. Se compararmos a
quantidade de medidas provisórias do governo anterior com o aluai, observaremos que as ed'lfadas pelo
Presidente Fernando Henrique são em número múto inferior.
Estava presente a uma reunião da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, quando entrou
em análise exatamente um tema que veFSaVa sobre
medida provisória, um dos inúmeros projetos que
tramitam na Casa. A Comissão, pela unanimidade
de seus membros, entenéleu que lodos aqueles projetos deveriam ser rell1idos e submetidos à avaliação de um relator único. Foi escolhido, na ocasião, o
eminente Senador Josaphat Marinho, que assumiu a
responsabilidade de examinar os textos e, se fosse
0 caso, apresentar substitutivo, e teríamos então a
unifiCação dos estudos a respeito de todos os projetos sobre a matéria.
Por motivos que não são da responSabilidade
do Relator, não tivemos oporlunidade de reunir os
principais interessados no assunto com o Senador
Josaphat Marinho, a fim de dar um desfecho definitivo àquela decisão tomada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Então, o Relator, dentro
de procedimento que considero altamente saudâvel
e recomendâvel, devolveu os projetos para a Presidência da Comissão de. Constituição, Justiça e Cidadania, dizendo que retomava sua condição de relator de um dos projetos, não podendo realizar o Irabalho, em itirlude de não ter calhido, de nós, Lideres, a opinião que julgava muito importante na formulação daquela atividade. O quadro, no momento,
é esse, na Comissão de Constituição, Justiça Cidadania.
Evidentemente, o pedido de retomo à pauta de
qualquer projeto não constrói em lavor do Executivo,
nem do Legislativo. Mesmo porque estamos debatendo esse assunto todo os dias. É um tema palpitante aqui na Casa e precisa ter um tratamento especial, com muito estudo e muita acuidade na aferição das matérias que estão sendo propostas dentro
dos projetas.

e
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Gostaria de assinalar que esta é a intenção do
Governo: um texto que ponha ténnino definitivarnente a essas controvérsias, que estão vindo ao plenário
pennanenternente, em tomo da medida provisória
Lembro-me de um trabalho da lavra do Senador Epitacio Cafeteira sobre medidas provisórias,
bastante elucidativo, que, de uma forma geral, atropela completamente o pensamento do Senado e da
própria Câmara.
Portanto, Sr. Presidente e eminentes Líderes,
como Líder do Governo, entendo que essa matéria
merece um exame percuciente; eficiente, de alto saber, da própria Comissão de Cónstituição, Justiça e
Cidadania; e ninguém melhor do que o Senador Josaphat Marinho para ter a incumbência de unificar
todos os projetos que, de uma forma ou de outra,
estão tramitando na Casa, e apresentar um substit!J.
tívo da Comissão, que .viria a. compatibilizar a posição do Congresso, já reiterada em inúmeros pronunciamentos, com a do próprio Executivo, que tem interesse em que a matéria.seja de vez por todas delinida por meio de texto que não mereça contestação.
Após ter conversado com o Senador Josaphat
Marinho, posso dizer que o eminente Relator retomará sua posição, desde que os Líderes participem
desse trabalho, e teremos, brevemente, com a eficiência que o Senador Josaphat Marinho coloca em
seus estudos e trabàlhos, o texto que seria o adequado para a apreciação de matéria tão importante.
Portanto, neste instante, na condição de Líder
do Governo, fonnulo este _apelo aos meus eminentes
Coleg~, Lfde':*' de P:m'~os, para ~ue tenhamos ~
~téna dev:olvida, por 11rt~ro, à Com1ssão de Consti!ulçãO, Justiça e Cida~IS. Apelo novamente para o
Senad~~ Josaphat Mannho Par:'! q~ assuma a resP?nsabihdade - com seu_ saber JU_rfdiCO, sua reconheClda vo~tade de construir e de 3Judar na elaboração
dos P~Jeto~ de~ Casa - de O<?s oferecer redação
~ue seja compatht~l com a asp1ração da Casa e o
1nteresse do ExecutiVo.
O SR. PRESIDENTE (Teo1ônio Vilela ~ho) Antes de conceder a palavra_ ao Senador ~~10 AIcântara, vou ler para o Plenário o parágrafo umco do
•
t 1 te
d"
· te
art 31 O do Reglmen
o n mo, que IZ o segwn :

•o encaminhamento de votação de requeri(!lénto é limitado ao signatário e a um
representante de cada partido ou bloco parlamentar, salvo nas homenagens de pesar".
Portanto, a Mesa concederá a palavra a cada
Senador por partido, às exceções do PMDB, porque
o Senador Roberto Requião é autor do requerimen-
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to, e do P.FL, porque o Senador Elcio Alvares pediu
a palavra como Lfder do PFL
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, pelo .PSDB.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSD~E. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, estou entre aqueles
que, desde o inicio da atual Legislatura, têiTHle pronunciado contra a utilização da medida provisória tal
como vem sendo feita. Isso, evidentemente, significa
uma usurpação de nosso direito de legislar.
Por outro lado, por mais diligentes que sejam
os Congressistas, Depútados Federais e Senadores,
é impossível a alguém apreciar com rigor as matérias dentrq dos prazos previstos nos processos de
tramitação das medidas provisórias. Além disso, as
reedições sucessivas de medidas provisórias geram
relações contratuais, obrigações, deveres e procedimentos administrativos; muitas vezes, medidas provisórias deixam de ser reeditadas, gerando um passívo jurídico, vamos chamar assim, a ser resolvido.
Tudo isso faz com que não possamos concordar
com o abuso das edições ou reedições dessas medidas provisórias.
.
Estou solidário com o Governo Fernando Henrique, apóio as suas. propostas e iniciativas, mas
considero a utilização da medida provisória, tal como
vem sendo feita, muito danosa ao processo democrático e à boa convivência entre os Poderes Execu- tivo e Legislativo.
Recentemente, por exemplo, foi editada uma
medida provisória alterando a Lei das Ucitações,
apenas para pennitir, a juizo da autoridade competente, a prorrogação por mais uin ano dos contratos
com empresas de prestação de serviços. Ora, configurou-se evidentemente um abuso na utilização da
medida provisória, para não falar do caso clâssico
da medida que tratou da iodetação do sal de cozinha, que não é, evidentemente, assunto que exija
uma medida provisória
Por outro lado, quem tem experiência no Exscutivo _ e aqui estão vários ex-Governadores e exM" ....__ de Estado com larga exp "ê ·
"d
101""""
,
en nc1a na v1 a
pública- sabe muito bem que o Estado moderno não
pode prescindir de alguns instrumentos que pennitem ao Poder Executivo agir com rapidez, eficiência
e celeridade, sob pena de graves e, às vezes, irremediáveis prejuízos para a sociedade.
É preciso que cheguemos a um entendimento,
a um consenso do que é razoável. O Legislativo não
pode, de maneira alguma, cercear o poder de iniciativa do Presidente da República, não pode imobilizar .
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o Poder Executivo. Mas também não é justo que o
Poder Executivo lance mão de atribuições que são
nossas, que são clássicas atribuições do Poder Legislativo.
Precisamos ter o bom senso de encontrar a
medida justa. Se há boa vontade do Presidente da
República, confessada aqui pelo Líder do Governo,
Senador Elcio Alvares; se o próprio Presidente do
Congresso Nacional, Senador José Samey; já admitiu a possibilidade de coordenar esse amplo entendimento para que possamos alcançar a melhor solução, tanto para o Executivo como para o Legislativo;
se existem várias propostas em andamento, a primeira delas, no Senado, de iniciativa do nobre Senador Esperidião Amin, relatada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania pelo Senador Josaphat Marinho, com o voto em separado de minha
autoria, o Senado tem que ter a capacidade de iniciativa para buscar essa solução.
Na Câmara dos Deputados já tramitam várias
propostas, e há, inclusive, a idéia já de se chegar a
um entendimento, a um texto que consulte a opinião
das Lideranças. O Relator é o Deputado Aloysio Nunas Ferreira, de São Paulo.
Quero pedir ao Senado, à Mesa e às Líderanças que não procrastinemos mais, porque isso vem
em detrimento do Poder Legislativo, da nossa autonomía, do nosso poder de iniciativa, do cumprimento, inclusive, das nossas responsabilidades, do dever de analisarmos e de oferecermos as nossas opíniões soore as matérias que são trazidas aqui para o
nosso exame.
Solicito que a Mesa, que o Presidente Samey,
inclusive, conduza esses entendimentos da melhor
maneira possível.
·
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Com a paiavra o Senador Esperidião Amin, pelo PPB.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srils e Srs. Senadores, a razão pela qual
peço a atenção dos nobres Pares é determinada
principalmente pelo tom veemente, como sempre
merecedor da nossa simpatia e da nossa atenção,
do nobre Líder do Governo, Senador Elcio Alvares.
Mas, convenhãmos, não existe filme mais antigo do
que esse. Desde a promulgação da Constituição de
1988, o filme mais antigO que existe é este: "Medidas provisórias, como contê-las?"
Já que estamos comemorando os cem anos do
. cinema, faço esta homenagem enviesada.
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As propostas de emenda constitucional que·
nobres Senadores Roberto Requião e Eduardo Suplicy requerem sejam objeto de deliberação deste
Plenário não são apenas desta Legislatura, nobre
Senador Elcio Alvares. Eu estava remerriOrando
aqui, com o Senador Pedro Simon, que em fevereiro
de 1992, com ·a tribuna de honra lotada de representantes da OAB, o nobre Senador Pedro Simon
fazia a leitura do seu parecer sobre o projeto de lei
complementar, de autoria do atual Ministro da Justiça, Nelson Jobim, que propunha restrição à reedição
de medidas provisórias.
Por uma questão técnica, em função de um
aparte do então Senador José Paulo Biso!, a matéria, que havia sido aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, com voto de desempate - de 14 a 13 ou 13 a 12, se a memória não
me falha - do Senador Josaphat Marinho, voltou à
Comissão e de lá não saiu mais. Ou melhor, ao ple-nârio nunca mais voltou.
~ -Iniciamos esta Legislatura e percebemos que o
Congresso padecia do mesmo mal: o seu Poder Lagislativo está "eunuquizado", castrado - mas castrado mesmo; não-é vasectomia· reversível não, é daquela braba! - enquanto o Poder Executivo tiver a
possibilidade de reeditar.
Isso aparece na imprensa. hoje, já em tom de
galhofa Quem assistiu ao Bom Dia Brasil de ontem
- se a memória não falha -, viu o Deputado Paes
Landim até titubear se a Medida Provisória das Mensalidades é a 18", a 19ª ou a 21• reedição. Vai-se
reeditando, o Congresso vai-se acalmando e, por
decurso de prazo, as coisas vão-se amansando.
Quero dizer que peço aos companheiros do
Partido Progressista Brasileiro que votem a favor do
requerimento. Essa matéria tem que vir para dá.
Aceito que o nobre Senador Josaphat Marinho seja
o Relator aqui, como foi na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania S. E# já foi, Senador Elcio
Alvares, no5so Relator este ano, e também foi designado compilador, mediador de várias questões congêneres, todas versando sobre o mesmo tema, a
reedição indiscriminada de medidas provisórias.
O primeiro ano de uma Legislatura é sempre
o ano em que os parlamentares que a integram
têm mais energia- isso é biológico. O primeiro ano
desta Legislatura está-se esvaindo. Não é um oitavo da energia que .está indo embora, é metade
dela Porque o que deixarmos para o ano que
vem, ano de eleição, e para 1997, estará sendo
deixado para quase a metade do mandato dos que
entraram este ano.
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Então, não tenham dúvidas, vamos terminar o
ano com essa matéria passando mais um capítulo
da mesma história Os personagens pouco mudam,
_ mas os refrães são sempre os mesmos: "deixa para
depois", "deixa para daqui a pouco", "daqui a pouco
Deus vai nos inspirar"; "daqui a pouco o Presidente
vai perceber que está havendo excessos". E o Congresso vai ser salvo por alguém lá de fora, porque,
aqui, nós não tomaremos a decisão que ·nos diz respeito, desrespeitando-nos se não a tomarmos.
Por isso, voto a favor do requerimento e confirmo o Senador Josaphat Marinho, sem dúvida alguma, corno Relator desta compilação de matéria no
plenário. Mas não aceito nenhum argumento que retire essa responsabilidade do Plenário.
E para concluir gostaria de dizer que se não o
fizermos agora, não tenham dúvida de que não ficará para o ano que vem, mas, sim, para, quem sabe,
um dia, quando Deus quiser.
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Senador Pedro Simon, infelizmente o Regimento
não perm~e conceder a palavra a V. Ex"-, uma vez
que o PMDB já foi representado neste encaminhamento de votação.
O SR. PEDRO SIMON- Quem o representou?
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O
PMDB foi representado pelo nobre Líder do PMDB,
Senador Jader Barbalho.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra, porque fui c~o 3 vezes pelo Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Por ter sido cMdo, concedo a palavra a V. Exa por
cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.). - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer ao
Senador Esperidião Amin por ter-me cMdo.
Mas, com toda a sinceridade, esta é a questão
mais vexatória do Congresso Nacional, nos últimos
tempos.
O Senador Esperidião Amin, com toda a razão,
diz que não é o caso de mencionar o Presidente:
Fernando Henrique Cardoso, Itamar, Collor ou Sarney. Na verdatle, o responsáYel é o Congresso Nacional. Aliás, não é o Congresso Nacional, mas o úrico
responsável é o Senado Federal, porque a Câmara votou o projeto do então Deputado Nélson Jobim.
A Câmara, com seus mais de soo Deputados,
. tem mais rapidez e competência para decidir várias
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mafénasdo que nós, do Senado. Isso parece piada,
mas é verdade. Em muitas ocasiões, a Câmara faz
um entendimento, chega a um acordo, vota a matéria, e o Senado a mantém parada, às vezes por dois
anos. Isso ocorreu com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a questão referente às patentes e
uma série de projetas que não vou CMr. Este é um
deles: a Câmara votou, e o Senado até agora não
discutiu.
· Considero a medida provisória pior do que o
decreto-lei do Regime Militar, porque este, pelo menos, não nos expunha ao vexame. Corno disse o Senador Esperidião Amin, não havia a 17A, 18"' ou 19"
reedição do decreto-lei. Ele era apresentado, encaminhado ao Congresso Nacional e os membros da
ARENA viajavam a fim de não haver quorum em
plenário. E nós, do MOS, tentávamos volá..fo. Mas
como não havia quorum, o Decreto-Lei era aprovado. Pelo menos não voltava maisl Essa desmoraliza..
ção era do Regime Militar, do Presidente da República, do arbilrio que o Regime Militar havia imposto na
Constituição, através do Al-5, da Emenda Constitucional.
·
Mas, agora, somos nós que não votamos a
medida provisória A responsabilidade de não ser
votada é do Congresso Nacional. E não há quorum
porque se sabe que será reedMda

O Governo assim está agindo. E confesso que,
se fosse Governo, faria o mesmo. A responsabilidade não é nem do Congresso Nacional, é do Senado
Federal, porque a Câmara dos Deputados votou e
enviou a esta Casa e não sei há quantos anos esta
matéria está engavetada É um vexame do Senado
da República! Vamos encontrar uma solução, seja
ela qual for.
Sr Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a medida provisória foi votada na Constituinte porque se
pensava num regime parlamentarista. E nada mais
certo do que a medida provisória nesse regime. O
Governo einite uma medida provisória e, imediatamente, entra em vigor. E o que acontece no Pariamentarisrno? Encaminha-se a medida provisória
para votação no Congresso Nacional. Se se vota a
favor, entra em vigor. Se se vota contra, cai o gabinete. Isso é o parlamentarismo. Foi por essa razão
que a medida provisória entrou na Constituição brasileira, mas os nossos Congressistas derrubaram o
parlamentarismo e mantiveram a medida provisória,
que é da essência do parlamentarismo.
Então, vivemos um regime da desmoralização
do Congresso Nacional. Um Congresso que não tem
autoridade não vota, não tem por que votar. O Go- .
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vemo pode pedir que se espere um pouquinho e,
depois, baixar uma medida. Isso aconteceu no caso
dos bancos. Foi um escândalo! Brigaram vários
, anos pela questão da agricultura e, de repente, baixaram uma medida provisória numa madrugada de
sexta-feira de um "feriadão".
E por que não fazer uso da medida provisória?
Para que vou mandar um projeto de lei que terã que
ser discutido, analisado e que não sei quanto tempo
isso vai levar? Baixando uma medida provisória
hoje, amanhã às Sh, sai publicada no Diário Oficial
da Unilio e passa a estar em vigor. Pode-se decidir
à meia-noite. Já ouvi, Sr. Presidente: "Tranca o Diário Oficial". Trancado o Diário Oficial, à meia-noite,
recebe-se a medida provisória que vai entrar em vigor no dia seguinte. Eu, Executivo, faço isso.
Não quero fazer nenhuma crítica ao Executivo
- ninguém abre mão de poder. Volto a repetir: é uma
vergonha que o Senado da República não tenha
apreciado a matéria. porque a Câmara votou. Posso
até dizer que sou parte responsável porque fui líder
do Governo. Sou Relator da medida provisória do
Sr. Nélson Jobim. Naquela época, era homem de
oposição ao Sr. Fernando Collor. Nessas condições,
dei,parecer a favor e mais radical que o do Deputado Nélson Jobim.
Fui líder do Governo, mas V. Exªs hão de
me fazer justiça. Como líder do Governo Itamar
Franco, nunca usei da Tribuna. Desafio qualquer
Senador a me dizer que o procurei para pedir que
não votasse esta matéria Perdoem-me a sinceridade do que direi, ao natural: ficou pelas gavetas. Não
precisei pedir.
O Sr. Eduardo Suplicy- Pela habilidade do líder.
O SR. PEDRO SIMON - Não. Não foi habilidade. Quero dizer - e V. Exª há de me fazer justiça que nunca lhe pedi nada
O Sr. Eduardo Suplicy- É verdade.
O SR. PEDRO SIMON- Nem a V. Exª, e nem
a qualquer dos Srs. Senadores. Está neste plenário
o meu amigo, Senador Josaphat Marinho, que sabe,
como todos, que a ninguém pedi nada. Nunca pedi,
como líder do Governo, que não se votasse esta ou
aquela matéria Não foi preciso.
Creio que a proposta não poderia ser melhor.
Diz o líder do G"overno que o Senador Josàphat Marinho ficoü encarregado da matéria. A informação
que tenho é de que S. Exª- que era Relator do projeto do Senador Esperidião Amin - aceitou fazer o
estudo sobre a matéria e ficou encarregado de uma
reunião com as Lideranças, que nunca saiu. Então,
S. Exª se cansou e devolveu a matéria.
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Se tivermos uma decisão de Plenário, não haverá pessoa melhor para coordenar esta matéria
que o Senador Josaphat Marinho. Vamos decidir: o
Senador Josaphat Marinho coordena, leva esses
projetas - porque vou votar favoravelmente ao requerimento do Senador Roberto Requião -, faz os
estudos, os traz aqui, e vamos ter a coragem de votar, até porque vai voltar para a Câmara dos Deputados, Sr. Presidente.
O projeto vai para a Câmara! Vamos ter a coragem de votar! É o mínimo que temos de fazer, Sr.
Presidente: votar, de um jeito ou de outro, mas vamos votar! Ninguém melhor do que o Senador Josaphat Marinho para pegar todos esses projetas, tazer um estudo, apresentar uma proposta, e vamos
votar, Sr. Presidente. Se não fizermos isso - disse
com toda a razão o Senador Esperidião Amin -, passa este ano, ano que vem é um ano eleitoral, e vamos passar, Sr. Presidente, na base da medida provisória Só que ninguém vai poder atirar pedras. No
decreto-lei, atirãvamos, pois tratava-se de algo da
junta militar, um escândalo, mas a medida provisória
é nossa Nós votamos, a Câmara teve a competência de regulamentar, e nós, Senado, estamos engavetando.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Peço a palavra
para encaminhar pelo PDT, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela FQho) Esclareço aos nobres Senadores que há sobre a
mesa dois requerimentos subscritos pelos líderes
do PFL, Senador Hugo Napoleão, e pelo eminente
líder do PMDB, Senador Jader Barbalho, solicitando
o adiamento de votação. Vou pedir ao Sr. Secretário
que leia o requerimento, e os oradores inscritos terão a palavra já para o encaminhamento do requerimento do adiamento de votação.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador levy Dias.
_, É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 1.421, DE 1995

•

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Requerimento f10. 1.183, de
1995, a fim de ser feita na sessão de 28 de novembro, para que nesse período a CCJ se manifeste sobre a matéria
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Jarder Barbalho- Eduardo Suplicy -Hugo Napoleão - Elcio Alvares.

:·'
._.,.
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) Em votação o requerimento.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, um esclarecimento. Dia 28 virá Um requerimento do Senador Requião ou um estudo do Senador Josaphat
Marinho?
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Dia 28 virá o requerimento.
O SR. PEDRO SIMON - Perdoem-me os Lideres, mas isso é uma piada
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão, autordo requerimento, para encaminhar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI%. e Srs. Senadores, gostaria de dizer a V. Exª que
ouvi atentamente tudo aquilo que foi dtto. A partir do
que afirmou o Senador Jader Barbalho, Líder do
PMDB, e, em seguida, o Senador Elcio Alvares, Líder
do Governo, que, em última análise e instância, fez um
apelo para que entendêssemos que precisávamos dar
uma definição cabal, completa, absoluta, rigorosa, total
e verdadeira sobre a matéria, isso é verdade, tanto é
verdade que já ficou esclarecido à saciedade.
De um lado, não pode o Poder Executivo ter
um poder legiferante, invadindo atribuições do Congresso Nacional. De outro lado, não pode absolutamente, também, o Congresso Nacional frear ou impedir que o Governo tenha alternativas, ou seja, que
o Poder .Executivo tenha outras aHemativas. Não
basta que regulamentemos aqui, de uma forma ()U
de outra, soluções para as medidas provisórias, sem
que haja alguma alternativa, para que não terminemos na s~ção inversa à que se referiu o Senador
Pedro Simon, da época dos decreto-leis, quando
eles entravam em vigor se até 30 dias após á sua
publicação o Congresso Nacional não se houvesse
pronunciado sobre a respectiva matéria
Então, penso que chegou o momento•. Já explicou o Senador Elcio Alvares a situação do eminente
Senador e mestre Josaphat Marinho que, como não
houve uma reunião de Uderanças adequada e em
tempo hábil, não quis tocar adiante, mas fomos procurar os Líderes incorporados para dizer que vamos
acelerar isso agora
Quanto ªÓ·.requerimento inicialmente sugerido
pelo Senador Jader Barbalho, de adiamento dos
~ens 1 e 2 da pauta para dez dias, chegamos à conclusão de que haveria necessidade de um prazo um
pouco maior, porque não se pOde impedir ou exigir
que se produza a elaboração intelectual da maneira
. mais rápida possível.
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Chegamos, portanto, a uma conclusão: o Senadar Josaphat Marinho continuará, então, com as suas funções de Relator, os Senadores Roberto Requião e Eduardo Suplicy concordaram. Todos nós
entendemos que as matérias devem cingir-se a detenninado tipo de assunto, que não podem estar
chegando plêiades de medidas provisórias, e nem
pOdemos ter edições re~eradas. Precisamos, de
uma maneira ou de outra, pôr cobro e pôr fim a essa
s~ção. Estamos no prazo, no tempo hábil, vamos
fazê-lo, e o nosso voto é consoante os termos do requerimento, pelo adiamento da matéria, para que no
dia 28, de maneira definitiva, o Plenário do Senado
Federal tenha condições de uma definição sobre o
assunto.

Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr. Teofonio Vilela Filho, 19-.Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. EPITÁCIO CA.FETEIRA - Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador EpMcio Cafeteira.
O SR .. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPB - MA.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) .: Sr. Presidente, o requerimento que foi lido,
no meu entender, passa a ter prioridade sobre a discussão. Se continuarmos a discussão desses itens 1
e 2 vamos encerrar a discussão, para daqui a vinte
· · dias reabri-la novamente? Vamos continuar discutindo antes de decidir esse requerimento?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o art 31 O, parágrafo único, do Regimento lntemo:

"0 encaminhamento de votação de requerimento é lim~do ao signatário e a um
representante de cada partido ou bloco parlam!lritar, salvo em homenagem de pesar".
Estamos justamente·na fase desse encaminhamento de votação, concedendo a palavra aos Líderes de partido.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desde 1~ de janeiro deste ano até a presente data
foram ed~das nada menos que 366 medidas provisórias, tendo sido apenas 40 convertidas em lei.
Atualmente, encontram-se submetidas à apreciação do Congresso Nacional 34 medidas provisórias. Considerando que são examinadas em conjun-
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to pelo Senado e pela Câmara, qualquer esforço
concentrado no sentido de viabilizar a discussão e
votação das mesmas praticamente inviabilizaria o
funcionamento normal de ambas as Casas.
O õnus desse acúmulo não pode ser atribufdo
ao Poder Legislativo, pois, nesse caso, o que se tem
é o exercício excepcional da função legiferante pelo
Poder Executivo. Na origem das medidas provisórias, nos sistemas parlamentaristas, reconhecia;;e
essa prerrogativa anómala aos Executivos, porque a
constituição dos governos no parlamentarismo pressupõe a existência de maioria parlamentar. Assim, o
Governo, ao editar uma medida provisória, deve saber ser detentor de uma base parlamentar capaz de
convalidar:
· a) os requisitos de urgência e relevância que
justifiquem a edição da medida; ·
b) o seu mérito, a ponto de convertê-la em lei
com a maior brevidade possível.Não se concebe que continuemos assistir ao
Governo imputar ao Congresso a responsabilidade
de não-conversão de medidas provisórias em lei,
quando ao primeiro cabe este encargo, e que, confiando na prerrogativa de reeditá-Ias ad infinitum,
obstrua a votação das próprias MPs, quando os pareceres dos relatores não correspondem a sua von!ade política, tal como temos verificado com a medida
provisória que trata da desindexação da economia
Por esses motivos, defendemos a imediata regulação da edição de medidas provisórias, conforme
prevêem .os itens 1 e 2 da pauta de hoje. Estamósde acordo com esse requerimento somente com o
entendimento de que, no dia 28, definitivamente,
essa matéria venha a ser votada. Com esse entendimento, portanto, é que vamos ser favoráveis ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra, para encaminhar, o Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como
Líder. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o
PDT tem uma posição muito clara a respeito do assunto, sendo também favorãvel à limitação da edição de medidas provisórias pelo Governo e, nesse
sentido, tem se pronunciado publicamente.
O eminenfe Senador Pedro Simon colocou há
pouco que a responsabilidade é do Senado da República e praticamente eximiu de co-participação o
Governo Federal, o Podei' Executivo.
Penso que esta Casa, de uma forma ou de outra, acaba acatando o comando do Governo nas decisões mais importantes. Não que a Mesa desta
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Casa se submeta obrigatoriamente aos desejos e
anseios do Poder Executivo ou do Presidente daRepública, que o representa. Mas é prática corrente da
Casa que, de forina democrática até, os Líderes da
maioria, os Líderes dos partidos que compõem o
Governo no Senado da República, participem da decisão sobre a Ordem do Dia. E quando essas lideranças de partidos governistas se omitem a respeito
de algum assunto, logicamente que estão representando aqui a vontade do Governo, que, portanto,
passa a ser também co-responsável.
Não admito que se diga que o Governo não
tem responsabilidade nenhuma na condução do Sanado da República no que se refere à votação de
matérias sobre a limitação da edição de medidas
provisórias. O Governo tem responsabilidade, sim,
mas não tem nenhum interesse em que a matéria
seja votada. E o Senador Pedro Simon disse claramente que realmente o Governo não tem interesse
nessa votação, mas que a responsabilidade não é
dele porque a matéria está aqui na Casa e não é vetada.
Ora, não é votada porque os Líderes govemistas assim o querem, pois quando é conveniente deliberam até às vésperas de um feriado - coisa incomum aqui no Congresso Nacional - como o fizeram
com relação ao Fundo ·Social de Emergência ou o
FEF. Eles já estão se articulando e daqui a pouco
seremos surpreendidos, porque, de repente, virã
para a Ordem do Dia uma emenda constitucional
prevendo a. reeleição do Presidente da República
Portanto, o Governo tem, sim, a responsabilidade.
Quero dizer ainda mais: com relação a esse
assunto, o que existe nesta Casa é uma minoria
convicta de que realmente deverá haver limitação do
poder do Presidente da República em editar medida
provisória Mas.existe uma maioria que não está de
certa forma convicta em relação a isso. E como a
minoria adormece, acaba também adormecendo
todo o Senado.
Este Senado adormecido é despertado apenas
quando surge uma medida provisória que trata do
Sistema Financeiro, por exemplo, o que ocorreu na
última sexta-feira. Nesse instante, a minoria se movimenta novamente, entra em atividade tentando lazer
com que se vote as matérias importantes, como neste
caso, para limitar o poder do Presidente da República
Por isso, quero aqui dizer, mais uma vez, que
nós do PDT somos favoráveis à votação imediata
desta matéria e, portanto, encaminho contra o requerimento de adiamento da votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ConCedo
a palavra ao Senador Antonio Garlos Valadares,
pelo PSB.
Logo após, concederei a palavra ao Senador
Josaphat Marinho.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Como Uder. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, realmente, o aluai Governo do Dr. Fernando Henrique Gardoso. parece-me, exagerou na
edição e reedição de medidas provisórias.
Fazendo um levantamento - isso jã foi divulgado aqui no Senado - dos últimos governos, o campeão de edição de medidas provisórias é o Dr. Fernando Henrique Cardoso, o lanteminha é o Presidente do Senado, quando então Presidente da República, o Senador José Samey, ficando no meio os
ex-Presidentes Fernando Collor e Itamar Franco,
muito embora Itamar Franco também tivesse feito
uso de medidas provisórias de uma forma um tanto
exagerada
Mas. se atentarmos para o parágrafo único do
art 62 da Constituição Federal, observaremos que
todas as medidas provisórias sucessivamente editadas têm um caráter de ilegalidade. A sua redação é
muito clara:
Parágrafo único. As medidas provisórias perderãb eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, e não
poderão ser reeditadas no todo ou em parte,
na mesma sessão legislativa, devendo o
Congresso Nacional disciplinar as relações
juridicas delas decorrentes.
Ora, Sr. Presidente, a Constituição não permite
que o Poder Executivo, após o término do prazo de
30 dias, elabore uma nova medida provisória sobre
o mesmo assunto. Ao pé da letra, sem nenhuma dubiedade, a Constituição é clara: proíbe a reedição de
medidas provisórias.
Existem três emendas que serão oportunamente discutidas aqui. Uma delas é de autoria do Senador Epitacio Cafeteira e estabelece a regulamentação dessa matéria de forma muito límpida, dizendo
que não poderão ser reeditadas, no todo ou em parte, na mesm"' sessão legislativa, medidas provisórias, depois do prazo de vigência de 90 dias. A
emenda do Senador Roberto Requião, estabelece
um prazo de vigência de 30 dias.
Penso que o requerimento de adiamento dessa
matéria é da maior importância e merece o nosso
apoio. Nesse período, a Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania poderá encontrar uma solução
adequada, que atenda às diversas idéias que aqui
foram lançadas por intermédio de propostas de
emenda constitucional.
De sorte, Sr. Presidente, que, tendo em vista
que as prerrogativas do Poder Legislativo estão em
jogo e que cabe ao Senado Federal adotar medidas
corretivas para que o Presidente da República não
interfira nas atribuições do Poder Legislativo, objetivamos ter, com esse adiamento que acontecerá, no
máximo, até o dia 28, uma proposição definitiva que
interprete os sentimentos da Casa
Dificilmente o Poder Executivo abre mão de
uma vírgula sequer de suas atribuições para os demais poderes. Mas o que estamos vendo, a toda
hora e a todo instante, é o Poder Legislativo, em pieno regime democrático - não estamos numa ditadura
nem num regime discricionário -. abrir mão de forma
fãcil, de forma dadivosa, ao Poder Executivo, que
pode editar, mesmo que ilegalmente, tantas quantas
medidas provisórias quiser, e a todo instante, no âmbito do Poder Executivo, como disse, avançando sobre as atribuições do Poder Legislativo:
Votarei·de acordo com o requerimento de autoria do Senador Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Josaphat Marinho, pelo PFL.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, devo apenas
prestar alguns esclarecimentos, jã que me vai caber
a responsabilidade de dar forma final à coordenação
que se pretende, segundo a discussão neste Plenârio.
Hã vãrias proposições tramitando no Senado
em tomo de medida provisória Umas são emendas
constitucionais, outras, projetes de lei complementar. Hã um projeto de lei complementar originário da
Câmara dos Deputados, ao qual, na legislalura anterior, tive oportunidade de oferecer voto em separado
concordando com a regulação estabelecida, que,
evidentemente, limita a competência do Poder Executivo.
Depois, recebi nesta Legislatura, para relatar,
um projeto de emenda à Constituição de autoria do
nobre Senador Esperidião Amin. Ofereci-lhe parecer
regularmente.
Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi deliberado retirar todas as matérias de discussão na expectativa de uma coordenação geral da matéria com a participação das lideranças. Esses projetes me foram encaminhados e não
houve, porém, possibilidade da reunião prevista das
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lideranças. Como já havia oferecido parecer como
relator de uma das proposições, não tendo havido a
coordenação esperada, devolvi-os todos à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, pedindo que de
uns, o Presidente desse o encaminhamento que lhe
parecesse próprio e quanto ao de que era relator que
se prosseguisse na apreciação, esclarecendo que já
havia, sobre o meu parecer,. um voto em separado
com stbstitulivo do Senador Lúciõ Alcântara·
Agora no plenário reabre-se a apreciação da
matéria para uma nova tentativa da coordenação da
mesma. Não me escuso disso, nem seria delicado
que o fizesse. Estou pronto a dar a minha colaboração aos eminentes líderes. Fica, porém, claro, Sr.
Presidente, que não vou dar um parecer de ordem
pessoal. Minha função será coordenar as diferentes
manifestações das lideranças que me forem transmitidas na tentativa de reduzi-las a um projeto único a
ser objeto de apreciação do Plenário.
Estou, portanto, à disposição do Senado e das
lideranças, pronto a receber as sugeslões que me
possam permitir a elaboração de um texto comum.
·Era o esclarecimento que desejava fazer, inclusive para a definição das respectivas responsabilidades.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira pela ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, o requerimento aprovado
refere-se a uma pronrogação de 20 dias para os
itens 1 e 2?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A votação foi referente ao item 1; o requerimento para votação do item 2 será anunciado no momento oportuno.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - O que votamos agora foi o item 1 ·ou o requerimento que prorroga a votação dos dois itens?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foi votado o requerimento relativo ao item 1; está sobre a
mesa o requerimento sobre o item 2, que será lido
logo que for allunciado o referido item.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento no- 1.193, de 1995, do Senador Eduar-
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do Suplicy, solicitando, nos termos do art.
172, inciso I, do Regimento I ntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da
Câmara no- 13, de 1991-Complementar (no223/90-Complementar, na Casa da origem)
que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas
no art. 62 da Constituição Federal e dá outras providências.
Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

t lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N> 1.422 DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Requerimento no- 1.193/95,
a fim de ser feita na sessão de 28.11.95, para que
nesse período a CCJ, se manifeste sobre a matéria
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Jader Barbalho - Eduardo Suplicy -Hugo Napoleao - Elclo Alvares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado o requerimento, o Projeto da Càmara no- 13 constará da Ordem do Dia oportunanierilã.
Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento no- 1208, de 1995, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art.
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da
Càmara no- 52, de 1994, que dispõe sobre o
arquivamento e a eliminação de processos
judiciais.
Nos termos do parágrafo único do art. 255 do
Regimento .Interno, há sobre a mesa ofício do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
Brasma, 1o de outubro de 1995
OF. NQ49-95/CCJ
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Ofício SF/1239/95 dessa
Presidência, comunico a Vossa Excelência que nada
temos a opor com relação à inclusão em Ordem do
Dia, dos Projetes de Lei da Càmara nºs 52 de 1994
e, 95 de 1995, uma vez que os mesmos não logra-
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·- -ram apreciação por esta Comissão no prazo regimental, em decorrência do acúmulo de projetas em
tramnação.
Cordialmente,
Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constnuição, justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A manifestação do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é favorável à inclusão em
Ordem do Dia do projeto objeto do requerimento.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecersentados.(Pausa)
Aprovado.
O Projeto da Câmara nº- 52 constará da Ordem
do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento nº- 1.209, de 1995, do Senador Humberto Lucena, solicmdo, nos termos do art.
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da
Câmara nº- 95, de 1995, que dispõe sobre a
anistia relativamente às eleições de 3 da outubro e de 15 de novembro dos anos de
Í992 e 1994.
Do processo consta ofício do Presidente da
Comissão ds Constituição, Justiça e Cidadania que
será lido pelo 12 Secretário, em exercício, Senador
Levy Dias.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n2 1.335, de 1995, do Senador Roberto Freire, solicmndo, nos termos do art. -258 do Regimento Interno, a trammção conjunta dos Projetas de Lei do Senado n"s 115
e 187, de 1995, por tratarem de matérias
que versam o mesmo assunto.
Em votação o requerimento, em turno único.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa)
Aprovado.
Os projetos trammrão conjuntamente.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento n2
1.418, de 1995, de urgência, para o Projeto de Lei
da Câmara nº- 116, de 1995, lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecersentados.(Pausa)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil subseqüente, na forma do art. 345, inciso
11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Passa-se
à apreciação o Requerimento n2 1.419, de 1995, da
urgência, para o Ofício n2 S/56, de 1995, lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa)
Aprovado.
· A matéria será incluída na Ordem do Dia, na
forma do art. 345 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Volta-se

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - A manifestação do Presidente da ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania é favorável à inclusão na
Ordem do Dia c{o projeto objeto do requerimento.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o: aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n2 95 constará da
. Ordem do Dia oportunamente.

à lista de oradores.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação, como
Líder do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, que, de acordo com o Regimento, disporá
de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-8P. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do .
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orador.) - Sr. Presidente, o Governo Federal vem
comprimindo despesas, principalmente nas áreas da
saúde. Da mesma forma, não acelera sulicientemente o processo de refomia agrária sob a alegação de
falta de recursos. O quadro de hospitais públicos,
apresentado pelo Ministro Adib Jatene, é o mais
caótico possível. As invasões àe-terra se multiplicam
em todo o País, visando mostrar ao Executivo a necessidade de assentar milhares de agricultores sem
terras, os quais, graças à falta de vontade política e
de recursos, são obrigados a ficar acampados à beira das rodovias. Também graças à falta de recursos
0 Governo Federal vem patrocinando, junto ao Congresso Nacional, a aprovação de diversos projetas
que prevêem 0 aumento da receita tributária Entre
eles, pode-se destacar a Proposta de Emenda
Constitucional _ PEC, que cria a contribuição sobre
movimentação financeira- CMF, 0 projeto que altera
o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a PEC
que prorroga por mais quatro anos o Fundo Social
de Emergência
Contrariando estas atitudes, na madrugada de
sábado, foi putllicada a medida provisória que cria o
Programa de Estímulo à Reestruluração e ao Fortalecimento do Sistema Rnanceiro Nacional - PROER,
promovendo significativas alterações no tratamento
tributário nos casos de incorporações no âmbito do
sistema financeiro, além de disponibilizar uma linha especi<?f de assistência financeira para estas operações.
Se um banco com bons resultados adquirir outro que tem prejuízos, ele poderá agora diluir essas
perdas, ou seja, os bancos que comprarem outras
instituições poderão deduzir, para efeitos tributários
em relação ao imposto de renda e contribuição social, o ágio pago em relação ao valor patrimonial do
banco adquirido e deduzir os prejuízos que o comprado trouxer consigo.
Outro item importante diz respeito· à dispensa
dos bancos de desobedecerem à legislação de proteção aos acionistas minoritários. Sendo assim, os
bancos que entrarem no Proer estão desobrigados a
seguir os artigos da Lei das Sociedades Anónimas
que prevêem o direito de retirada e a realização de
oferta pública aos acionistas minoritários quando
houver operações de incorporação, fusão e cisão de
empresas abertas. Isso é um desrespeito aos direitos dos minoritários.
Essa medida provisória entra em contradição
com o projeto que o Executivo enviou ao Congresso
e que visa alterar a legislação do Imposto de Renda
da Pessoa Juridica Enquanto, pelo projeto, o Go-
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vemo pretende acabar com os mecanismos de compensação de prejuízos, na medida provisória, eles
são ampliados.
Os mecanismos de financiamento e 0 volume
de recursos disponíveis para o Proer ainda rião fÔ-.
ram detalhados. Todavia causa eapanto a rapidez
com que o Governo atende ao setor financeiro enquanto, por exemplo, 0 setor induatrial, que desde o
começo do ano vem suprimindo postos de trabalho,
não teve 0 mesmo tratamento.
Sr. Presidente, hoje pela manhã, na Comissão
de Assuntos Económicos, o Senador Vilson Kleinübing relatou o diãlogo havido com o Banco Central, a
pedido da mencionada Comissão. Examinando diversas sugestões, a Comissão houve por bem acatar a do Senador Vilson Kleinübing no sentido de um
diálogo com técnicos do Banco Central, após o qual
seria convocado o presi~ente do referido banco.
Também foi aprovado requerimento convocando o Ministro da Fazenda, Pedro Malan. Por sugestão do Senador Esperidião Amin, ficou acertada a
convocação de responsáveis por instituições financeiras, para que tenhamos todmi os elementos necessários à discussão da matéria
A Senadora Júnia Marise hoje deu entrada a
um requerimento também propondo a convocação
do Ministro Pedro Malan para, no plenário do Senado, prestar esclarecimentos. O Senador Gilberto Miranda já marcou para o dia 21 a audiência na Comissão de Assuntos Económicos para que o Presidente do Banco Central e o Ministro da Fazendaprestem esclarecimentos. Trata-se de questão de
extraordinária relevância que nós, membros do Congresso Nacional, deveremos examinar. Foi sugerido
ainda, uma vez designada a Comissão Mista que vai
examinar essa medida provisória, a realização de
sessão conjunta da Comissão de Assuntos Econõmicos e da _Comissão Mista, para que não haja duplicação de" depoimentos das autoridades responsáveis pelas finanças. Assim, Sr. Presidente, queremos
registrar a noss;1 preocupação com essa matéria
Sr. Presidente, tendo em vista que ontem não
pude comparecer à sessão, gostaria de incorporarme àqueles que, diante da iniciativa do Presidente
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, manifestaram o pesar do Senado pela morte do Primeiro-Ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e expressar, como Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores, o
nosso pesar pelo falecimento desse estadista que,
depois de ter sido o general responsável pelo oo- .
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mando das tropas de Israel em diversos episódios,
como o da Guerra dos Seis Dias, vinha sendo responsável por aios de extraordinária relevância no
caminho da paz.
Quando, há algumas semanas, aqui esteve o
Presidente da OLP, Yasser Arafat, tivemos a opor!unidade de cumprimentá~o pelas ações na direção do entendimento dos povos da Palestina e de
lsrael. O mesmo sentimento de apoio ao esforço
de Yasser Arafat ternos de registrar com respeito
ao Primeiro-Ministro Yitzhak Rabin. Transmitimos
aqui o nosso sentimento de pesar a todo o povo
de Israel, juntando o nosso apelo àqueles que procuram promover o entendimento, a justiça e a paz
para os palestinos, para os árabes, para o povo de
Israel.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Qsmar pias. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, gostaria de
fazer hoje alguns comentários sobre a proposta do
Executivo de reforma administrativa. Não vou fazê-lo
sob a ótica das cláusulas pétreas ou dos direilos adquiridos, até porque, ·essa é uma área em que não
ouso navegar, por não ter o conhecimenlo do Direito, pois não me incluo entre os bacharéis. Gostaria
de fazer \Jffi comentário a partir de um conselho que
foi dado pelo Ministro da Administração Federal e
Reforma do Estado, Dr. Bresser Pereira, o qual procurei seguir.
No que se refere à proposta do Executivo de
reforma administrativa, é dito que deve se analisar
cuidadosamente o Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado, um calhamaço de 54 páginas, que,
segundo o Governo, justifica as suas emendas constitucionais na área da reforma administrativa
Surpreendemo-nos como qualquer cidadão
que tenha um conhecimen1o mediano sobre as novas técnicas de gestão e sobre as técnicas modernas de administração, pois esse mesmo cidadão, ao
se debruçar sobre o Plano Diretor, descobre algumas coisas surpreendentes.
Em primeiro lugar, a total ausência de dados e
de fatos, ferramenta que são tão decantadas pelas
novas tácnicas de gestão e pelos novos modelos de
administração. Em segundo lugar, uma total ausência de efetivos instrumentos de medição do aparelho
. e do seu desempenho. Em !erceirolugar, a colagem
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incoerente de idéias de origens variadas sobre gestão. Enfim, a simples ausência da lógica formal que
deveria unir causa e efeito.
A falta de rigor cientffico e de precisão administrativa na gestão de um aparelho que envolve bilhões de reais e, principalmente, atinge a vida de todos
os cidadãos, esta ausência, a nosso ver, é imperdoável e desqualifica a proposta governamental enquanto proposta de reforma do aparelho do Estado.
Longe disso, a proposta se parece mais com uma
bem arrumada e aparente desculpa para equilibrar o
caixa a partir do tradicional e ultrapassado "corte de
'cuslos com mão-<le-obra", deixando o patrimonialismo sobreviver.
Sr. f'residente, Sr% e Srs. Senadores, faz alguns anos que o Brasil iniciou o PBQP - Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e já somam
milhares as empresas de todos os portes que têm se
reestruturado segundo o padrão da chamada 3l! Revolução Industrial. Todas elas, com seus milhares de
trabalhadores e centenas de ges!ores, podem ser
testemunhas da inconsistência da proposta de •reforma do aparelho do Estado, gastada pelo Ministério da Administração e Reforma do .Estado.
Por que o Plano Direlor não constitui uma efetiva proposta de reforma? Vamos aos dados e aos fatos. Primeiro, com relação· à medição do controle,
esse Plano Direlor ãpresenta oito tabelas no texto,
mais quatro tabelas em seu anexo. A sua composição, periçdização e indicadores derivados são insuficientes para justificar as medidas propostas ou mesmo para elaborar um diagnóstico - para descobrir as
causas principais do problema, Para um diagnóstico
ter coerência e consistência, ensinam os novos modelos de gestão, é preciso conhecer o processo que
leva ao resultado indesejado, ou seja, o problema, e
ter sobre es8e processo o controle. lslo é, dados e
falos que permitam afastar possibilidades sem tundamenlo estatístico (os famosos "achisrnos") e centrar a análise nos falores cujos indicadores de desempenho (Itens de Controle e Verificação) comiboram para localizar a falha do processo. Uma vez localizada a causa, as medidas corretivas podem ser
adotadas e, caso sejam eficientes (resultados passam a ser os desejados), passam a constituir o novo
padrão de rotina.

Os dados apresentados pelas doze tabelas do
Plano Direlor deixam margem a que o próprio MARE
tenha imensas dúvidas:
"Não podemos afirmar se este número de servidores é excessivo ou não sem considerarmos o .

!56

ANAIS DO SENADO FEDERAL

problema da sua distribuição" (PD, pág. 19). No entanto, procurando as informações desta distribuição,
ao longo do Plano Diretor, não encontramos a resposta Onde estã alocado o servidor? Saúde, educação, arrecadação, administração? Essas infonnações
não constam desse Plano Diretor e a sociedade não
sabe onde sobra e onde falta pessoal e quantos são.
As tabelas 5, 6, 7 e 8 buscam demonstrar que
as· gastos com pessoal cresceram muito nos· últimos
anos, deixando o Governo sem recursos para investimentos, por exemplo. Mas os dados sobre evolução salarial (em tennos reais) de alguns cargos não
confinnam essa explicação. São poucos os casos
exemplificados e, principalmente, não se explica
nada sobre a evolução da receita (em tennos reais).
O indicador construído (percentual da receita gasta
com pessoal) tem duas variãveis- gastos e receitae nada se fala, por exemplo, sobre a queda da arrecadação no período analisado, devido à recessão e
até diminuição do PIB em certos anos. Por que hã
crise fiscal? Esses dois casos ilustram a falta de método na elaboração do diagnóstico e conseqüentemente nada se pode esperar, em tennos de eficãcia
e eficiência, das medidas corretivas propostas: demissão, redução de salãrio, redução da aposentadoria etc.
Em segundo lugar, o Plano Diretor abrange um
discurso de qualidade associado a medidas claramente tayloristas.
·
Situando a proposta de reforma no âmbito da
3" Revol"'ção Industrial e redefinindo cidadão como
cliente, o Plano Diretor afirma:

•o paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios de confiança e de descentralização da decisão,
exige fonnas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de
função, incentivo à criatividade (•••). À avaliação sistemãtica, à recompensa pelo desem. penha e à capacitação pennanente, que jã
eram caracterlsticas da boa administração
burocrãtica, acrescentam-se os princípios da
orientação para o cidadão-cliente, do controle por Iésultados e da competição administrada" (P.D., pãg. 08).
Para garantir a implantação desse paradigma,
propõe a emenda constitucional: o fim do regime ju.rídico único, o fim da isonomia, supressão da garan-
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tia de irredutibilidade de salãrios, demissão por necessidade de ajuste de quadros e redução de despesas, estágio probatório de 05 (cinco) anos, dentre
outras medidas.
Onde estã o equívoco? O discurso sobre o
novo paradigma gerencial é quase correto. A nova
inserção do ser humano no processo produtivo lhe
confere poder de auto-gerenciamento. Se, de um
lado, isso significa descentralizar - a palavra correta
é "delegar" o poder, reduzindo a hierarquia e·tomando a organização um ser vivo dotado de agilidade -,
por outro lado, isso exige estabilidade no emprego e
garantia de que as necessidades bãsicas estejam
atendidas aos níveis fisiológicos e de segurança. O
· sistema opera ao nível da auto-realização no processo de trabalho, com estímulo à criatividade. A
concepção de "carreira" ganha flexibilidade para permitir que o "projeto de vida" se concretize, mas a organização assume criar as condições-.e_ara_Eeu crescimento profissional. É justamente esse -lado, o da
reciprocidade, da confiança e da dedicação. que o
Governo não estã oferecendo ao servidor. Ao contrãrio, propõe as superadas fónnulas tayloristas de
autoridade e medo, para focalizar o caixa e não o
ser humano.
Falar em cidadão-cliente é fãcil. Difícil é mudar
o perfil patemal-autoritãrio do pabimonialismo estatal. O Plano Diretor propõe o cliente, mas continua
resolvendo por ele, decidindo por ele, dizendo o que
é bom para ele. Não hã uma proposta sequer para
incorporar as reclamações do cliente ao processo de
prestação de serviço pelo Estado. Onde estã um sistema de "ouvidor" de queixas - seja ele um ombudsman ou uma coleta permanente de dados junto ao
cliente?
·
Controle pelos resultados rião basta. É preciso,
sim, controll!f os processos. Esta, inclusive, é a es. sência da "ISO 9000". O que mudou. não foi o controle estatístico de processo, mas quem faz o controle. No taylorismo, esse controle era exercido por camadas hierárquicas superiores, de fiscais dos opera- ·
dores. Agora, nas fónnulas modernas de gerenciamento, cada trabalhador faz o seu auto-gerenciamento.
Com dados, cartas de tendências, grãficos e
todo instrumental estatístico. Se algo vai mal, ele
mesmo corrige. Onde estão as medidas para implantar esse controle e verificação dos resultados?
O Sovemo não propõe essas medidas. Como padronizar os resultados, garantindo sempre um servi~ •
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de qualidade para todos os cidadãos, se não houver um sistema rigoroso de medição?
Segundo a empresa de consoJtoria Arthur Andersen {F.S.P. 15/10195), os mais _baixos salãrios
são recebidos pelos servidores cujos cargos estão
em contato direto com o público - o cliente. Essa inversão de valores não é alvo de análise nem de medidas corretivas por parte do Governo. Onde está a
emenda que propõe um Plano de· Desenvolvimento
de Carreiras e Salãrios? A simples exortação pelo
bem do cidadão nilo garantirá um serviço de qualidade muito menos "treinamentos" convencionais.
3 - Gerenciamento pelas direlrizes: "colcha de
retalhos" funciona?
. Uma organização ágil e flexível deve sua per·
tonnance não apenas à "flexibilização das relações
trabaihistas•, mas, principalmente, à "flexibilização
gerencial". Delegar poder, permitir o autogerenciamento, implica que todos na organização conhecem
suas direlrizes estratégicas e são capacitados a convertê-las em metas de curto prazo dentro do seu espaço ocupaciooal.
O Plano Diretor .não diz quais os selores que
serão minoritários para o Estado, quais serão abandonados ao mercado. Não apresenta suas direlrizes
concretas, limita-se a uma carta de intenções. Fala
em implantar um "Estado de Administração Pública
Gerencial", mas não diz a que projeto de Nação ele •
corresponde. Ignorando qual o tipo de Estado o Governo decidiu dar à Nação, fica impossível estabelecer metas e avaliar o desempenho do aparelho no
alcance dessas metas.
O corte, o talho, o desenho do Estado define o
corte e o desenho do seu aparelho administrativo.
Misturando propostas ligadas aparentemente à reengenharia (sem direlrizes) e ao neoliberalismo inglês
(minimizar o Estado), na essência, o Estado pensado pelo MARE parece manter sua relação autoritária
com a sociedade civil e o uso palrimonialista da coi·
sa pública

Se existe alguma coerência entre as medidas
propostas na emenda e o Piano Diretor, essa parece
residir na premente necessidade de ajuste de caixa leia-se redução de gastos com pessoal. Anãs, nesse
esforço de contábiiidade resume-se, aparentemente,
toda a polítiêa econômica do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Nesta discussão se enquadram
as medidas que contemplam a criação das organizações sociais e agências autônomas, assim como a
disseminação dos contratos de gestão por toda a
.. máquina pública (P.D.p, 44-45).
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Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
citação insistente, no Plano Diretor, da obra do Sr.
Osborne {consultor norte-americano na área de
reengenharia) lembra aquela frase já ultrapassada
da nova história de que •o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil". Talvez no lugar do
Sr. Osborne, o MARE devesse ouvir a consultaria
das nucieadoras do PBQP {Programa Brasileiro de
'Qualidade e Produtividade) - instituições brasileiras
responsáveis pela reestruturação do nosso parque
produtivo -, escutar conselhos mais apropriados e
conhecer outras propostas, mais eficientes e coerentes, de gestão. A Fundação Christiano Ottoni
{UFMG), a Fundação Carias Alberto Vanzolini {USP)
e o instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear {IBQN)
estão preparando, hã anos, nossas empresas para a
competição globalizada da 3l! Revolução Industrial.
Certamente, têm muito a ensinar ao Estado. Experiências nas áreas de educação, saúde, agricultura e
serviços {todos públicos) são relatadas como exem- ·
pios de sucesso em Estados como Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, dentre outros.
Caso o Congresso Nacional aprove a emenda
constitucional tal como o Governo deseja, a partir
das juslificalivas do Piano Diretor, estará assinando
um cheque em branco. Acabar com a estabilidade
sem úm Plano de Desenvolvimento de Carreira e
Salãrio, aumentar o período probatório para além de
um mandato elelivo, permitir redução de salários
sem criar o sistema de controle de processos e resultados nem priorizar a Escola de Administração
Pública, é adotar medidas que rompem os poucos
cf1Ques de proteção existentes contra o patrimonialismo, sem oferecer outras garantias em troca Num
Pais com quase 500 anos de estamento palrimoniaHsta, de exclusão do cidadão, no nosso entendimento, não é pedir demais? Que confiança pode-se ter
em um governo que não diz a que veio, nem aonde
quer levar a Nação?
Mu11r obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada
pelo Sr. Levy Dias, 3Q Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa)
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Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Perés. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, trago o meu
voto de profundo pesar pela morte do Primeiro-Ministro de Israel. Foi um dia trágico e muito importante para a história da humanidade. Yitzhak Rabin foi
um homem extraordinário, uma das figuras mais
marcantes deste século. Ele foi o general da vitória
da Guerra dos Seis Dias; comandou o seu povo em
um dos movimentos de guerra e ação de maior competência de que se tem conhecimento. Quando o
Egito e a Síria se preparavam para a invasão, Israel,
com as suas tropas, avançou de madrugada, e naqueles Seis Dias praticamente destruiu muitas tropas dos adversários, com os aviões ainda em terra
Pois o Primeiro-Ministro Yitzhak Rabin, a pessoa mais adversa e odiada pelo mundo árabe, depois estendeu a mãO a Yasser Arafat, para fazer o
grande entendimento que levou a ONU a oferecerlhes· o Prêmio Nobel da Paz.
· Naquele momento em que o mundo inteiro assistia à premiação, àquela demonstração de paz,
amor e respeito, sentimo-nos vivendo uma nova realidade na história da humanidade.
Fui convidado; juntamente com vários Senadores, para o jantar oferecido pelo ltamaraty a Yasser
Arafat Nessa oportunidade, Arafat dirigiu-se a Rabin
e a Israel como os primos da História. Foi emocionante quando Yasser Arafat informou, em entrevista
a brasileiros, que Yitzhak Rabin tinha-lhe solicitado
para comunicar ao Governo brasileiro que, na próxima semana, a brasileira detida em Israel estaria em
liberdade para retomar ao Brasil.
Yitzhak Rabin, essa figura _fantástica, o herói
da guerra, o homem da conquista, o homem considerado herói por todos aqueles que sonhavam com
Israel, foi lambem herói na paz, porque compreendeu o momenio que aquela situação não poderia ser
indefinida e que teria de haver um grande entendimento, que não passava por quilómetros a mais ou
a menos, mas por um regime de convivência. Neste
século, o grande exemplo foi dado no abraço fraterno de Yitzhak Rabin em Yasser Arafat
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Sabíamos das divergências dos dois lados:
tanto um quanto outro possu(âm, dentro das suas
fileiras, os que eram contrários. Deve-se até respeitar. Figuras de Israel que sofreram, que estavam magoadas, revoltadas, que tinham que deixar
as terras, eram contra o entendimento. Rguras da
Paiestina, pessoas sofridas que saíram de suas
terras e viveram um longo e tremendo exílio, também não estavam satisfeitas. Era normal o ressentimento, a mágoa, mas não se esperava que
chegasse ao extremo. Foi um dia trágico para a
História.
Agradou-me a frase que o Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, proferiu no enterro do Primeiro-Ministro de Israel: "Sofremos mais do que
Abraão, porque de nós Deus tirou Isaac. Deus
ameaçou Abraão e fez com que levasse Isaac para
cima do morro e levantasse o braço para matá-lo,
mas segurou seu braço. Agora, Deus levou· o próprio
Isaac, representado na figura do Primeiro-Ministro".
Trago uma palavra de fé, pois assim é a vida,
Sr. Presidente. Lamentavelmente, grandes nomes,
às vezes, com a sua .vida, com o seu sacrifício, contribuem para a paz da humanidade.
Claro que sofremos e sentimos o que ocorreu
com o Primeiro-Ministro de Israel. Todavia, a mim
me parece que o que aconteceu com Yitzhak Rabin,
com seu sangue, selará ainda mais paz, respeito e
entendimento.

É triste que isso tenha acontecido. Mas como é
importante e necessário que, neste final de século, a
paz seja restabelecida neste mundo! Se as grandes
nações praticamente já se entendem, se não há o
destile e o perigo de uma guerra nuclear, se não há
mais a grande disputa entre Rússia e Estados Unidos, ou Inglaterra e Alemanha, como houve no decorrer deste século, temos que resolver problemas
como os da antiga Iugoslávia e questões como as
do Oriente -Médio.
Sr. Presidente, trago aqui a minha palavra de
emoção, de carinho e de respeito; mas, de um modo
muito especial, trago o sentimento de que o sacrifício de Yitzhak Rabin não foi em vão. Pelo contrário,
trata-se de um daqueles momentos históricos na
vida da humanidade em que Deus, pelos caminhos
inversos, conduz-nos à verdade. Queira Deus que o
seu sacrifício leve-nos a mais paz, mais respeito e
mais entendimento no Oriente Médio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, eslou inscrito
para falar sobre a questão educacional, mas aproveito para unir minhas palavras ao pesar manifestado pelo Senador Pedro Simon a respeilo do assassinato do ilustre estadista israelense Yitzhak R?bin,
que entra para a história da humanidade como um
grande mártir da paz, depois de ter sido um extraordinário combatente nacionalista, uma figura maiúscula neste momento crítico da história do Oriente
Médio. Creio que todas as vozes do mundo se unem
e se levantam para homenageá-lo, sobretudo para
homenagear e assegurar a continuidade do seu projeto de paz.

Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, tenho a
intenção de trazer uma palavra a respeilo da proposta educacional do Ministro da Educação, Paulo Renato Souza.
• O!Jtem, rio Congresso NaGieftal de Municípios·,
fomos convocados, juntamente com o Deputado Severiano Alves, que é Presidente da Comissão de
Educação da Cãmara do~ Deputados, para participar como debatedores de uma mesa, perante os senhores prefeitos do· País, discutindo a questão educacional.
Está em tramitação na Cãmara dos Depul;3dos
emenda constitucional que cria o Fundo de Desenvolvimenlo do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério, que compreenderá uma redistribuição
eqüitativa de recursos no País da ordem de R$12 bi•
lhões, em prol da Educação.

É muito importante, neste momento, analisar
com profundidade esse projeto e, sobretudo, avaliar
o seu significado. Creio que, pela primeira vez, tocase naquilo que, até agora, havia sido relegado a um
plano de desimportãncia Toda vez que se critica ou ·
que se procura analisar os problemas fundamentais
da Educação no Brasil, paria-se de dois ponlos de
vista, de dois enfoques: ou a Educação é um problema de fundos, ou seja, de volume de recursos - e
esta é majoritáriamente a opinião que grassa no
País: que faltãm recursos para a Educação -, ou, então, é um problema basicamente pedagógico, de
conteúdo curricular, nas escolas. Ou seja, a orientação pedagógica é inadaptada à realidade brasileira,
portanto, em desatualidade com as exigências das
. diversas camadas excluídas da sociedade brasileira
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Pela primeira vez, levanta-se uma terceira
tese, até aqui não abordada .devidamente no Brasil.
O problema não é tanto o volume de recursos, já
que 18% do Orçamento federal e 25% dos Orçamenlos estaduais e municipais são destinados à
Educação no Brasil. O problema não é a orientação
pedagógica ou a ideologia educacional das escolas,
mas é, basicamente, um problema gerencial do sistema educacional brasileiro. O mau e falho gerenciamenlo dos recursos talvez seja a explicação mais
cabal e ampla para o pro!)lema da crise educacional
brasileira.
Temos cidades brasileiras, basicamente o Município de São Paulo, que aplicam cerca de R$1.700
por aluno, em Educação, e hâ outras, como no Maranhão, que aplicam não mais do que R$80 por aluno. De modo que essa disparidade, essa enonne diferença, essa abissal diStância entre vários brasis
que temos neste nosso continente é que contém talvez a maior e mais susténtâvel explicação a respeito
da crise educacional brasileira
O que pretende o Governo com a sua emenda
constitucional?- Primeiramente, reter· '15% de Iodas
as translerências de impostos: Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, os impostos estaduais e municipais, desde o
ICMS até os outros imposlos, que são também fruto
desse bolo tributário nacional, incluindo os impos!os
federais, que são transferências obrigatórias previs. tas na Constituição.
Esses imposlos, num volume de 15%, passam
a constituir nos Estados aquilo que é chamado de
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério. E esse fundo passa a·
aplicar, obrigatoriamente, no mínimo, R$300 por aluno em cada município; ou para aqueles alunos que
integram a chamada rede pública estadual. Se esse
fundo não for suficiente para atender a esse patamar
mínimo de· R$300 por aluno, o Governo Federal deverá entrar com o volume de recursos necessários
para cobrir os R$300 ,00 mínimos; o que significa
que o Governo terá que cobrir esses fundos com
mais R$1 bilhão no ano, se lomannos 1996 com a
sua base orçamentária já definida. O que significa
dizer também, Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, que, pela primeira vez, vai haver uma distribuição eqüitativa e gerencial correta, justa dos recursos
·
destinados à Educação.

Os Municípios que já aplicam mais de R$1,5
mil, como São Paulo que aplica R$1,7 mil, continuarão aplicando-os, não estão obrigados a reduzir•
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Mas aqueles Municfpios que, na repartição do bolo,
não obtiverem os R$300,00 mínimos necessários terão o suprimento, o provimento por parte do Governo Federal.
·
Existem hoje 30 milhões de crianças da rede
pública no ensino fLUldarnental brasileiro. A nossa
Constituição de 1988 determina uma atenção universal ao ensino infantil, à educação infantil. E dever do
Estado cuidar tanto da pré-escola, quanto do ensino
fundamental ou do segundo grau. Enfim, é dever do
Estado dar atenção às creches de O a 6 anos tanto
quanto dá ao ensino fundamental e a qualquer outro
patamar ou nível de ensino. Na verdade, na prática,
isso tem demonstrado que há uma dispersão de esforços, uma perda ·e desvio de energia e de recursos. E hoje hã uma diretriz, uma linha, ou melhor,
um vetar praticamente definido no Pais em favor de
.concentrar esforços, : concentrar energias ·somente
no ensino fundamental, ou seja, da primeira à oitava
série do primeiro grau.
Nesse sentido, há dois projetes que delineiam
e apontam para isso claramente: de um lado, há a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação que está
para ser votada aqui no Senado e o parecer do Senador Darcy Ribeiro que dá priOridade absoluta ao
ensino fundámental; de outro, a emenda constitucional do Governo que diz que, nos próximos dez anos,
tudo o que for feito em Educação, tudo o que for
destinado à Educação, tudo o que for acréscimo à
Educação, toda a verba a mais que hotNer, todo o
recurso que for distribuído, o será para o ensino fLndamental.
De fato, temos que investir na qualidade e na
... distribuição desse ensino. Não se trata de construir
mais escolas, pois. o Brasil não precisa de prédios,
não precisa de escolas tisicas. As crianças brasileiras precisam de boas aulas. Essa expressão, por si
só, explica toda a crise educacional brasileira.
Boa aula é a chave mágica para a solução fLndamental dos nossos problemas na área da Educação. Mas boa aula custà dinhei.ro, sim, custa apoio
ao magistério, custa bom salário ao magistério. E
esse Fundo de Valorização do Magistério e Desenvolvimento do Ensino Fundamental deverá pagar
aos professor~· R$300,00 como piso, que é significativamente maior -até dez vezes maior do que em
alguns municípios brasileiros, que pagam hoje cerca
de R$30,00 por mês a professores do ensino fundamental. Há Estados desenvolvidos no Brasil que pagam pisos inferiores a dois salários mínimos, ou
. seja, inferiores a R$200,00.
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O--Governo Federal se compromete, se autodetermina a cobrir o montante que não for preenchido
pelos fundos· respectivos de cada EStado. Isso significa atendimento imediato a 30 milhões de crianças
brasileiras em níveis que 70% delas até agora não
conheciam. Apenas 30%, nos municípios mais ricos
e nos Estados mais desenvolvidos, conheciam.
Às vezes raciocinamos muito com relação às
capitais, aos Estados mais ricos e mais prósperos, e
esquecemos de raciocinar por um Brasil esquecido e
que, por ser esquecido, acaba puxando para baixo o
outro Brasil, o do progresso e do desenvolvimento.
Portanto, há duas palavras de ordem aí contidas: a descentralização e a redistribuição. Hoje, os
prefeitos querem se livrar dos aiLUlos. Quanto mais
esses alunos vão para a rede pública estadual, melhor, porque eles não têm nada a ganhar se abrirem
uma nova escola municipal, pois não há recurso
novo algum, não há estímulo financeiro-para financiamento por parte do Governo Federal. A partir da
implantação da nova proposta, o prefeito vai brigar
para ter alunos seus na escola municipal, pórque
mais aluno significará mais recurso vindo do Governo Federal. E aquelas prefeituras que, durante anos,
quiseram se livrar _do problema, não expandiram
suas redes, deixaram tudo na mão dos governos estaduais vão "chupar o dedo", a não ser que mudem
sua ideologia educacional. Prefeituras que -não cuidam da Educação vão perder na repartição do bolo.
Prefeituras que sempre investiram muito, que sempre se preocuparam muito com a Educação vão ganhar, porque vão ter cobertura por parte do Governo
Federal.
Hoje o prefeito quer se livrar do estudante, passá-lo para a rede estadual; amanhã o prefeito vai brigar para que o aluno pertença a sua rede municipal,
porque isso significará mais qualidade, mais ensino,
mais recursos, mais pessoas informadas, mais pes~
soas aptas a gerar renda, riqueza, a gerar desenvolvimento para o município.
Portanto, essa revolução educacional tem um
significado enorme neste momento, porque ela basicamente está associada a uma idéia municipalista,
que sei, Sr. Presidente, vai sofrer restrições severas,
reações durissimas por parte de interesses corporativos. Mas, desde já, é importante registrar que essa
mudança opera não no sentido de favorecer corporações ou organizações fechadas, mas no sentido
de favorecer a criança brasileira, porque são recursos plblicos somente para ensino público em expansão,_ não para ensino público que esteja reduzin- .

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

do. Significa, realmente, atender àquilo que a Constill.ição de 88 prega: a universalização do ensino
fundamental.
Muilo obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Foga-

ça, o Sr. Levy Dias, 3R Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, autoridades federais e prefeitos de
todo o País estão reooidos hoje, em Brasília, para
formular novas politicas de fortalecimento dos municfpios brasileiros. O Congresso Brasileiro dos Municípios é organizado pela Confederação Nacional do
setor e pelo jornal Correio dos Estados e Munlc~
pios, com o patrocfnio da Petrobrás e do Banco do
Brasa. O momento para este debate nacional é oportuno, pelas grandes questões que envolvem hoje a sobrevivência de um autêntico mooicipalisrno no Pais.
É importante notar que hã duas semanaS, 219
das 232 prefeituras· goianas cerraram suas portas
por 24 horas, numa iniciativa inédita cujo objetivo foi
o de demonstrar a situação de penúria de suas finanças. Foi um grito de alerta contra a queda de arrecadação, a crise na agricultura, a paralisação dos
investimentos federais e o envelhecimento das leis
que privilegiam a ociosidade funcional. Antes de ser
um drama localizado exclusivamente em Goiás, a
crise de govemabilidade das prefeituras é um drama
brasileiro e deve ser tratado nessa dimensão.
Sou municipalista de co"'!icções sólidas e, por
isso, não terno repetir o clichê de que o município "é
a célula-matar da nacionalidade". A afirmação pode
não parecer original, mas nunca perdeu sua atualidade. É no município que o individuo constrói a afirmação de sua cidadania e a projeta para a vida individual e para a liderança coleliva. Todos os que estamos aqui, neste plenário, somos filhos das raízes
forjadas no mun!cípio.
O Brasil-tem cometido muitos pecados hiS1óricos contra o município. Para começar, não temos órg~QS_~ífi~Jt '<'ºltacios para a orientação e o
apoio aos prefeitos, que sofrem diante dos misteriosos embaraços burocrâticos. Por tradição, o espírito
de nossas leis padece da concentração do poder na
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área federal. Ficam os municípios dependentes da
boa-vontade do quinto escalão e amarrados a in~
resses políticos em que ganha sempre o mais forte.
É um jogo perverso que acaba por estimular os intennediários e consagrar a corrupção.
Por esta e por outras razões que não cabem
neste râpido pronunciamento, quero manifestar meu
apoio à iniciativa do Congresso Brasileiro de Municípios. AS teses abertas pelo programa e o valor dos
debeladores indicam a seriedade dos debates e as
suas preocupações atualíssimas. Vejo nas palavras
do ilustre companheiro José Fogaça a preocupação
com a criança brasileira, com a descentralização do
ensino e, especi!Ümente, com a sua municipalização, coisas jâ consagradas, que eu e os Senadores
Pedro Simon, José Fogaça e Ademir Andrade ajudamos a construir naquela Constituinte de 1988.
Estarão presentes, frente a frente com Prefeitos e outros pCblicos interessados, os Ministros da
Saúde,-da Educação, da Agricultura e da Previdência, além de Governadores e CongresSistas. Resta
esperar, e é o que desejo sinceramente, que as recOmendações sejam transformadas êm aios de governo e em ações legislativas do Congresso.
· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
· :

I ,

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, alertandoo para o fato de que a sessão termina às 18h31 min.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr: Presidente, serei breve.

Queria comentar a manifeStação do Ministro d<E
Comooicações, Sérgio Motta, que agora vem falar em
direikl de reeleição dos exect.ÍiiliOs deste Pais.
Creio, Sr. PreSidente - e falo· em nome do Partido Socialisia Brasileiro -, que se pode comentar, que
se pode ter a idéia e que se pode trabalhar até a
possibi6dade de termos reeleição no nosso Pais,
como ocorre em vârios países do mundo, para Presidente, para Governadores a· para Prefeitos. M<E
preocupa-me que essa discussão se dê num momento como esse, e preoCupa-me esse Encontro de
Prefeitos que estâ sendo realizado aqui em Brasma,
exatamente neste momento, pon:jue, na verdade, os
fins a que .ele se propôs,. -estãO- sendo-desvirtuados
para um verdadeiro lobby dos Prefeitos, no sentido
de que haja a prorrogação dos seus mandatos, de
fomui a coincidir com os mandatos dos Senadores, .
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Deputados Federais, Deputados Estaduais, GovernadoreS e Pfesidente da República:-·É essa a preocupação que tenho neste momanto. Os Prefeitos animam-se quando vêem um
Ministro levantar esta proposta, pela qual, inclusive,
a maioria deles jâ vinha hâ muito tempo trabalhando,
ou seja, a possibilidade de. prorrogação dos seus
mandatos. Com a desculpa de que buscariam a
coincidência de mandatos, aproveitam-se, 'evidentemente, de um ·momento como esse e de uma manifestação como essa do Ministro para dizer que são a
favor da reeleição desde que o Congresso também
vote a favor da reeleição dos Prefe~os e vote, fundamentalmente, a prorrogação dos seus mandatos. É
isso que estâ em jogo agora
Gostaria de ressaltar aqui a nossa posição, a
do nosso Partido, o Partido Socialista Brasileiro, que
muito tem se preocupado com essa questão. Em primeiro lugar, defendemos que seja mantida a situação como ela estâ - eleição para Prefeitos e Vereadores intennediando as eleições estaduais e as nacionais. Para nós não é dificuldade nem é problema
haver eleições-de dois em dois anos. Beição é um
processo de aprendizado; democracia se aprel)de e
se compreende com a prâtica, com o ensinamento.
Quanto mais eleições houver, mais o povo haverâ
de compreender a importância do processo político,
a importância de se integrar a esse processo político, a importância dos partidos políticos como eles
são de fato e a compreensão da sua realidade, da
sua vida,' da sua existência.
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É preciso que se deixe claro que entendemos
que as-eteições c!e'<em continuar éom a intennediação de dois em dois anos para Prefe~os e Vereadores e, em seguida, para Governadores e para a Federação.
·
Em segundo lugar, ainda que se pensasse na
coincidência de mandatos, se a maioria decidir que
deve haver a coincidência de mandatos, que jamais
se pretenda prorrogar o mandato dos aluais Prefeitos. A população brasileira estâ na expectativa dessas eleições. Ela, na verdade, jâ estâ mobilizada
para essas eleições, estâ trabalhando para que elas
se concretizem.
Seria absolutamente inconcebível que, passado o período da ditadura militar, este Congresso Nacional, pressionado por uma minoria, formada, evidentemente, pelos aluais Prefe~os e Vereadores,
cometesse o absurdo de aprovar uma emerida constitucional que prorr0 gue esses mandatos.
Essa é uma posição inaceitâvel do ponto de
vista do Partido Socialista Brasileiro. Combateremos
isso com toda a nossa força. Entendemos que os
Pares desta Casa e da Câmara dos Deputados não
podem aceitar esse tipo de pressão que estâ sendo
feita, neste momento, por Prefe~os-e Vereadores do
nosso País.
Que a razão fundamental desse encontro que
estâ sendo realizado não se transforme em lobby,
em interesse próprio ou da minoria

O partido político no interior é mu® mal compreendido, visto apenas como um instrumento de
eleger pessoas_ Não se associa o que é cada partido em relação ao Congresso Nacional. É aqui que
se define a posição política de cada partido.
Entendemos que, quanto mais eleições houver,
maior serâ o processo de aprendizado da nossa população, po~ue, no nQsso P.a!O?•. _a democracia é
uma "democracia" entre aspas porque o povo não
tem acesso à informação, não tem o conhecimento e
a informação suficientes para saber discernir o que é
bom o que é nim.

Até pela falta de instrumento de combate à corrupção, as administrações municipais deste Brasil
são mãs em sua maioria, desviam recursos públicos,
tratam mal o povo brasileiro, que, por isso, estâ na
expectaliva da mudança que se darâ, evidentemente, em 3 de outubro do próximo ano.
Portanto, fica aqui o alerta do Partido Socialista
Brasileiro. Não aceitamos o lobby dos Prefeitos, a
pressão dos aluais Vereadores. Se depender do
Partido Socialista Bfasileiro, não haverâ, em hipótese alguma, a prorrogação de mandato dos aluais
Prefe~os e Vereadores.
Muito obrigado.

MuitãS vezes o povo se engana, se ilude porque as informações que lhe chegam não são as
mais verdadeiras da nossa Nação, haja vista que até
,os meios de comunicação são monopólios neste
País. Tanto se combate o monopólio, no entanto
. eles são verdadeiros monopólios.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Os Srs.
Senadores Esperidião Amin, Flaviano Melo, lúcio
Alcântara, Benedita da Silva e Gilberto Miranda, enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art 203 do regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.
É isso o que afirma o artigo 196 da Constituição Federal e é isso o que mais é negado por todos
os Governos a todos os brasileiros, principalmente
àquelas camadas mais carentes e desvalidas de
nossa população, que não dispõem de nível de renda suficiente para financiar Planos de Saúde privados nem, tampouco, de recursos para realizar tratamentos médico-hospitalares particulares.
Muito antes de a Constituição assegurar, e o
Governo não cumprir, o direito universal à saúde, as
populações pobres do Brasil se socorriam dos serviços médicos filantrópicos das Santas Casas de Misericórdia, trazidas para o Brasil pelo espírito de serviço do povo português, que aqui inaugurou a primeira Santa Casa no ano de 1543 na cidade de
Santos, São Paulo, com o objetivo primordial de servir à pobreza, conforme as obras da Misericórdia,
que recomendam curar os enfermes, cobrir os nus,
dar de comer aos famintos, dar de beber a quem
tem sede, dar pouso aos peregrinos e enterrar os
mortos, ultrapassando tudo. o que hoje se conhece
sob a denominação de "dire~os humanos".
A crise do Sistema Único da Saúde - SUS no
Brasil de· hoje está prejudicando e destruindo não
apenas essa obra mais que secular de assistência
aos "despossuídos", legado do povo português ao
Brasil, mas toda uma estrutura hospitalar filantrópica, que se encontra na situação deplorável de ter
que escolher entre doente e mais doente, praticamente decretando quem deve morrer por falta de recursos, apesar do direito à saúde constitucionalmente assegurado a todos os brasileiros.
O Brasil da grande dislãncia entre os objetivos
proclamados e as realizações efetivas, o Brasil do
enorme fosso entre as promessas de campanha e o
cumprimento do dever e da palávra empenhada, o
Brasil da falta de credibilidade na autoridade pública
passa por sua l)'laior crise quando perrn~e a morte
desnecessária de seus filhos por falta de recursos
para o setor de saúde.
Estivéssemos todos na pobreza, estivéssemos
todos na penúria e na indigência, houvesse neste
País a repartição eqüitativa dos sacrilícios, estivéssemos num "esforço de guerra• para reerguer o Bra. sil, evidentemente todos saberíamos suportar e acei-
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lar a condição de falência por que passa o Sistema
Público de Saúde, apesar de injuslificãvel.
Ao contrário, o Brasil não se encontra nessa si·
tuação de penúria; esbanja riqueza para fins externos, para remunerar generosamente o capital astrangeiro vadio e especulador que aqui aporia para
sacar ganhos fáceis e rápido, por meio de taxas de
juros escandalosas.
É impossível sustentar racionalmente uma posição de Governo numa situação em que, ao mesmo
tempo, os hospitais são obrigados a decretar santenças de morte para pobres, velhos e doentes terminais, enquanto sobra dinheiro para atividades não
meritórias nem essenciais, enquanto sobra dinheiro
para atividades especulativas, inflacionárias e não
produtivas.
O mesmo Governo que repassa bilhões de dólares para remunerar o capital vadio e especulativo,
repassa a ridícula quantia de dois reais e quatro
centavos para uma consulta médica e três reais e
sessenta centavos para uma diária hospitalar do Sistema Único de Saúde-,SUS.
Isso quando o Governo resolve fazer ó repasse
das verbas, o que, quando e se ocorre, geralmente
se dá com grande atraso, corroendo ainda mais os
valores nominais dos serviços realizados, que sofrerão os efeitos da inflação existente, porém camuflada, disfarçada e negada
Seria cómico, não fosse trágico, lamentável e
profundamente deplorável, esse tipo de· política que
põe em risco a vida de seres humanos, que desconsidera os pobres e desdenha dos velhos, dos necassitados e dos desvalidos.
Sr. Presidente; Sr% e Srs. Sénadores, o Brasil
foi considerado "OPORTUNIDADE PERDIDA DE
DESENVOLVIMENTO. HUMANO", pelo "Relatório
de Desenvolvimento Humano•; de 1990, do ·Picigrama das Nações Unidas pará o Desenvolvimento
(PNUD). .
·· ··
De 1990 para os dias de hoje a situação social
do Brasil só se agravou em termos sociais, com a
deterioração da situação da saúde de suas populações, com o crescimento do número ·de crianças
abandonadas e com o aumento do desemprego.
É impossível conter a indignação ante a iniquidade existente em tão grave situação social, principalmente num Brasil que pretende assento nas mais
altas assembléias internacionais, no Conselho de
Segurança das Nações Unidas e intenta s~-se
entre as dez economias maiores do planeta
No meu Estado de Santa Catarina existem graves irregularidades no atendimento às pessoas mais ·

·.;::
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pobres: a Câmara Municipal de Balneário Camboriú
nos informa.da situação precária da rede pública da.
quele município.
Os pobres ficam numa situação terrível: de um
lado, o Governo Estadual não oferece condições de
atendimento, alegando falta de apoio do Governo
Federal; de outro lado, o Governo Federal repassa
verbas irrisórias e com valores unitários ridíêulos
como o citado valor de dois reais por uma constita
médica.
Em pa5sado já distante, a classe média brasifeira financiava as despesas das Santas Casas de
Misericórdia, permitindo que elas cumprissem um
papel hoje obrigação do Estado.
Com o empobrecimenfo e diminuição da classe
média brasileira, essa fonte de financiamento está
se esgotando, tornando cada vez mais precário o
atendimento aos pobres.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no Senado Federal se encontram homens públicos da
maior responsabilidade, experiência e respeilabilidade, homens provados e comprovados, no exercido
das mais altas funções públicas.
O Senado Federal é o fórum natural, legal e
constitucional para o debate e. solução dos grandes
temas e problemas que deverão assegurar o futuro
do Brasil.
·
A Saúde Pública é um desses temas fundamentais para a preservação do Brasil como país respeifável e que pode esperar algo de bom no futuro.
Tenho a firme convicção de que os Srs. Sen<r
dores - independentemente de filiação partidária,
ideologia política ou pensarnenfo filosófico - não
permitirão a destruição do sistema hospitalar público
do Brasil.
·
·
As gerações futuras não nos perdoarão se permitirmos, por ação ou omissão, a continuidade desse modelo perverso de política de Saúde no Brasil.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia deixar de lamentar o assassinato do Primeiro-Ministro
de Israel, Yilzhak R<ibin, ocorrido no último dia 4, e
que significa um d.uro golpe no processo de paz no
Oriente Médio, luta que travava juntamente com o lfder da Organização para Ubertação da Palestina
(OLP). Yasser Arafat. e que lhes rendeu. em 1994, o
·
·
Prêmio Nobel da Paz.
A vida é o que de mais importante o ser humano tem. Perdê-la por um ideal é o mais nobre dos
.. sacrificios. Símbolo da paz no Oriente Médlo - ao
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lado de Arafat e Shimon Perez, Yilzhak Rabin foi assassinado exatamente duranfê uma manifestação
pela paz, em Telavive. O que se espera, é que o seu
sacrificio não tenha sido em vão. Apesar do duro
golpe na polftica pacifista que liderava, seu assass~
nato não pooe servir para o acirramenfo dos confiitos entre árabes e judeus. Ao contrário. Deve servir
para o forlafecimenfo da luta pela paz e para a deliniliva integração destes povos.
·
Para isso, é preciso que a luta de Yilzhak Rabin seja continuada Nesse sentido, é alentadora a
garantia do seu substituto, Shimon Perez de que •o
processo de busca da paz vai continuar".
É o que realmente esperamos que aconteça.
Esperamos também, partiruarmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que o assassinato de
Yilzhak Rabin não venha; incll.l!iive, a dificultar a libertação da brasileira Lãmya Hassan, presa em Israel e cuja liberdade estava sendo negociada entre
Rabin e o presidente dà. Auforidade .Palestina, Vasser Arafa~. .
Mui1o obrigado.
. .
· · · ·
,
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo Federal lançou há pouco urn programa de. apoio ao Ensino Fundamental, centrado. na otimização dos recursos disponíveis. O Programa também prevê que o
Governo Federal se juntará aos governos estadual e
municipal com Uf11 maior aparte de recursos para o
setor.
·
· ·
Basfou o anúncio para que muitas vozes se arguessem concitando o Governo Federal a fibertar-se
da obrigação do financiamenfo ·univerSal do Ensino
pÇJblico Superior gratuito. ·
·
Os nossos vaias são no sentido de que o Programa de Melhona do .Ensino Fundamental seja um
passo na direção da mudança da situação de descaso com que esse e os demais níveis vêm sendo tratados. O q1,1e não podemos esper.w é que se jogue
um nível de ensino contra outro. Não se pode corrigir erros com erros. E além disso, o Ensino Superior,
em todos os países do mundo, é fortemente subsi·
diado pelo governo..
A idéia implícita dos que querem o ensino superior pago é que, sendo as universidades onerosas e
em geral pouco eficientes. de resfo inacessíveis para
as camadas menos favorecidas da população, não parece justo continuar subsidiando a educação dos "ricos" com a contribUção tribulária dos necessitados.
Que o ensino público universitário necessita de
uma reestruturação urgente, sobretudo no que diz
respeifo a suas metas e compromissos sociais. isfo
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é coisa que jã ninguém contesta. Além de precisar
crescer em eficiência e operacionalidade, sua prãxis
requer, no interior das escolas, a fixação de critérios
_ qualificados de produtividade no nível do ensino, da
pesquisa e da prestação de serviços.
É verdade que as universidades são caras, e
hã muita ineficiência a ser corrigida, corno, aliãs, em
todo o serviço público e na sociedade em geral. Mas
nem as causas dos problemas estão no ensino gratuifo, nem a solução consiste necessariamente, ou
apenas, em introduzir o ensino pago.
O primeiro grande equívoco do argumento privatista é acreditar que o cusfo do ensino público universitãrio vem em prejufzo do ensinô bãsico, o que,
no fundo, é uma tentativa algo esdrúxula de explicar
o fracasso 'deste pela elitização daquele. Outro erro
é supor que as·universidades 'públicas são, hoje em
dia, um apanãgio dos ricos. ··
Um levantamen!Íl de largo espectro logo dernonstraliaqtie,'em·sua maioria, os ingressantes ria5
universidades públicas provêm de yma classe média '
em rãpida via de empobrecimento, mas que, em estãgios anteriores, ainda tiveram a oportunidade de
freqilentar boas escolas, ~9 falo 00. q~ o~ :pobres.salvo 'tieróicas exceçõés - raramente passam pelas
portas dos exames de aceS5o, i>. Que riãó pode ser
debiiado à cónia de' uma suposta vocação elitista da
uniVersidade, mas sim à. e5cjualideii élà escola.pÚblica nos seus hflieis básicos é às altíssimas tà:Xa5 de
evasão escolar em todos os graus.
.
Portanio, é úma falãciâ à tese de que a. universidade p®lica ~riga· os .filhos .doo ricos, enquanto ·
os pobres se sacrificam para eSfui:far·em faC\Jidádes
particulares, pagando por seus estudos. A verd;lde é
que, rio B.rasil, a· população· poore· não tem acesso
ao ensino ·superior, nem públioo nem ·pri~ado, poi-"
que dificiimente ·logra completar sequer· o primeiro
grau. Por outro lado, os jovens de tamnias· ricias nem
sempre possuem o potencial acadêmico para disputar as vagas nas ·universidades públicas. O ensirio
superior; atende maioritariamente· às· clasiles ·médias, que não são necessariamente ricas' e ·para as
quais o diploma é condição para manter ou melhorar
sua posição social.
Além do !:"ais, é preciso reconhecer que, no
mundo todo, JJniliersidades são instituições dispendiosas. Mesmo nos países em que se cobram anuidadas diretamente dos alunos, elas constituem uma
parcela relativamente pequena do cusfo das insli!tições. Isso ocorre porque as universidades não são
apenas inslib.lições de ensino, mas também centros
cuHurais, de pesquisa e de prestação de serviços.
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As universidades mantêm hospitais, bibliotecas, laboratórios, museus e até orquestras. Os docentes não devem apenas ensinar, devem realizar
pesquisas, promover a divulgação e aplicação do
conhecimento.
Não se trata portanto de reduzir gastos, mas os
cus!os relativos, exigindo que as universidades cumpram competentemente sua função.
É verdade que a maior parte do orçamenfo do
MEC é gasta com as universidades federais, mas
isso ocorre porque, no Brasil, a responsabilidade
pelo ensino básico. é dos Estados e Municípios, não
da União. Cabe ao Governo federal, nesse nível,
além da formulaçãQ da política nacional, um papel
redistribulivo e supletivo, que é cumprido com os
fundos do salãrio educação. Os recursos provenientes do ensino pago nas universidades seriam insignificantes para as necessidades do 1"- e 22 graus.
Precisamos nos convencer de que não se
pode, num país como o Brasil, diminuir os gasfos
públicos com educação, qualquer que seja o nível.
· Brasil mantém, no so. Grau, o correspondente a 11% da faixa etãria de 20 a 24 anos, índice muito inferior ao de outros países da América Latina e
reduzidissimo quando comparado ao dos países desenvolvidos. É absolutamente fundamental, para o
desenvolvimento do país, anipliar a oferta de vàilas
no ensino superior, espeCialmente, no caso das instib.lições públicas, em i:ursos nofumos. A cobrança.
de taxas poderia ser considerada uma fonte de recursos aêJCional para a ampliação do sistema, mas
uma medida como essa só teria sentido quando
COrJ1larada, em termos de custos e benefícios, às
muitaS ·outras cjúe pode'riam e ·deveriam ser impie-·
mentadas para melhorar a qualidade e eficãcia do
ensino superior.··
· .·A aufonomia da uni~Íersidade para gerir seu Ór-·
çamento e o piocesso de avaliaÇão de resultedos,
farão muito mais para melhorar e ampliar o ensino
universitãrio (e a educação em geral, que dele depende para formação de professores) do que a éobrança de anuidades. É dentro de sua autonomia,
que as universidades poderão analisar e decidir sebre os custos e benefícios institucionais e sociais da
cobrança de taxas escolares para a parcela de seus
alunos que efelivamente puder arcar com essa despesa, dentro do elenco de outras medidas; eliminação de pessoal ocioso e de subsídios para alimentação e alojamento de estudantes, exigências de rendimento escolar dos alunos, de qualificação acadêmica, produção cientifica e dedicação ao ensino por
parte dos docentes, captação de fundos .através de
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convênios de cooperação com o setor produtivo,
melhor utilização de laboralórios e de equipamentos.
Uma das grandes distorções que teria de ser
eliminada é a aposentadoria precoce depois dos 25
anos de serviço para as mulheres e 30 para os homens. Em primeiro lugar, haveria que se questionar
este tipo de feminismo invertido, que beneficia as
mulheres como se elas fossem psíquica ou fisicamente frágeis. Aliás, todo o empenho das organizações corporativas na defesa do privilégio da aposentadoria por tempo de serviço, traduz bem a persistência dos valores próprios de uma sociedade escravocrata, onde o trabalho é um castigo do qual as
pessoas devem ser rapidamente liberadas.
Mas não se trata apenas de uma questão de
custo. O trabalho na universidade exige uma competência que se adquire através da experiência e se
consubstancia no ideal de carreira universitária. O
normal é que o topo da carreira seja atingido após
os 50 anos, quando geralmente os protessores estão em condições de ocupar as posições de chefia e
dirigir equipes de pesquisas. Hoje, os docentes Se
aposentam antes de atingirem este estágio. As universidades preservam seu pessoal recontratando
aposentados, que passam a.ganhar salário duplo. · .
. Com relação ao ensino pago, seria inteiramente irrealista supor que ele pudesse cobrir o custo das
universidades, perniitindo um vuttoso aporte de recursos adicionais para o ensino básico, corno às v.e:zes se quer fazer crer. No. mundo todo, o custo elevado daS universidades vem do fato de elas não serem exclusivamente instituições de ensino, mas também centros de pesquisa. No Brasil, particularmente,
onde a iniciativa privada não investe em peSquisa e
o Estado investe pouco, a investigação, tanto pura
quanto aplicada, está pratieamenfe toda concentrada nas universidades públicas e não podemós deifruir esta competência sem ameaÇar o própiio desenvolvimento do País. O Estado vai ter, portanto,
de continuar a investir pesadamente nas universidades, exigindo delas uma produção Científica relevante, como fazem os países desenvolvidos.
São basicamente corretos os cálculos que indicam que a cobrança dos custos do ensino não representaria mais _que 20% do orçamento das universidades púQii~. Calculando-se que há uma parte
muito substancial do alunado que não pode pagar e
para a qual a gratuidade deve ser assegurada, o
percentual deve ser ainda menor.
Nas universidades públicas, hoje, o pagamento
do pessoal consome cerca de 90% do orçamento.
. Apenas 10% é destinado a custeio e capital. Isso ex-
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plica porque sua infra~strutura se está tomando rapidamente obsoleta em termos de informatização e
da qualidade dos laboralórios e bibliotecas, não tendo mais condições de competir com universidades
do Primeiro Mundo. Se a cobrança de taxas escolares trouxessem um aporte adicional de 1O% do orçamento, isso poderia significar um aumento de 1 00%
nas verbas de custeio e capital e uma melhoria
substancial das condições de ensino e pesquisa.
As perguntas que devemos fazer são: para que
cobrar, quanto cobrar e de quem cobrar?
Não se deve cobrar para isentar 'o Estado de
investir no ensino superio·r..
· .
Deve-se cobrar de quem pode pagar, assegurando-se a gratuidade a quem não pode, estabelecendo-se um sistema de bolsas para os que não têm
condições de se manter. Os recursos obtidos com a
cobrança de taxas escolares devem· ter aestinação
definida: a melhoria da intra-estruturá. de ensino e a
constituição do fundo de bolsas. Os·alunos devem poder fiscalizar a·aplicação·desse fundo. Desta forma, o
ensinci pago teria a clara função de melhorar as cohâlções de ensino e aumentar a eqüidade social. .
Trago também a proposta de que o aluno formado em escola pútilica· seja obiigapp a retribuir o
benefício em· serViços. ao Estado _por determinado
tempo. AHabetização, por exemJÍio. Se iOdos os formados pudessem entrar na càmpanha da alfabetização, sem cobrar naaa·, o monstro da ignorância receberia um duro choque. Há infinitas posslbiiidades de
colaboração, abarcando da madicina à engenharia.
Não podemos deixar que o debate sobre a univéri!idàde se esterilize na oposição principista entre
ensino gratuito· e· ensino pago, abandonaooo as
questões relevantes de como tomar a úniversidade
inais 'ccirilpetérite e menos perdulária, objetivo este
cuja ·solução·passa, .necessariamente, pelá aUtonomia e pela avaliação. ·
Era o que tinha a dizer.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) -Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
·.
. Dirijo-me ·<i esta tribuna, hoje, para abordar um
tema inquietante e perturbador: a reforma administrativa proposta pelo Governo, atualmente tramitando na Câmara dos Deputados. A proposta traz em
seu bojo, entre outras modificações, o fim da estabilidade do servidor e a flexibilização do acesso ao
serviço público. Basicamente sobre estes dois pontos, estas duas alterações, é que desejo tecer algumas considerações.
Srs. Congressistas, a nossa Constituição inicia,
· já em seu ar!. 1~. com o seguinte ordenamento: "A ·
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-f!epública Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I - ••...•..•.•••••••••.••.•.•••••.•••••••••••.••.•••••••••.•••••.••••••••. ·
11 - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa nurnana;
IV - os valores sociais do trabalho da livre
iniciativa;

e

v-.....................................................................•

Em seu art. 32. determina: "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
11-..........................................................,............
III - erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais;"
Em seu art 52, ordena: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantind<Hõe aos brasileiros e estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança,• etc, etc.
No mesnio art 52, inciso XXXVI (36), lê-se:
"XXXVI- a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato juridico perfeito, a coisa julgada;"
Em seu art 6<'- determina: "São direitos
sociais a edUcação, a saúde, o trabalho, ...• ·
E assim sucessivamente, através do corpo da
nossa Constituição, vamos encontrar esta linha normativa ·
Senhores Senadores, entendo ser importante
ressaltar algumas das chamadas cláusulas pétreas
da Constituição, as quais não admitem deliberação
da Casa a respeito de proposta de emenda que tenha o potencial de infringir a Lei das Leis, na sua letra ou na sua modelagem normativa
As modificações encaminhadas ao Congresso
Nacional pelo Executivo não se esgotam em si mesmas. não estão dissociadas do contex1D geral da
Carta, já que a sua estrutura normativa referente à
garantia dos direitos e da Cidadania, rejeita a possibilidade de ação sobre segmentos específicos do
seu texto, sem a conseqüente extensão dos seus
efeitos. Se dei1JloS uma passada d'olhos no parecer
do nobre Dep.utado Prisco Viana, relator da matéria
na CCJ da Câmara, observaremos in'úmeras referências ao texto original, com a seguinte expressão:
inconstitucionalidade. O parecer do relator representa, 5em dúvida, um avanço com relação ao tex1D
original. Amarra melhor uma série de dispositivos
que estavam frouxos, digamos assim, principalmen-
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te no que se referem às punições e demissões por
faltas graves e interesses públicos, conceitos, alí,
subjetivados. Todavia, não resgata os dois pontos
que desejo ressaltar, os quais me referi no início do
discurso.
Srs. Congressistas, entendemos que o instituto
da estabilidade dos servidores públicos é um desdobramento do piincípio maior assegurado na nossa
Constituição. o direito ao trabalho, como fiz questão
de ressaltar aqui. O conceito de direito à vida corre
paralelamente com o conceito de direito ao trabalho,
pois através delé ela é viabifizada. Pelo trabalho
conquista-se o alimento, a moradia, a dignidade, a
cidadania, a liberdade. Não há cidadania nem dignidade humana sem trabalho.
Srs. Senadores, é importante, também, um
breve resgate histórico para que reflitamos sobre
uma tomada de decisão com relação à matéria Sabemos que o vínculo funcional da estabilidade tomou corpo nos pafses ocidentais a parlir do século
XIX, para materializar-se nas primeiras décadas do
século XX. Os estudiosos da administração pública
concluíram que o desenvolvimento de uma atividade
administrativa eficiente, com continuidade, dependeria, necessariamente, de normas que estruturassem
a função pública, dotando-as de garantias suficientes para abrigã-la da instabilidade e da transitoriedade política Asseguravam como essencial a estabili- -dada. Ainda no início do século XX, Aristide Brland,
Primeiro-Ministro francês, concluía: "é necessária a
estabilidade do servidor público. Só assim os funcionários se livrarão da influênci:: dos políticos e estes,
por sua vez, ficarão livres dos pedidos dos funcioná-

rios".
Note-se que hoje a França é um país que possui mais do que à dobro de funcionários públicos por
habitante do que o Brasil, e é um País forte, rico e
desenvolvido econõmica e socialmente falando.
Nos !=sfados Unidos praticava-se ·a dispensa
geral dos servidores toda a vez que o governo era
substituído. Por isso, ainda em 1883, inaugurou-se,
em certos setores da administração pública, a introdução do concurso público e a garantia da estabilidade. Hoje, os Estados Unidos possuem mais funcionários públicos por habitante que o Brasil. E é um
pais forte, rico e desenvolvido econômica e socialmente falando.
No Brasil, no inicio do século, era comum o fenômeno das "derrubadas", quando o serviço pCblico
ficava ao sabor dos políticos, o que gerava, nas palavras de Moniz Sodré, LITl regime de injustas nomeações, acintosas demissões e irritantes preterições.
·-~-,
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A primeira manifestação de estabilidade em
nosso Direito Administrativo deu-se ainda no final do
século passado. Pela Lei n2 191-8. de 30 de setembro de 1893, determinava-se que os empregados
por concurso público só poderiam ser demitidos em
virtude de sentença judicial. A norma em causa foi
objeto de extensos debates quanto à sua sobrevivência como norma permanente.
Pontes de Miranda, gigante na ciência do Direito, asseverava: "Os partidos políticos cercam, de todos os lados, o corpo de servidores da Nação, a começar pelas nomeações e promoções. Os estados
pluripartidários não podem deixar de querer garantias para o pessoal da administração e dos outros
serviços contra os poderosos da política e fora da
política, cujos interesses são, por vezes, atingidos
pelas deliberações administrativas".
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se altere o dicionário da língua portuguesa, não há
privilégios neste sentido. Todós os servidores públicos concursados são contemplados, sem distinção.
Há, siril, um critério, adotado internacionalmente, o
da estabilidade, que visa manter a neutralidade, â
imparcialidade do trabalhador público frente às vicissitudes do poder politico.

Estes breves resgates são fundamentais para
demonstrar quão longo foi o caminho dessa conquista, incorporada aos direilos e garantias do servidor
de forma definitiva no art. 169 da Constituição Federal de 1934, mantida pela Constituição de 1937, em
seu art. 156, e· passada integralmente para o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, em
1939. É interessante notar que a era Vargas, ainda
que criticada por ter ferido constantemente os direitos individuais, cuidou de consagrar a estabilidade
aos funcionários públicos. Hoje, em nome da democracia da modernidade administrativa, querem subtrair-da Constituição cidadã um cfiSposilivo tão antigo
quanto a própria história dos processos democráticos na sociedade ocidental.
O instituto da estabilidade dos servidores públicos se manteve nas · Constituições brasileira de
1946, de 1967, e na de 1988. O instituto dos servidores públicos mantém-se em vários países espalhados pelo mundo. As conquistas no campo do direito do trabalho em órgãos da administração plblica, foram obtidas com muita luta e estudos científicos, cujo registro e memória, hoje, parece que desejam sepultar.

Senhor Presidente; a estâbilidade como uma
conquista no campo do direito do trabalho representa, sim, melhoria e segurança para os servidores
públicos. Mas, acreditamos, representa muito mais
quando pensamos em termos de preservar a neutralidade da prestação de serviços e o avanço do processo democrático dentro das nossas instituições
públicas. Neste sentido, como segundo ponto de
meu discurso, desejo deter-me um pouco siJbre a
questão do ingresso ac) serviço Público via coneurso,
dispositivo constitucional que a reforma visa "flexibilizar".
Senhores, os privilégios e as distorções que
existam dentro do funcionalismo público precisam
ser atacados, sem dúvida! Todos sabemos! Existem
situações que precisam se'r reformuladas à luZ da lei
e da justiça. É certo que muitos entraram sem qualificação, sem vocação, pela porta dos fundos - quem
não acompanhou os chamados trens da alegria pessoas que vieram para o serviço público a procura
de um cabide para pendurar o paletó. As repartições
públicas incharam a partir de nomeações e contratações de pessoal despreparado, de pessoal descompromissado com o bem servir. Entre gente trabalha.dora. sabe-se que existem aqueles. que não têm
consciência dos seus. deveres e do lugar que ocupam.
Como evitar que esse estado de coisas se perpetue? Como reverter essa situação? Como vislumbrar alternativas? Como transformar o perfil do funcionalismo público? Tenho a convicção, senhor Presidente, de que a única forma através da qual podemos assegurar qualidade, imparcialidade e profissionalismo é via concurso público.

Falam que a estabilidade é um privilégio. Srs.
Congressistas, no que consiste o conceito de privilégio? Consta do dicionário que o termo privilégio é a
vantagem que jle concede a alguém com exdusão
de outrem e _contra o direito comum. É conceder
algo exdusivamente à É particularizar, no todo, uma
parte. A nossa Constituição não privilegia certos e
determinados funcionários públicos. 8a enuncia de
modo a não deixar dOVidas, as garantias que acompanham a investidura de todos aqueles que ingres. sam em cargo público, via concurso. A menos que

O Estado .precisa investir em pessoal qualificado para o serviço público, gente que se recicle constantemente, que se modernize, que participe de cursos constantes, inclusive no que se refere à ética e
relações humanas, para bem atender ao público.
Como será possível alcançar um serviço com essas
características e com a imparcialidade que almejamos, se a proposta do Governo flexibiliza o acesso
ao serviço público, via processo seletivo? Processo
seletivo este que ficará para ser regulamentado no
futuro? Que linha de raciocínio é esta? Que linha de
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ação é esta que retrocede ao ponto de prescindir,
em certos sefores, da via mais democrática, igualitária e isenta de que dispomos: o concurso público?
Onde negros e -brancos, 'mulheres e homens, pessoas filiadas a agremiações partidárias ou não, dispulam em condições de igualdade? É certo que os
concursos públicos precisam ser melhorados. Vamos melhorá-los, então! Mas instituir o processo seletivo é temerário. É correr o risco de retomarmos a
uma situação onde haverá espaços para os favorEicimentos e a corrupção. A lei precisa estar bem amarrada, e ela está frouxa A porta de entrada para o
serviço público, insisfo, deve ser uma só: o concurso
público. A partir dai, do treinamento constante e da
estabilidade, teremos um funcionalismo vocacional,
consciente, bem remunerado, preparado para atender aos interesses maiores da Nação.
Para os maus funcionários, a legislação atual
já prevê que ele poderá, mediante ação judicial ou
processo administrativo, ser demitido. A legislação já
existe! Está previsto tanto na Constituição, em seu_
art 41, quanfo na Lei n" 8.112, nos Capítulos do Regimenfo Disciplinar, Dos Deveres; Das Proibições;
Das Penalidades; Do Processo Disciplinar, Do lnquérito e do Julgamento. Pelo amor de Deus! Vamos
fazer valer as leis que já existem! Pronfo! Que se punam sempre e severamente os responsáveis por
atas ilícifos e se redimam os inocentes!
Srs. Congressistas, não podemos ceder lugar
a retrocessos no que concerne às conquistas dos
direitos sociais. Por esta mesma linha de reformas,
poderíamos cair num raciocínio tortuoso. onde não
seria de se estranhar a ampliação da jornada de trabalho, a extinção das férias remuneradas. da.Jicença maternidade, e assim por diante. Da mesma forma, seria inadmissível!
Sem dúvida. o Presidente Fernando Henrique é
um grande governante. Intelectual reconhecido, homem de visão, com uma história registradli em prol
das lutas democráticas. Por isso mesmo deve estar
atenfo à ilusão do can1D da sereia. deve dizer não aos
imediatismos, à fogueira das vaidades. dizer não àqueles que nos querem gLiar de mui1o longe, tão longe
que jamais estarão comungados com os interesses
maiores da Nação Brasileira A nós, parlamentares,
cabe igualmenté a auto-vigilãncia, o não aos casuísmos, ao jogo das aparências onde sempre é mais fácil
.transferir as responsabilidades, criando bodes expiatórios quando deveríamos ata:ar com coragem as verdedeiras causas dos descarninhos da Nação.
São necessárias as alterações relativas a estabilidade do servidor e à flexibilização do concuiSo
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público? Te~s a convicção .~e que ~ãol ~iv~s
problemas !1p1COS da gerênc1a da co1sa pública e
não uma crise de direitos do cidadão ou de abibuições do Estado.
Muilo obrigada!
.O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM) Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, a grande lição que este agHado e esperançoso final de século _
tem a nos ensinar é a de que a capacidade de indivi- __
duos, empresas e nações para produzir riqueza,
bem-estar e felicidade, cre8ce com a superação de
velhos tabus ideológicos e mitos culturais.
Recentemente, o povo brasileiro deu mostras
de sua disposição para sacudir a poeira do passado,
enfrentando, questionando e arquivando totens vetustos e improdutivos como os da siderurg!a e da petroquímica estatizadas, ou da informática artificialmente protegida
amplo e ambicioso processo de · reformas
constitucionais da ordem económica, propostas pelo
governo do. Presidente Fernando Henrique Cardoso, e
diligentemente ill1J(ernentadas por este Congresso, é
prova maior de nossa disposição para romper as
amarras que a!é bem pouco tempo ~ nos prendiam
à herança corpomtivo-na:ional-esta!isla, marginalizando-nos do a:esso às vantagens decorrentes da revolução tecnológica e da globalização econômica
Penso, Sr. Presidente, que este seja o momen- _
to mais promissor dos últimos 50 anos para ajustar
· contas com um dos mais absurdos e, no entanto, resistentes arcaísmos da vida económica, social e cultural brasileira
-Refiro-me. é claro, à proibição de jogos de azar
em cassinos. Uma proibição que, certamente, faz a
alegria dos empresários. que exploram a atividade
em outros pafses. Dados da Embratur - defasados
de pelo menos três anos - estimam em US$ 1 bilhão
as apostas de jogadores brasileiros em cassinos
norte-ame(icanos. Se pudéssemos a isso acrescentar os valores verde-amarelos arrecadados por casas de jogo argentinas, paraguaias e uruguaias,
bem aqui, do outro lado de nossas fronteiras, certamente nos assombrariarnos com os astronómicos
prejufzos causados por décadas de preconceito obscurantista às finanças da União, dos Estados e dos
Municípios brasileiros.
Quando situamos esta discussão numa perspectiva comparativa mais ampla, então, nos convencernas de que não é possível esperar mais 50 anos
pela legalização dos cassinos em nosso País!
Resbingirei meus exemplos ao caso norteamericano, já que os Estados Unidos exibem a

o
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maior indústria de jogos em cassinos no mundo inteiro, muito embora esse mercado registre um significativo crescimento recente na Europa Ocidental, na
Bacia do Pacífico, na Europa Oriental e nos países
em desenvolvimento ao redor do globo.
Apenas no ano passado, Sr. Presidente, toda a
indústria norte-americana faturou cerca de US$ 14,5
bilhões. Vale lembrar que até maio de 1978 o estado
de Nevada (sede da lendária las Vegas) era o único
onde os cassinos fincionavam legalmente. Naquela
época, começou o jogo em AUantic City (Nova Jersey). No final de 1994, as duas rnecas americanas e
também mundiais do jogo registraram uma receita
conjunta de cerca de US$1 0,3 bilhões.
Especialistas do mercado turístico prevêem
que las Vagas, com seus novos mega-hoteis e sua
capacidade total de hospedagem superior a 1oo mil
apartamenlos, transforrnar-se-á na atração turística
·mundial número um, dentro dos próximos 5 anos.
Esta projeção se baseia no crescimento verificado
entre o início dos anos 80 e o ano de 1993, período
em que o .número de visitantes mais que dobrou (de
1o. milhões para 23,5 milhões). Uma previsão conservadora para 1997 situa o número de visitantes
.entre 32 e 33 milhões, até que, na virada do século,
mais de 36 milhões de turistas afluirão a Las Vagas
anualmente.
Nos últimos tempos, Sr. Presidente, Sras e Sr.
Senadores, proliferaram os cassinos em 24 estados
americanos, sendo que outros aguardam a prormJgação de leis que perrnitir-lhes-ão seguir o mesmo
caminho. Nesse novo panorama, as novidades mais
estimulantes são, sem dúvida, os cassinos abertos
· em reservas indígenas nos estados de Connecticut,
·· -Minnesota, Wisconsin, Washington, Arizona e Nova
Iorque, entre outros. Esses cassinos faluraram cerca
.de US$2,5 bilhões só no ano passado, com a maior
parte d.a receita canalizada para projetas econõmicos e sociais em benefícios direlo das comunidades
indígenas.
Quanlo aos cassinos flutuantes, luxuosos barcos
.de recreio singrando o velho Mississippi de Mark
Twain, bem como outros rios nos estados Illinois, Louisiana, Iowa e Missouri, exibiram eles um faturamenlo
de aproximademente US$3, 1 bilhões em 1994.
Sr. Presidénte,
Srª-0 e Srs. Senadores:
A discussão da legalização dos jogos de cassino em nosso País precisa livrar-se da espessa camada de falácias, incompreensões e hipocrisias que
a envolve, impedindo a tomada de importantes deci. sões de Estado e de governo à base de posições

-

--. .•,

Novembro de 1995

claras e 611idências nítidas. Permitam-me aqui cotejar algumas mentiras e verdades referentes à questão e assim contribuir para o desmascaramento daquelas e as mais ampla divulgação destas, à luz da
recente experiência internacional, tomando por base
o exemplo dos Estados Unidos da América do Norte.
Mentira número "1" - A legalização do jogo
provoca um aumento da criminalidade urbana.
Verdade - Uma pesquisa da Comissão de Rscalização do Senado estadual de MassachuseUs
não verificou qualquer vínculo causal entre jogo legalizado e crime. No testemunho do Senador estadual de Illinois, Denny Jacobs, a legalização do jogo
em cassinos "esta atraindo receitas para a economia" daquele estado. Na verdade, desde a aberiura
dos cassinos na cidade de Rock lsland, a taxa de
criminalidade diminuiu, graças à multipiicação de
oportunidades de emprego direto e indirelo.
Mentira número ...2" - A legalização do jogo
só serve para enriquecer o.crime organizado.
Verdade - Na verdade, o jogo legalizado ajuda
a reduzir a margem de atuação do crime organizado,
pois enfraquece o jogo clandestino. O experiente policial Jim Moody, chefe da Divisão de Crime Organizado do FBI comenta que "os estados que implantaram regulamenfos severos e estão fiscalizando seu
.rigoroso cumprimento, não observaram aumenfo algum do crime organizado". Já Brian Steeves, secretário de Loterias de New. Brunswick (Nova.Jersey),
ao referir-l!e à instalação de máquinas de jogo integradas em redes de computadores indicou que "New
Brunswick teve sucesso quase total na eliminação
das máquinas ilegais e de. outros tipos de jogo üe-

gal": .

.

· Aqui no Brasil, ninguém menos que o ilusfre jurista Dr. Luís Qlavo Baptista, titular de Direilo do Comércio Internacional da USP, contesta a "tese de que
a liberalização dos cassinos propiciarã a lavagem do
dinheiro oriundo de atividades delituosas. Trata-se,
segundo o Prof. Baptista, de· uma operação· diff<;il,
quase insana, que só poderia dar certo se lião existisse um controle no momento em que o jogador adquire as fichas e momento em que estas são trocadas na saída. É que, ao se encerrar o período diário
de funcionamento hã um cotejo de contas, cujo resultado deve ser apresentado ao Asco. Assim, é fácil detectar qualquer fraude ou irregularidade objetivando acobertar ganhos fictícios. Ademais, observa
o ilustre jurista que no Brasil um cassino dificilmente
irá faturar ou pagar mais do que US$ 5 milhões por
mês, o que representa muito pouco para os grandes
barões da marginalidade.
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Na verdade, a transparência constitui fator importante e causa do afastamento da criminalidade
dos hotéis-cassinos.
Mentira número "3"- O jogo legalizado gera
pouca receita para os estados onde funciona
Verdade - Em apenas um ano, o jogo legalizado pode se revelar um bom instnmenlo para que o
estado obtenha receita sem a necessidade de recorrer
ao aumento dos impostos. Em 1993, Illinois recebeu
mais de US$120 mühões em impostos provenientes
de cassinos fltmantes, enquanto Lousiana arrecadou
mais de US$68 rrilhões não s6 com essa modafldade,
mas também com aparelhos de vídeo-jogo.
Mentira número ''4''- A legalização do jogo
não cria um número significativo de empregos.
Verdade -' O jogo legalizado é uma grande fonte
de empregos ciretos e incirefos. Em julho de 1992, o
jogo em cassinos foi responsável por 47.700 dos 76.000
. empregos cria:los no MlssisSipi, reduzindo a taxa de desemprego no Condado.de Hazrison para 6,2%.
· Mentira número ."lõ~ ...,. A legalização do jogo
tem escasso impacfo sobre o turismo.
Verdade ·- Levantamento encomendado pela
Al;SO(:iação Norte-Americana de Onibus Turísticos
rnostra. que os usuários deste segmento preferem
viajar para jogar em cassinos a fazer excursões com
outras finalidades, iriclusive .compras. Em 1994,
mais de· 1,7 milhão de turistas foram ·atraídos ao
Condado .da Tunica (Mississipi); onde gastaram
· mais de US$140 milhões em cassinos e outros estabelecimehfos da economia local. Na já referida Rock
lsland (Illinois), cidade de.40 mil habitantes, o turis· mo aumentou em 20 vezes nos últimos. cinco anos.
Mentira 112 "6" - O jogo legalizado facilita "pequenos furtos", praticados por funcionários dos próprios cassinos, ... ·. · . .
Verdade -Os crupiês e demais operadores de
jogos estão sob permanente controle graças à nova
tecnologia e à ·implementação de regulamentos nas
jurisdições onde a atividade .se acha legalizada Nos
cassinos modernos, os pequen~ furtos diários são
uma. ocorrência cada vez mais rara
Mentira número '7"·-0.jogo legalizado."canibaliza" outros negócios e com isso provoca uma perda líquida de pqstos de trabalho em razão do fechamento ou da
de atividades de vários tipos
de estabelecimentos.
Verdade - No Condado de Will (Illinois), as
vendas no varejo cresceram quase 9o/o durante o primeiro ano de funcionamento dos cassinos flutuantes, ao passo que as transações no mesmo setor re. gistram uma queda 2% no resto do estado•. Desde a
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inauguração desses mesmos cassinos, no já referido Condado de Tunica, foi aberta pelo menos uma
dúzia de novos negócios, principalmente restaurantes. Em Windsor. Ontãrio (no Canadá) surgiram 72
novos negócios e vários dos existentes foram ampliados. Pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos comprovou que, graças aos cassinos flutuantes, a relação era de três para um no número de
negócios que funcionavam melhor, em comparação
com os que se queixavam de queda no faturamento.
Mentira número "8" - A legalizaçã? do jogo
produz uma inevitável profiferação dos jogadores
compulsivos.
Verdade - Os dados de estudos científicos
não sustentam esta hipótese. Em 1991 e 1993, pesquisas conduzidas no estado de Dakota do Sul com
a finalidade de determinar as taxas de freqüência
semestral e vitalícia do jogo problemãtíco e patológico, revelaram que a incidência de ambos havia diminuído no período em questão.
Sr: Presidente, SP" e Srs. Senadores, um país
cujo governo federal e cujas· administrações estaduais atuam como os mais gulosos crupiês, bàncando diretamente uma infinidade de jogos, ou auforizando a maré montante das "raspadinhas", dos telejogos e dos "bingões", este País, repito,. qlie' eli:p!ora
. os sonhos e as esperanças de gente humilde (trabalhadores, operários, classe média baixa), não tem
-'auroiidade moral para proibir a operação legítima e
legal de jogos de cassirió.
Aqueles dentre ·os meus nobres colegas que
aqui estão desde a legislatura passada sabem que
esta não é a primeira vez que abordo a qUestão. Há
mais de dois anos, no àmbito d:i Comissão de Assuntos Econõmicos, qúe hoje m:e cabe a lionra de
presidir, proferi voto em separado sobre o projeto de
lei de número 370 de 1991, de aUtoria dei ·então·se·nador e agora deputado federal paranaense Affonso
Camargo, o qual autorizava •a exploração de jogos
de azar eni hotéis-{)BSSinos" localizados nos municipios de Manaus (AM) e Foz de lguaçu (PR). Record<HTJe de que, na ocasião, após· ter pedido vênia
para discrepar do parecer do relator; o ilustra senador ~eridião Amin, teci: u~a série de coooideraÇões, CUJO teor passo a resum1r.
Preliminarmente, chamei a atenção de meus
eminentes colegas para o fato de que o projeto Affonso Carmargo era muito menos abrangente do
que proposições similares à época em discussão na
Càmara dos Deputados. Na proposição em tela, a
permissão para a exploração do jogo restringir-se-ta
a ·dois municípios: um deles, a porta de entrada -

.,_
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Norte do País e capital da Amazônia Ociden!al, o
outro, o recanto de majestosas ca1ara1as, para onde
afluem centenas de milhares de turistas anualmente.
Essa restrições de caráter geográiico e a limi1ação do jogo a hotéis-cassinos bas!avam para dispensar os temores dos que julgassem que a legalização arrastaria incontáveis l~es humildes a mais
negra miséria ou daqueles que· susl>ei1assem de
conseqüências morais nefastas à saúde do corpo
social. Ficava evidente que o sistema proposto teria
como alvo as pessoas mais abastadas, que sem
oportunidade de jogar em nosso país, deslocar-seiam, como de fato se deslocam, para o exterior lá
deixando vultosas quantias capazes de beneficiar dire!a e indirefamente centenas de milhares de famílias trabalhadoras brasileiras. Somente as pessoas
bem-aquinhoadas financeiramente (turistas nacionais ou estrangeiros) teriam ensejo de freqüen1ar
aqueles hotéis-cassinos. Mais ainda: Manaus e Foz
do lguaçu forneceriam dois test-cases de fácil con!role, cujos malefícios, tão logo identificados, seriam
corrigidos, assim como seus benefícios poderiam
ser oportunamente difundidos para novas casas de
jogos em outros estados no futuro.
Então como hoje e sempre, Sr. Presidente, denunciei e continuarei denunciando a atitude incoerenfe e, em muitos casos hipócri!a, de se estimular
as apos!as e "fezinha$" de quem pouco possui para
fazer face às necessidades mínimas do cotidiano, e,
sob o argumento de que o "o jogo corrompe o ser
humano•, proibir os cassinos que se caracterizam
pela freqüência de um público endinheirado.
Em respos!a às acusações de que o jogo legalizado permaneceria sob o controle do narcotráfico,
como hoje jã es!aria ocorrendo com o jogo clandestino, fiz questão de demonstrar que a situação e circunstãncias em lomo da liberartzação propos1a pelo
projeto Alfonso Carnargo eram muilo peculiares, não
se podendo cogitar de que o seu controle viesse a ser
exercido pelos agentes do crime organizado. Isso porque as salvaguardas, nesse aspecto, eram grandes,
graças ao disposlo nos arts.5" e SO. da proposição.
Estabeleciam esses dispositivos, Sr. Presidente,
requisilos indispensãveis para a concessão da expioração, des!acand$>-Se,dentre outros, a comprovação
de idoneidade moral e financeira dos sócios e adminisIradorasa vãda.Ção de uma pessoa física ser sócia ou
ter participação em mais de três hotéis-<:assinos e de
uma pessoa jurídica explorar mais de uma unidade.
Os argumenlos que hã pouco alinhei contra a
falãcia dos cassinos como fachadas para o crime or. _ganizado ou lavanderias de dinheiro do narcotráfico,
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são por demais conclusivos, contundentes e cabais
para serem repetidos. Neste ponto, satistaço-me
com a certeza de que os mecanismos de fiscalização previstos no projeto Alfonso Carnargo poderiam
ser acionados com muito mais presteza e eficiência
no caso de um es1abelecimento aberto e legalizado,
do que naqueles que permanecem mergulhados nas
trevas da clandestinidade.
Por fim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores
cumpre ressal1ar que aquele projeto, além dos tribotos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
as atividades e o patrimônio dos hóteis-cassinos, sujei!a-los-ia a uma contribuição correspondente ao
percentual de 1O% a 30% sobre o lucro bruto dos jogos ali bancados, dependendo de sua modalidade.
A recei!a dessa contribuição seria assim rapartida: 50% para a Ernbratur; 30%para o estado e 20%
para o município.
Ora, a par de oferecer uma atraente alternativa
ao aperto fiscal sofrido pelos três níveis de governo,
numa quadra de indefinições e incertezas quanto à
extensão, à profundidade, aos custos e aos benefícios da reforma tributária recém-propos!a pelo Executivo à apreciação deste Congresso Nacional a autorização cjo funcionamenlo de hoté~inos naqueles dois impor!antes pólos do_ ci:Lamado turismo
ecológico, haveria de contribuir, de forma efetiva,
·para o desenvolvimenlo sócio-econômico desses
verdadeiros santuários naturais de nosso País.
Tu:lo islo posto Sr. Presidente, quero dizer que
não me deixei desanimar pelo arquivamenlo do projelo
Alfonso Carmargo no início des!a legislatu'a. Pelo cootrário, assomei à tribuna nes!a !arde para reavivar enIre os nobres colegas a discussão da legalização dos
cassinos em nosso País, numa chave serena. nãodogmática e pluralista, orientada tão-somenfe pelos
mais allos interesses da sociedade brasileira Tenho fé
em que, no curso desse debate, a verdade, o bom sanso e o espírilo p(blico de lodos acOOarão triunfando.
Muilo obrigado!
o SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A Presidência convoca sessão extraordinãria do Senado Fe- ·
dera! para após o término desta, para apreciação do
Requerimenlo de Urgência de autoria do Senador
Eduardo Suplicy sobre o projelo que reconhece como
mo rias as pessoas desaparecidas, em· razão da participação, ou acusação de participação, em alividades
políticas no período de 2 de setembro der 1961 a 15 de
agoslo de 1979, e dã outras providências.
O requerimenlo foi assinado pelos Senadores
Eduardo Suplicy, Jader Barbalho, Elcio Alvares, Geraldo Melo e Edison Lobão.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -A Presidência convoca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 09 do corrente. às 19h. no
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de medidas provisórias e projetas de lei.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
esta sessão.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh 1Om.)

A ta da 185ª- Sessão Dei iberativa Extraordinária
em 7 de novembro de 1995
1ª Sessã_9_ Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Sr. Romeu Tuma
AS 18 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antonio Carlos Valadares -Arlindo Porto - Artur da
Távola- BeiJo Parga- Benedita da Silva- Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - E~ison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio
Alvares - Emffia Fernandes - Epitácio Cafeteira Esperidião Amin - Aaviano Melo- Francelina Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvarn Borges - Guilherme Palmeira - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - Jeiterson Peres - João França João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro Josaphat Marinho - José Alves - José Bianco José Edúardo Outra - José Fogaça - José Roberto
Arruda- José Samey - Júlio Campos- Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar QLintanilha .:.. Levy
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez
Tebet - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto
Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo
Cunha Lima- Sebastião Rocha- Sérgio MachadoTeotonio Vilela Filho -Valmir Campelo- Vilson Kleinübing - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - A lista
de presença açusa o corrparecimento de 75 Srs.
Senadores. l:lavendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre \1 mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Mat.ro Miranda
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N21.423, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 21 O, n2 2 do
Regimento Interno, a transcrição nos Anais do Senado, do artigo intitulado mFujimorização' à moda tucana", publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição
do dia 31 de outubro de 1995, de autoria do Senhor
lves Gandra da Silva Martins.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - De
acordo com o art. 21 § 1"-, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido à exame da Comissão
Diretora e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1"- Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda
É lido o seguinte

o,

REQUERIMENTO N21.424, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, 11, c, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, a remessa à
Comissão de Assuntos Econõmicos do Projeto de
Lei do Senado n2 248, de 1995 que "dispõe sobre a
alienação àe imóveis residenciais de propriedade da
União, sob jurisdição administrativa dos Ministérios
Militares, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995.Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O requerimento lido será incluído oportunamente em Ordem do Dia, consoante o disposto no art 255, inciso
11, alínea c, item 12, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Mauro Mi-

randa
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO
No 1.425, DE 1995
E'C~d ;PtÍ~:;!;!In

Senhor Presidente <:b S!'m:do feú::ral,
St:na,Ior JOSÉ SARNE'í,

Com fundamento no disposto no § 2" do art. 50 da Constituição
Federal e, com base no disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, solicito a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa. sejam solicitadas ao
Exm• Senhor Ministro da Fazenda. as seguintes infonnações:
O1 - quais as dotações leg.islativas criadas no exercício financeiro

em curso?
02 - a quem coube a responsabilidade de criar cada

dota~.ªc.ima

referida?
03 -que norma deu, à Secretaria do Tesouro Naci.onal, o poder de
criar tais dotações?
04 - a quem coube, na Secretaria do Tesouro, a criação da conta
contábil e dos eventos que possibilitaram a utilização dessa prática?

JUSTIFICAÇÃO
O presente Rquerimento tem por fmalidade obter
dados que permitam a esta Casa exercer uma de suas mais importantes funções,
qual seja a de aprovar o Orçamento e ficalizar sua execução..

Ora. se dotações orçamentárias são criadas sem a imprescindível
aprovação legislativa. necessário se "faz que o Congresso Nacional delas tome
conhecimento, para coibi-las, se for o caso.
O primeiro dos documentos aqui anexados, extraído do
acompanhamento .orçamentário do j?RODASEN, aponta para a possíval
ccorrenc1a de "DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES DE
AUTO.RIZAÇÃO LEGISLATIVA". Em função disso, solicitei à Consultoria de
Orçamentos desta Casa que se pronunciasse quanto à veracidade das informações
sobre a adoção desta prática. pelo Poder Executivo, o que me foi confirmado de
pronto, a partir dos demais anexos.
Sala das Sessões, 7 de novembro dé 1995. _ Senador Pedro Simon.
.~

--

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

... S_IAEL9~ --~~RC.~MENTO, CON5UL1'.l\S, C~L.tJIJ\.5 (

Ç• .. m;UI.TA

175

CELULA ORCl\MEN'lAP.IA

'&;'()siCAO ATE: 310UT9S A.S 02:26
_.TELA: 000!
OP.GAO
'
.26295 - FUNDO N1\.Cl0Nl\L DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
GESTAO
.26295
-~FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
MES DE P.EFER~NCIA : OUTUBRO
(ABERTO)
POSICAO ATE O ME

DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAO
ESF PTRF.S

UO

PROGRAMA. TRJ\BALHO

FON1.'P.

NO

UGP.

P. INTERNO

AUTORIZ.I\DO
SUPLEMENTACAO
2 450405 26~95 OB046022443240001 0125000000 453041
1.060.159,00
0,00

ANTECIPADO

0,00

. SIAFI95-0RCAMENTO,CONSULTAS,CELULAS
CONSULTA CELU~ ORCAMENTARIA
PõsiCAO ATE! 310UT95 AS 02:26
TELA: 0001
ORGAO
.
26295 . - FUNDO NACIONAL OE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
26295 - FUNDO NACIONAI. DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
GESTAO
MES OE REFERENCIA : OUTUBRO
(ABERTO)
POSICAO ATE O
ESF PTRES
2

~50405

UO

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA
PROGP~ TRABALHO
FONTE
NO
UGR

OISPONIVEL
A LIQUIDAR
26295 OB046.022443240001 0125000000 453041
1.064.614,65
884.947,03

ME

•(R$)

P. INTERNO
LIQUIDADO
2.620.597,32

__ SIAFI95-CONTAB,CONSULTAS,DETABALAN
DETALHA BALANCETE )
O~TA CO~SULTA;. 310UT95
HORA: 17:08:11
O E T A L H A
B A L A, N C E T E
TELA: 001
UNIDADE GESTORA.'. : ;153236. ~.. .INS.TITUTO NACI0NAL OE DESENVOLV. DO DESPORTO. . •
GESTAO
: 26295 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
MES: OUTUBRO OE 1995 - ABERTO
POSICAO ATE: 3IOUT95 AS 02:28 HS

CONTA

MOVIMENTO DEVEDOR

· .. MOVIMENTO, CREDOR

1. 9. 2 .J.. O. 00. 00 - DOTACAO ORCl\Ml';NTARIA
7.342.356,00
7.342.356,00
.1.9.2.l.LOO.OO - DOTACAO INICIAL

· ·o,oo

RS

SJU.DO ATUAL

o,oo

1.9.2.1.2.·00.00 ·-·OOTACAO SU~LEMENTAR ·
.. 0,00 • . . .
.
. 0,00 ·
,
1.9.2.1.5.00.00 - DOUCAO PENDENTE DE 'AUTOR:IZACAO LEGZSLATZVA
0,00
0,00
1.9.2.1.5.01.00
CREDITOS sp~Ic,r:rAD,oS .
.
.
. '' o, 00
0,00

29.472.345,000
18.~6.3.649~0~0

3.Í.,65.4_96,,.0QO
7.443.200,000

7.443.200 00D
1

R AZ A O
O A
C O N T A
PAG.0001/0001
UNIDADE GESTQRp.: 153236 ~._INSTITUTO NACIONAL OE .DESENVOLV. DO DESPORTO
GESTAO
: 26295·' - FUNDO NACIONAL OE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
.
c
CONTA: 1.9.2 •.1,5.01.00 .. - = CREDITOS SOLICITADOS
CC~ 24504050125000000453041'
DOCUMENTO
SA.LOO
MOVIMENTO·
NUl1ERO EVENTO
O A T A U.G. GESTAO

.
----------------------------------------------------------------0,00
SALDO ANTERIOR A 01AG095
15AG095 153236 26295 95N000056 200068

DATA CONSULTA: 310UT95
DESEJA DETALHAR :

3510000,000 '

3510000,000

HORA: 17:13:59
(l-ESPELHO CONTABIL 2-00CUMENTO)
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_

DATA EM!SSAO

UG EMITENTE
GESTJ\.0

CGC/COD.UG
TIPO REF.:

ESF

{ P..AZAO DA CONTA )

15AGO~S
.
NUMERO : 95N000056
153236 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. DO DESPORTO
26295 - FUNDESP
GESTAO

DOC.REF.:

PROGRAMA DE

UO

Novembro de 1995

FONTE

0.1\TA REF. :
NATUREZA

01\.TA L1\NC. :

151\GI"J95

PLANO

RECURSO DESPESA UGR
INTERNO
EVENTO : 200068 - DOT. SOLICIT.DEPEND. AUT. LEG.

TP~HO

26295 2 08046022443240001 0125000000 453041
26295 2 08046022443240002 0125000000 343041

VALOR
3.510.000,00
1.510.000,00

OBSERVACAO :
ANTECIPACAO DE CREDITO.

LANCADO POR

WILMA VILLELA

EM: l5AG095 "AS: 10:07 HS

SISTEM ·\DE I"'FORI\1AÇÓES ORÇA>..IFNT.\RIAS
EXECUÇ"i\0 DO ORÇ-\\IENTO DE J9CJ5
Datn: 14/f0/95
-------'1'---------------------------·----------------------------------

Unidade. 26 ~CJ5. FDO DFSENV.DESPORTIVO
Foni~. SIAFI:I\1in Faz.
Sub P.'A: 08 0-<6 022~ -<3~~ 0001
GRUPO DE DESPESA INVESTIMENTOS
Orçamento: SEGLRID.-\DE
(Valores em R$)
Dotação inicial .
1.060.159.00
Dotação suplementar. . . ... ....
0.00
qotaçiio especial .·
0.00.
. Dotação .::xtraordi11aria
0.00
Dotação cancelada/remanejada... ...
0,00
_9.gta«ªQ...antecipada ·""~' ......
.
·-~ ..
J#:l!l!,ÇãO r.~nd .ll\!!O~ l~gislati~ :. . ~Q.~000,99• ~·
Credito contido
I .060. !'59.00
Credito contingenciado .
0,00
Credito vetado .. .. .. . .. .. .. ...
0,00
Outras indisponibilidades
0,00
Liquidado . ........ ..
,12~ 09.4.9:!....
A liquidar .... ... .. . . . .
, 2. 7ª~·-~~.31 ·
Credito disponível
4455.65
Credito indisponível . ..
1.060 159.00
(À ftfesa, para decisão.)

-

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O requerimento lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III dei art. 216 do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, r~uerimento que será lido pelo Sr. 1° .Secretário
em exercício, Senador Mauro Miranda.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO
No 1.426, DE 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador JOSÉ SARNEY,
Com fundamento no disposto no inciso IV do art. 71 da
Constituição Federal, requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário, seja
solicitado, ao Tribunal de Contas da União, que se pronuncie sobre a legalidade
do procedimento que estaria sendo adotado pelo Poder Executivo de criação de
"Dotações Orçamentárias Pendentes de Autorização Legislativa".

JUSTIFICAÇÃO
O presente Requerimento tem por finalidade obter dados que
permitam a esta Casa exercer uma de suas mais importantes funções, qual seja a
de aprovar o Orçamento e ficalizar sua execução.
Ora, se dotações orçamentárias são. criadas sem a imprescindível
aprovação legislativa, necessário se faz que o Congresso Nacional delas tome
conhecimento, para coibi-las, se for caso.

o

Consta, Senhor Presidente, do acompanhamento orçamentário
mantido pelo PRODASEN, o estranho titulo "DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
PENDENTES DE AUTORIZAÇÃO l..EGISLATIVA".
Em função disso,
solicitei à Consultaria de Orçamentos desta Casa que se pronunciasse quanto à
veracidade das informações sobre a adoção desta prática, pelo Poder Executivo, o
que me foi confirmado de pronto. Assim, necessário se faz que seja esclarecida
tal Õcorrência.
·

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. _Senador Pedro Simon.

:·:.·
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SlAE' I 95-IJP~1J'·1~:tn'ü, CON.SIJL'l'i\Sz CE LULAS

ffiSICAO ATE:

310!JT95 AS 02:26

ORGAO
GESTAO
MES DE P.F.:FF.RENCIA

2629.5
26295
OUTUBRO

( CONSULTA CELULA

-

OI~GAMEUTA:R!A

TELA: 0001

FUNDO Ul\CIONAL !JE DF.:SEUVO!.VIl1ENTO DESPOPTI'JO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
{ABERTO)
POSICA-0 ATE O ME

DEMONSTRACAO DA DESPESA AUTORIZADA - DOTACAO
ESF PTP.ES

UO
PROGRAMA TP.ABALHO
AUTORIZADO

FON1'E
NO
UGR
SUPLEMENTACAO

2 450405 ~6:!95 0'3046022-443-~10ooi OI2Soooooo- 453041 -

1.060.159,00

o.oo

SIAFI95-0RCAM.ENTO, CONSULTAS, CE.LULÃS

0,00

CONSULTA CEI.ULA ORCAMENTA.RIA )

POSICAO ATE: 310UT95 AS 02:26

TELA: 0001

ORGAO

26295

-

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPOP.TIVO

GESTAO

26295

- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

HES DE REFERENCIA : OUTUBRO

ESF PTP.ES

UO

(ABERTO)

POSICAO ATE O ME

DEMONSTRACAO DA EXECUCAO DA DESPESA
E'ONTE
ND
UGP.

PROGRAMA TRABALHO

DISPONIVEL
A LIQUIDAR
2 450405 26295 08046022443240001 0125000000 453041
1.064.614,65
884.947,03

-

P. INTEPNO
AtlTP.C I P1\.D0

(R$)

r.INTERtiO
LIQUIDADO
2.620.597, 32

SIAFI95-CONTAB,CONSULTAS,DETABALAN ( DETALHA BALANCETE )

-

.

DATA CONSULTA: 310UT95

HORA:

O E T A L H A

-n~

08: 1'1-=-:=,.-,=-=--~~

B A L A N C E T E

TELA:

001

UNIDADE GESTORA : 153236 - INSTITUTO NJICIONAL DE DESENVOLV. DO DESPOPTO
: 26295 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPOPTIVO
GESTAO
POSICAO ATE: 310UT9S AS 02:28 HS
MES: OUTUBRO DE 1995 -ABERTO
CONTA

MOVIMENTO DEVEDOR

MOVIMENTO CREDOR

SALDO ATUAL

R$

1.9.2.LO.OO.OO- DOTACAO ORCAMENTARIA

7.342.356,00
1:9.2.1.1.00.00- DOTACAO INICIAL
0,00
1.9.2.1.2.00.00- DOTACAO SUPLEMENTAR
0,00

7.342.356,00

29.. 472.345,00D

0,00

18.863.649,00D

0,00

3.165.496,000

1.9.2.1.5.00 ..00

DOTACAO PENDENTE DE AUTORIZACAO LEGiSLATIVA

1.9.:.1.5.01.00-

a

0,00

CREDITOS SOLICITADOS
0,00

0,00

.7.443-?00,.D!lD

0,00

7.443.200,00D

PAG ..0001/-Q001
RAZAO
DA
CONTA
UNIDADE GESTORA: 153236 "'INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. DO DESPORTO
GESTAO
: 26295
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
CONTA: 1.9.2.1.5.01.00
- E CREDITOS SOLICITADOS
CC~ 24504050125000000453041
D O C U ME N T O

DA T A

U.G. GESTAO

NUMERO

EVENTO

MO V I ME N T O

.SALDO ANTERIOR A
15AG095 153236 26295 95ND00056 200068

3510000,00D

--------,-----------

S A L D

·o:

----------------------------------------0,00
01AG095

DATA CONSULTA: 310UT95
DESEJA DETALHAR :

3510000,00D

HORA: 17:13:59
(l-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)
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( RAZAO DA COrlTA )

DATA EMISSAO

15AG095

UG EMITENTE
GESTAO
CGC/COO.UG

153236 - HlSTITUTO N'l\Ciot.fA.L OE DESENVOLV. DO DESPORTO
26295 - FUNDESP

NUMERO

: 95ND00056

GESTAO

TiPO REF. :

OOC. REF. :
DATA REF. :
DATA Ll\NC. : 15AG095
FONTE NATUREZA
PLANO
PROGRAMA DE
UO ES F TRABl\l.HO
RECURSO DESPESA UGR
INTERNO
VALOR
EVENTO : 200068 - DOT. SOLICIT.DEPEND. AUT. LEG.
26295 2 0804602Z44324o001 0125000000 453041
3.510.000,00
26295 2 080460224,3240002 0125000000 343041
1.510.000,00

OBSERVACAO :
ANTECIPACAO DE CREDITO.

LANCADO POR

WILMA VILLELA

EM: 15AG095 AS: 10:07 HS

SISTE;I.I ·\ DE I'\FOR~1AÇÕES ORÇA~IENT.\RIAS
EXEC'l'(.\0 DO OR('·\\II:NTO DE 19<l5
Data. 1-l'J0l95

---·------

Unid<tde. :y, :!<l~- FilO lli·SEN\'DESPORTIVO
Fonte. SIAFP.Iin Faz.
Sub P/A. 08 0-16 021-1 -1.12-1 0001
GRUPO DE DESPESA INVESTIMENTOS
Orçamento SEGL'RlD.-\DE
(Valores em R$)
Dotação inicial .
1.060.159,00
Dotação suplementar
0,00
Dotação especial . .
0,00
Dotação cxtrailrdiuaria
0,00
Dotação canccladaireman~jada......
0,00
_»gtação antecipada ..·.~··"'·=.. ---==o--~
~ctªÇ~Q. P.~mLª~ttÇJr legislatiyil··. (J'.?JO OQO,!JO•
Credito contido ..
. ...-.1.060 159,00
Credi:o contingenci<ldo .. ..... ...
0,00
Credito vetado . .. .... ... .. ...
0,00
Outras indisponibilidades. ····~·~·~0,00
Liquislado .....................,.
722.094
04 ·
r- .
. -~-A liGuidar ..................... , 2.783~450,31 ~·
Credito disponível ......... ~
-4.455,65
Credito indisponivel . ...
1.060. 159,00
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Estão
presentes na Casa 75 Srs. Senadores. De acordo
com o inciso I do art. 38 da Lei 8.443, de 1992, o requerimento lido depende da aprovação do Plenário.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tutna) - Sobre a
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário
em exercício, Senador Mauro Miranda
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO W 302, DE 1995
Altera o § 12 do art. 52 da Lei n~
8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de Proteçao e Defesa do Consumidor,
e dá outras providênçias.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 12 O·§ 1~ do arl 52 da Lei ~ 8.078, de 11
de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor-. passa a ter a seguinte redação:
"Ar!. 52.............................................._
§ 1~ Às multas de mora, decorrentes
do inadimplemento de obrigação no seu termo, não poderão ser superiores a 2% (dois
por cento) do valor da prestação.

•

Art ~ As multas moratórias serão cobradas
por dia de atraso, defeso ao credor cobrar o valor do
· .. inadimplemento correspondente ao mês quando se
tratar de fração de mês.
Arl 3" t nula de pleno direito a cláusula contratual que disponha contrariamente a esta lei.
Arl ~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 52 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Código. de Proteção e Defesa do Consumidor foi, oportunamente, editado com vistas a suprimir do plano comercial os desmandos até então
conslalados nesse campl). Até a edição daquela lei,
as práticas eram eivadas de condições desiguais,
tomando os fornecedores de bens e serviços senha·
res absolutos do comércio. As condições contratual. mente impostas aos cidadãos os transformavam em
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verdadeiros inadimplentes potenciais, sujeitos às
mais diversas e cumulativas sanções.
Além das possibilidades processuais, com vistas à garantia do crédito, de há muito existentes no
ãmbito judicial, os credores, não raro, impunham
cláusulas penais acessórias, além de juros e multas
- entre estas as moratórias -, em verdadeira ofensa
aos mantenedores do próprio comércio, que, sabidamente, são os consumidores.
Grande parte desse quadro, hoje em modificação, decorria do processo inflacionário que martirizava a todos no País, o qual gerava incerteza a respeito dos desdobramentos das operações financeiras.
Assim é que as cláusulas contratuais estabeleciam,
pelo inadimplemento da condição pactuada, apartes
extraordinários correspondentes a uma ou mais vezes o valor do próprio bem alienado, sempre com
vistas à progressão inflacionária futura.
Por tudo isso, louve-se o ingresso, no ordenamento jurídico, do Código de Prol~ e-Defesa do
Consumidor, e, sobretudo, louve-se a Constituição
Federal que, em seu arl 52, inciso XXXII, ainda em
1988, eslatuiu o referido código.
A proposição em tela tem o objetivo de adequar a sanção fixada para as hipóteses de inadimplemento no prazo, aos aluais índices inflacionários.
significativamente reduzidos em relação ao períodos
em que concebido aquele código, donde não mais
se ·admitirem, hoje, percentuais da ordem de 1O%
(dez por cento) sobre o valor da prestação, quando
a inflação mensal situa-se em 3% (três por cento).
São estas as razões pelas quais contamos com
o apoio desta Casa para a aprovação da proposta
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Júlio campos.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
DispOe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
Art 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá,
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
11 - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;

-
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V - soma total a pagar, com e sem financiamanto.
§ 12 As multas de mora decorrentes do' inadimplemento de obrigação no seu termo não poderão ser
superiores a dez por cento do valor da prestação.
§ 22 É assegurada ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
§ 3Q (Vetado).

trotar os atos do Poder Executivo, de forma direta ou
por qualquer de suas Casas (cf. ar!. 49, inciso X).
Por outro lado, com a adoção do Plano Real, cuja
medida foi transformada na Lei 1129.069, de 29 de junho 'passado, cabe à Comissão de Assuntos Econômicos desta casa examinar e elaborar parecer sebre a programação monetária que o Poder Executivo
deve encaminhar trimestralmente ao Congresso Nacional.

•••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
rA Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decislio terminativa.)

Desta forma, o Senado Federal passou a desempenhar o papel de cc-responsável no encarninhamento das questões relativas à execução da política monetária, porquanto a programação a ser
examinada pela Comissão deve conter, no mínimo,
a evolução dos principais agregados monetários em
consonância com a evolução das atividades econõmicas nacionais (cf. caput do art 62 da Lei nº9.069195, supracitada). Assim, além de dados sobre
a emissão, de moeda e operações da autoridade monetária com as instituições bancárias e financeiras, a
exemplo de operações de mercado àberto, redescontos, empréstimos de liquidez, etc., faz-se mister
acompanhar também os fluxos de capitais estrangeiros e cambiais, porquanto a economia brasileira está
inserida de forma ativa na economia internacional, e
as variáveis monetárias domésticas estão necessariamente ligadas ao desempenho do setor externo
da economia nacional.
A proposição legislativa que ora submetemos
às considerações dos ilustres pares tem como objetivo primordial o pronto acompanhamento da
execução da politica monetária e. em especial,
das condições das operações de redescontas e
empréstimos do Banco,Central pela Comissão de
Assuntos Econõmicos do Senado. a partir de informações oficiais, isto é, fornecidas pela própria autoridade monetária. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que subsidiará ó desempenho do Senado
na missão que lhe fora atribuída quando da adoção do Plano Real e que, seguramente, reforçará
o seu papel na estabilização monetária e financeira do País.
Por fim. vale lembrar que a Lei nº- 4.595, de 31
de dezembro de 1964, em seu art 38, § 22, determina ao Banco Central a prestação de informações ao
Poder Legislativo. Para salvaguardar o caráter sigiloso das informações, estamos propondo, de forma
expressa na norma, a manutenção do sigilo, independentemente de solicitação por parte do Banco
Centrai.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Gilberto Miranda

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 123, DE 1995
Dispõe sobre a preslação de informações à Comissão de Assuntos Econ6micos sobre a execução da política monetária pelo Banco Central do Brasil e dá
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art 12 Para os efeitos do disposto nos §§ 12 e
22doart 62da Lei nº-9.069, de 29 de junho de 1995,
o Banco Central do Brasil enviará, semanalmente, à
Comissão de Assuntos Econõmicos do Senado Federal informações sumarizadas sobre a execução da
política monetária, especialmente sobre as operações de redesconto e .empréstimos às instituições financeiras bancárias, a que se refere o inciso IV do
art 1 da Lei nº- 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Pat'lj,grafo único. As informações referidas no
caput deste artigo contemplarão, no mínimo:
a) as, operações de compra e venda de títulos
plblicos ou próprios do Banco Central;
b) as taxas de juros nominais e efetivas praticadas nas operações referidas na alínea a;
c) o valor das operações de redesconto e empréstimos, por instituição;
d) as condições financeiraS e prazos das operações referidas na alínea c, por instituição;
e) o fluxo de capitais estrangeiros, por modalidade e condições;
f) o fluxo cambial do País.
Art 22 As informações prestadas à Comissão
de Assuntos Econõmicos serão mantidas em sigilo,
nos termos da IElQislação vigente.
Art 3Q EsiP. Resolução entra em vigor na dala
de sua publicação.
Art 42 Revogam-se as disposições em contrário.

o

Justificação
A Constituição Federal atribui competência exclusiya ao Congresso Nacional para fiscalizar e con-
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LEGISLAÇÃO CITADA

.rA Comissilo de Assl..rllos Econõmicos.J
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
X - fiscafizar e controlar, diretamerite, ou por
qualquer de suas Casas, os ates do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
LEI N"- 9.069 DE 29 DE JUNHO DE 1995.
Dispõe sobre o· Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condiçOes de emissão do Real e
os critérios para conversao das obrigações para o Real, e dá outras providências.
Art6" O. Presidente do Banco central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional no início
de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão no mínimo:

§ 1~ Após aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a prQgramação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Econõmicos do Se-.
nado Federal. · · ·
§ 2<> O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetâria a que se refere o "caput" deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do
seu recebimento.
LEI N2 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Politica e as lnslituiçOes Monetárias, Bancadas e Crediticias
cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
O Presidente da República.
Art 1o. ·Compete privativamente ao Banco
Central da Répública do Brasil.
·
IV - Realizar operações de redesconto e empréstimo a instituições financeiras bancárias e as re. feridas no Art 4Q inciso XIV letra b e nos § 4Q do Art.
49 desta lei.

O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) -Os pro,.
jetos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
·
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr.
12Secretário em exercfcio, Senador Mauro Miranda
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N21.427, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos regimentais, que a Sessão Solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear o 30~ aniversário da morte de Zumbi, anterionnente marcada para as 11 horas, do dia 20 de
novembro, seja realizada na mesma data às- 18:30
horas no Plenário da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senadora Benedita da Silva.
O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) -Aprovado o requerimento a Presidência fará a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Mauro Miranda

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N21.428, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara n" 11 O, de 1995 {n" 869/95, na Casa de origem), que reconhece corno mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de
participação, em alividades políticas, no período de
2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e
dá outras providências.
Juslificaçao
O Projeto, de iniciativa do Senhor Presidente
da República, foi apreciado pela Câmara dos Deputados em regime de urgência, num reconhecimento
da importância desta matéria, por parte daquela
Casa do Congresso Nacional. No Senado Federal, o
projeto encontra-se na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, desde o dia 27 de setembro último, sem que este Órgão Técnico, tenha até o momento se pronunciado sobre o mérito. Com o objetivo de concluir, o mais rápido a tramitação da matéria, sugerimos que a urgência, dando tratamento
igual ao dispensado pela Câmara dos Deputados.
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Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Líder do PT
- Jader Barbalho - Osmar Dias -Geraldo Melo Edlson Lobao.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se
refere figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil
subseqüente, nos termos do arl 345, 11, do Regimento Interno, combinado com o art. 4" da Resolução n"-37,de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N239, DE 1995

Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição rt> 39, de 1995 (n'> 6195, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que altera o § 1"- do art. 177 da Constib.ição Federal, tenélo
Parecer sob rt> 507, de 1995, da Comissão
- de Constituiçlio, Justiça e Cidadania, favorável, com correções formais, em obediência à técnica legislativa
2

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 40, DE 1995
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n"- 40, de 1995, de autoria do
Senador Antônio Carlos Valadares e outros Senadores, nos termos de Substitutivo da Comissão de
ConStituição, JuStiça e Cidadania, que dispõe sobre
a instituição de contribuição social para o financiamento das ações e serviços de saúde, tendo
Parecer, sob rt> 667, de 1995, da Comissão
- de ConstituiÇiio, Justiça e- Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.

3
MENSAGEM N2306, DE 1995
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer rt> 671,
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, sobre a Mensagem rt> 306, de 1995 (n'>
961/95, na origem), de 12 de setembro do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Nelson Antônio Daiha, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no
triênio de 1995 a 1998.
4
MENSAGEM N"-307, DE 1995

Escolha de Autoridade
Discussão, em 'turno único, do Parecer rt> 672,
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n"- 307, de 1995 (n"962/95, na origem), de 12 de setembro do corrente
ano, pela qual o Senhor Pr6$idente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Malheiros Tourinho, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de
Ministro Classista Temporário, representante dos
empregadores, no triênio de 1995 a 1998.

5
MENSAGEM N"-318, DE 1995
Escolha de Chefe de Misslio Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem rt> 318, de 1995 (n'> 1.038/95, na
· origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Paulo Cardoso De ODveira Pires Do Rio, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Italiana

6
MENSAGEM N2319, DE 1995
Escolha de Chefe de Misslio Dipl;,mática
Discussão, em turno único, cio Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem rt> 319, de 1995 (n'> 1.039/95, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sérgio Paulo Rouanet, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil jun\o à República
Tcheca
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tut1f') - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h1Rmin.)

..
.··.
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Ata da 186ª-Sessão Deliberativa Ordinária
em 8 de novembro de 1995
1-ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos e Levy-Dlas

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

EXPEDIENTE

Ademir Andrade- Antônio Carlos- Magalhães
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto - Artur da
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Élcio Álvares- Emma Fernandes- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Nelo- Geraldo Melo -Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Gúlherrne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende - Jader BarbaJho - Jefferson
Peres - João França - oão Rócha - Joel de Hol~
landa - Jonas Pinheiro .- Josaphat Marinho - José
Alves - José Bianeo - José Eduardo Outra - José
Fogaça - José Roberto Arruda- José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Wz Alberto de
Oliveira - Marina Silva - Marluce Pinlo - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney SuassLna - Odacir Soares - Onofre Qúnan - Osmar Dias - Pedro Piva Pedro Simon- Ramez Tebet - Renan CalheirosRoberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá onieu Tumâ- Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Teotõnio Vilela Rlho - Valmir Carrpelo - Vilson Kleinfbing - Waldeck Omelas.

DE MINISTROS DE ESTADO

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista
de presença acusa o corilparecimento de 79 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a próteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
-- -O Sr. 1~ Secretário em exercício Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

É lid<' o seguinte:

OFÍCIOS

N~ 360/95, de 12 do corrente, do Secretário Es. pecial de Políticas Regionais, referente ao Requerimento n"- 1.177, de 1995, de informações, do Senador José Eduardo Outra

As informações encontram-se à disposição do requerente na Secretaria-Geral da
Mesa
N2 822195, de 31 de outubro último, do Ministro
do Planejamenlo e Orçamenlo, referente ao Requerimenlo n"- 1. 165, de 1995, de informações, do Senador Osmar Dias.·

As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofícios n"-s S/59 e S/60, de 1995 (n"-s 3.034 e 3.035/95,
na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n"- 11, de 1994, do Senado Federal, solicitações
do Govem·o do Estado do Rio Grande do Sul e da
Prefeitura do Município de São Paulo, para que possam emitir letras financeiras para os íins que especificam.

As matérias vão à Comissão de Assunlos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -0 expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário
em exercício, Senador Levy Dias.

~~
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São lidos os seguintes: .
PROJETO DE LEI DO SENADO.N2 303, DE 1995
Altera a distribuição da arrecadação
da Loteria Esportiva Federal, redirecio• nando para o desporto não-profissional o
percentual destinado aos clubes e federaçoes de futebol e para as' Associaçoes
das Pioneiras Sociais o percentual devido
ao FUNDESP e dá out!'as providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ O inciso 1 do art 43 e o art 45 da Lei n2
8.672, de 6 de julho. de 1993, passam a ter a seguinte redação:

V - cinco inteiros e dois décimos por cento
para o Fundesp, destinados exclusivamente para fomento do desporto nãa:profissional.
Parágrafo único. O total da arrecadação, deduzidos os valores previstos nos incisos I, 11, III, IV e V,
será destinado à seguridade social."
Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 32 Revogam-se o art 32 do Decreto-Lei n2
1.923, de 20 de janeiio de 1982, e outras disposiçõ·
es em contrário
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. Senador Emandes Amorim. ·

. "Ar:. 43..................................................
I - para fomento do desporto não-profissional:
a) receitas oriundas de concurs~ de
prognósticos previstos em lei;
b) adicional de quatro e meio por cento
incidente sobre cada bilhete, permitido arredonda(llento de seu valor feito nos concursos de prognósticos a que se refere o Decreto-Lei n2 59, de 27 de maio de 1969, e a
Lei n2 6.717, de 12 de novembro de 1979,
destinada ao cumprimento do disposto neste
inciso;
c) doaÇões, legados e patrocínios;
d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados;
e) cinco inteiros e dois décimos por
cento da arrecadação obtida em cada teste
da Loteria Esportiva Federal, conforme estipulado no inciso V do art. 45 desta lei;
f) outras fontes.
Art 45. A arrecadação obtida em cada teste da
Loteria Esportiva Federal terá a seguinte destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamento
dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao imposto sobre a renda;
11 - vinte por cento para a Caixa Econõmica
Federal, destinados ao custeio total da administração dos concursos de prognósticos desportivos;
III - dez- por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidade de prática desportiva constantes do teste, pelo uso de suas denominações ou
símbolos;
IV -quinze por cento para as Associações das
,
I Pioneiras Sociais;
·

LÉGJSLAÇÃO CITADA
LEI ~ 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993
Institui normas gerais sobre despor·
tos, e dá outras providências.
.

-

~

--

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••-•••.. oou••--:o•••••··-

Art 43. Constituem recursos do FUNDESP:
I - para fomento ao desporto não profissional:
a) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei;
b) adicional de quatro e melo por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a que refere o Decreto-Lei n2 594<4 l , de 27 de
maio de 1969 e a Lei n2 6.717(5 ), de 12 de novP.mbro de 1979, destinada ao cumprimento do disposto
neste inciso;
c) doações, legados e patrocínios;
d) prêmios de concursos de prognósticos da
Loteria Esportiva Federal não reclamados;
e) (velado);
f) outras fontes.
11 - para assistência ao atleta profissional e ao
em formação:
a) um por cento do valor do contrato do atieta
profissional perteneente ao Sistema Federal do Desporto, devido e recolhido pela entidade contratante;
b) um por cento do valor da indenização fixada
pela entidade cedente, no caso de cessão de atieta
a entidade estrangeira;
c) um por cento da arrecadação proveniente
das competições organizadas pelas entidades federais de adminisLação do desporto profissional;
d) penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática desportiva, pelas de administração do desporto
ou pelos Tribunais de Justiça Desportiva;
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e) receitas oriundas de concursos de prognósti. cos previstas em-lei;
f) dotações, auxílios e subvenções da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
g) doações, legados e outras receitas eventuais.
....••••••..••••..•••••••••••••••••••••••••••..••..•••••••.••••••••••.•.••••••••••••
Art 45. A arrecadação obtida em cada teste da
Loterià Í:Sportiva Federal terá a seguinte destinação:
I - quarenta e cinco por cento para pagamen1o
dos prêmios, incluindo o valor correspondente ao
lmpos1o spbre a Renda;
11 - vinte por cento para a Caixa Econômica
Federal, destinados ao custeio total âa administração dos concursos de prognósticos desportivos;·
III - dez por cen1o para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de prática desportiva, constantes do teste, pelo uso de suas denominações ou
símbolos;
IV- quinze por cen1o para o FUNDESP.
Parágrafo único. O total da arrecadação, deduzidos os valores previs1os nos incisos I, 11, III e IV
será destinad:;t à seguridade social.

- {A Comissão de Assuntos Econômi. cos- Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N;, 304, DE 1995
Dispõe sobre o _regime da bolsa de
!!Studo em estabelecimento público de
ensino superior e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Não será gratui1o o ensino superior realizado em estabelecimen1o público.
Parágrafo Único. O Poder Executivo lixará o
cus1o da anuidade escolar a ser cobrada pelo estabelecimen1o público de ensino supertor.
Art 2"' O estabelecimen1o público de ensino superior implantará regime de bolsa de estudo, parcial
ou total, destinado ao custeio de atividade escolar
· para alunii 'menos fávoreddo, segundo a renda famíRar a ser compi'Ollada.através da apresentação, pelo
interessado, da Declaração de Rendimentos relativa
ao exercício fiscal imediatamente anterior ao da sua
matricula.
Art- 30- O Poder Executivo fixará os limites da
renda tammar máxima a ser considerada, para excluir o aluno do regime de bolsa de estudo.
Art 42. Os recursos originários das anuidades
escolares, a serem cobradas nos termos desta lei,
.destinam-se à melhoria da qualidade de ensino, pelo
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respectivo estabelecimen1o público, vedado o cusleio de despesas administrativas.
Art 52 O Poder Executivo regulamentará apresente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art 6'1 Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 7"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O atual modelo de ensino superior é, por sua
natureza, excludente, na medida em que privilegia
os segmentos mais favorecidos da sociedade brasileira, cujos filhos, pela melhor condição econômica
dos pais, ocupam a maioria das vagas nos estabelecimen1os públicos de ensino superior.
Por seu turno, assiste-se atualmente, às precárias condições econômico-financeiras da quase totalidade dos estabelecimentos de ensino superior do
Brasil.
A conseqüência direta dessas dificuldades é a
perda gradativa da qualidade de ensino superior no
Brasil o que resulta na oferta ao mercado de fiãba: ·
lho de profissionais não devidamente qualificados.
·· Ao onerar o ensino superior prestado por estabelecimen1o público, o presente Proje1o de Lei objetiva garantir a possibilidade de que esse possa ter
condições de investir mais e mêlliõr na melhoria da
qualidade do ensino superior, vedado o emprego
dos recursos originários das anuidades escolares
em despesas de natureza administrativa.
Cuida, no entanto, este Projeto de Lei de proteger alunos menos ~vorecidos, ao estabelecer o regime de bõisa de estudo, parcial ou total, com o filo
de custear os seus estudos, na forma a ser disciplinada pelo Poder Executivo.
Fica evidente, portanto, o caráter distributivo do
presente Projeto de Lei, estabelecendo éncargos
para o custeio da anuidade escolar, em função da
renda familiar
. de cada .aluno.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. _
Senador Emandes Amorim, Quar1o Secretário do
Senado Federal.

{A Comissão de Educaçil.o _ decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N"-305, DE 1995
Dispõe sobre a fabricação de derivados de fumo e dá outras providências. ·
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" Os fabricantes de derivados de fumo deverão indicar nas respectivas embalagens, os per-
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-centuais relativos aos teores de nicotina e do rnoOOxido de carbono.
• Art 20~ Poder Executivo regulamentará apresente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art 32 Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art 42. Revog!IJil.se as disposições em contrário.
Justificaçao
A simples advertência divulgada nas embalagens dos cigarros de que 'fumar provoca diversos
males à sua saúde", não oferece as informações suficientes para que o cidadão po5sa exercer· seu livre
arbítrio de fumar, a partir da avaliação abalizada da
repercussão do fumo na sua saúde.
A indicação nas embalagens dos cigarros, e
dos demais produtos derivados do fumo, dos teores
de nicotina e de monóxido de carbono permitirá ao
usuário uma melhor avaliação das conseqOências
do seu hábito sobre a sua saúde.
É evidente o interesse deste Projeto de Lei
para a sociedade, ao respeitar o livre arbítrio do cidadão mas, ao mesmo tempo, criando condições
para que o mesmo exerça-o, dispondo das informações relacionadas ao conteúdo do produto que irá
consumir.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. Senador Emandes Amorim, Quarto Secretário do
Senado Federal.

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os projetas serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Levy Dias.
É lido o seguinte:

• REQUERIMENTO N! 1.429, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 50, parágrafo 1~.
da Constituição Federal, sejam solicitadas, por esta
Casa, ao Exm" Sr. Ministro do Pláhejamento, Dr.
José Serra, as seguintes informações de competên~
cia do Banco Nacional do DesenvoMmento Econômico e Social (BNDES):
- Relação de todas as empresas brasileiras
que, tendo sido objeto do Programa Nacional de Desestatização, foram privatizadas no corrente exercício de 1995, até 31 de outubro, constando:
-Nome da empresa;
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- Data do leilão;
- Preço mínimo estabelecido pelo leilão;
- Preço final de venda;
-Principais adquirentes;
- Relação das moedas utilizadas no processo
de privatização;
- Relação dos débitos dessas empresas privatizadas, de 24-10-91 a 31-10-95, junto ao Sistema
Rnanceiro BNDES, nominando os vencidos e os vincend6s até a última prestação, incluindo aí, especificaçãa.das taxas de juros incidentes;
- Volume de recursos novos liberados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, ano a ano, ou seja, em 1991, 1992, 1993,
1994 e em 1995 (no que se refere a este último, até
outubro), nominando taxas de juros incidentes, carência e prazo do financiamento.
Ora, Programa Nacional de Desestatização,
instituído através da Lei no. 8.031, de 12 de abril de
1990, tem o escopo de promover a reordenação da
posição do Estado na Economia, transferindo para a
iniciativa privada as atividades econômicas passíveis de por ela serem exploradas. Trata-se de o Estado declinar da tutela desnecessária a setores que
dela possam prescindir, para que concentre seus esforços e recursos em áreas onde sua interveniência
se faça imprescindível.
Em ~uma, privatizar, para o Estado, importa,
primordialmente, a redução da dívida pública federal, o saneamento financeiro do setor público.
Dessarie, as informações ora requeridas afiguram-se de capital imporlância para que esta Casa, a
contento, cumpra o dever de se inteirar sobre a eficácia e eficiência do PND, sobre a consecução dos
objeiivos a este que se propõe. A Câmara Alta não
pode e não deve ficar alheia a esse tipo de informação, que lhe permitirá saber até que ponto a privatização no País está eivada da devida e necessária
responsabilidade por parte do setor pCblico que a
promove. AS respostas aos quesitos apresentados,
propiciarão, por conseguinte, a inferência, em exata
medida, sobre a efetiva contribuição das privatizações oconidas no País para o saneamento financeiro
do Estado.
Atenciosamente,
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. Senador Joao Rocha'.
•

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art 216 do Regimento Interno.
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Sobre a mesa,requerimenlo que será lido pelo .
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N~ 1.430, DE 1995
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado n2 7, de 1995, de autoria do Senador José Eduardo Outra, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações à Secretaria da Receita Federal, por parte das instituições financeiras, sociedades corretoras e assemelhadas
que especifica", seja examinado, além da Comissão
de Assuntos Econõmicos, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Justificaçao
1. Pretende o PLS 07195, complementar, que
sejam fornecidas pelas instituições financeiras e sociedades afins, mensalmente, à Secretaria da Receita Federal, informações relativas a operações financeiras superiores a 20000 UFIR.
2. A instituição financeira que não cumprir as
determinações do referido projelo, ficará, segundo o
Projelo sujeita a pena de multa de LOOO UFIR's por
dia de a\J'aso e as pessoas tisicas dela titulares as
penas previs!as nos capilulos III e IV do Tilulo X do
. Código Penal.
3. O proje1Ô, entretanto é inconstitucional sob
os aspeclos formal e material.

_ 4. O art. 192 da Constituição Brasileira é taxativo ao exigir a edição de uma lei co"l''ementar una
para disciplinar o Sistema Nacional, bem como a organização e o funcionamenlo das insti!Uções financeiras públicas e priVadas.
O eminente MiniStro Sydney Sanches, em seu
voto condutor do acórdão proferido na ADIN 4-7-DF,
acolheu os fundamentos de manifestações que já
transcrevera, inclusive as dos doutos Hely, Caio Tácito e José Frederico reproduzidas neste parecer,
nos seguintes.terrnos:
"Acolho, no substancial, a fundamentação dos pareceres da Consultaria Gefl'll da
República (SR-70/88), aqui impugnado, da
Advocacia Geral da União (fls. 209/212)

e
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dos juris!as e professores Hely Lopes Meirelles, Caio Tacito, Jos-é Frederico Marques.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Celso
Baslos, lves Gandra da Silva Martins, José
Alfredo de Olilleira Baracho, Rosah Russo--·
mano, Cid Heráclito de Queiroz, Amoldo
Wald e Geraldo Vidigal.
Também entendo que o caput do art.
192, único .dedicado ao Capítulo do "Sistema Rnanceiro Nacional" cemanda todos os
seus incisos e parágrafos, quando diz:
"Artigo 192 - O Sistema Financeiro
Nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do Pais e a
servir aos interesses da coletividade, será
regulado em lei complementar...".
5. Somente por lei complementar, una, que de
estrutura ao Sistema Financeiro Nacional,' disciplinando as matérias do caput, incisos e parágrafos do
artigo 192 da Constituição Brasileira, podem ser definidas alterações ao regime juridico-profissional dos
Bancos.

É inconstitucional, portanto, sob o aspecio formal, a proposta em epígrafe, por pretender dispor,
isoladamente, sobre o sigilo bancário, um dos aspeclos mais relevantes do Sistema Financeiro Nacional e do funcionamento das instiluições financeiras que o compõe.
6. Sob o ·aspecto material é, igualmente, in.

constilu~onal a proposta em epfgrafa

Pretende o projeto autorizar quebra de sigilo
bancário sem a necessária ordem judicial ou de comissão parlamentar de inquérito.
O sigilo bancário no entanto, está consagrado
como direito individual dos cidadãos, nos inciso X e
XII do artigo 52, da Constituição do Brasil.
O Sui>remo Tnbunal Federal assim já o reconheceu no V julgamento do PediÇlo n2 577, Questão
de Ordem relatado pelo Exrrl' Ministro Carlos Venoso, conforme publicado no DJU de 23-4-93.
No mesmo sentido, o Exrrl' Ministro Celso de
Mello, em despacho proferido nos autos do Inquérito
n2899-1/DF, destacou:
"A relevância do direito ao sigilo bancário - que traduz,, na concreção do seu alcance, uma das projeções realizadas do direito à intimidade - impõe, por isso mesmo,
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cautela e prudéncia ao Poder Judiciário na
determinação da ruptura da esfera de privacidade individual, que o ordenamento jurídico, em norma de salvaguarda, pretendeu
submeter á cláusula t\Jielàr de reserva constitucional (CF, art 5", X)".

concementes·à ordem econômica, reduzindo a: participação direta do Estado nas atividades produtivas,
abrindo nossa economia à maior participação de capilais estrangeiros e criando as condições necessárias para o incremento da produtividade e da competitividade.

Portanto, por violar garantias constitucionais a
intimidade e ao sigilo de dados, consagrados, nos
incisos X e XII do artigo 59. da Constituição Brasileira, pretendendo exõgir fornecimento de dados a au!aridades fazendárias, por bancos, sem anterior autorização judicial, ou Comissão Parlamentar de Inquérito é necessária a apreciação da constitucionalidade da proposta pela Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania

No presente momento, está o Legislativo El/TIpenhado na análise da Proposta de Reforma Administraliva, encaminhada pelo Presidente da República, e, na seqQência, haveremos de enfrentar as
questões das reformas tributárias e político-eleitoral.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será pul?licado e incluído em Ordem
do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há oradores inscritos:
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI% e Srs.
Senadores, 15 meses após a adoção da nova moeda e cerca de dois anos após o lançamento do Plano, é inegável que o Real tenha concretizado resultados que não haviam sido obtidos por qualquer dos
planos que o precederam pois vem garantindo, ao
longo de todo esse já considerável período de 15
meses, a manutenção de taxas inflacionárias muito
baixas, sem o recurso ao expediente artificial do
congelamento de preços. Por outro lado, existe total
consenso, até mesmo e especialmente entre os formuladores e condutores da politica econômica, da
que este sucesso não está de forma alguma assegurado e que - mais do que isso - a estabilidade monetária conquistada só perdurará, e só lograremos
retomar o desenvolvimento, se formos capazes de
levar a bom termo as reformas estruturais que o
País necessita.
Em tunQão desse entendimento, o Executivo e
o Legislativo vêm se empenhando, nos últimos meses, na elaboração, análise, discussão e aprovação
de uma série de emendas constitucionais. Como é
do conhecimento geral, o Congresso Nacional já
· aprovou o primeiro conjunto de emendas, as quais
introduziram significativas afterações em dispositivos

Existe, porém, um problema que possui implicações com essas últimas reformas referidas, que é
da maior relevância e tem sido inexplicavelmente relegado a quase completo esquecimento: refiro-me à
questão do federalismo.
Penso que ninguém discordará da afirmação
de que as terríveis agruras que o País tem vivido ao
longo dos últimos 15 anos tem sua origem principal
na má ·administração dos negócios públicos e não
em falares externos adversos que estejam fora do
nosso controle. Todavia, é importante deixar claro
que quando falo em má administraÇão nãõ me refiro ..
necessariamente à eventual inépcia dos governantes, mas sim a dificuldades muito objetivas para boa
gerência da Nação, em função das graves deforma- ções de nossa e5t!"utura política

t: muito antiga a aspiração federalista da comunidade nacional. Jã antes mesmo da Independência- com. a Conjuração de Minas de 1789, a
Inconfidência Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817 - estava posta a necessidade
do federalismo.
Conquistada a soberania politica, foi convocada a Assembléia Constituinte de 1823. Nela, o ideal
federalista voltou a ser expresso, na proposição não aprovada - de Gamei ro da Cunha que definia o
.. l~ériocomo "uma federação de províi!Cias", -· .:_
No ano seguinte, a Confederação do Equador
foi sufocada a ferro e fogo em nome da unidade nacional. Dez anos mais tarde, em 1834, ocorreu nova
investida no âmbito parlamentar, por meio da reforma constitucional que colocou em vigência o Ato
Adicional, o qual outorgava poderes consideráveis
aos Conselhos Gerais Provinciais.
Esse avanço, contudo, foi quase integralmente
anulado pela Lei de Interpretação do Ato Adicional,
de 1840. A inconformidade das províncias com a
centialização do poder e os ideais federalistas que
daí decorriam foram também os móveis da Guerra .
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dos Farrapos, que sacudiu o Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845, e da Revolução Praieira de 1847:;
que pela terceira vez levan1ou Pernambuco contra o
poder central.
Vê-se, portanlo, que a reivindicação federalista
tem suas raízes fincadas no período colonial e foi o
tema predominante da luta política no período imperial, tendo sido um dos motivos relevantes, quando
não o principal, das mais importantes revoluções
ocorridas antes do advenlo da República,
A ·primeira Constituição Republicana, promtAgada em 1891, consagrou, finalmente, o regime federativo, pelo qual heviam lutado e até dado suas vidas tantos heróis brasileiros. Mais do que isso,
aquela Constituição concedia amplíssima aulonomia
às unidades federadas, aulorizando-lhes, por exemplo, a livre contratação de empréstimos no exterior,
a cobrança de imposlos de exportação, a criação de
barreiras fiscais interestaduais e até mesmo a manutenção de forças armadas próprias.
·. Ocorre, contudo, que se esse foi o figurino
constitucional. desenhado, na prática as coisas ocorreram de forma muito diversa A arraigada tradição
de centralização do poder, vigente durante quase
400 anos de história colonial e imperial, não haveria
de se desvanecer como num passe de mágica, graças unicamente à alteração da estrulora jurídico-institucional da Nação.
Na verdade, mesmo em nível de formulação
teórica, não eram poucos os adeplos do ideal republicano que advogavam de forma explícita urna concepção de Estado claramente mitária. Afinal, não devemos esquecer a forte influência do posilivisrro sobre
os próceres reptbRcanos. Essa herança filosófica que no ârrilito das idéias políticas correspond'Ja à defesa de um regime centralizado, modemizador e ditatorial - manifestou-se freqüentemente ao longo de Ioda
nossa história republicana, desde os seus primórcfiOS.
Foi assim que, mesmo sob o regime da Constituição de 1891, com sua previsão de ampla aulonomia para os Estados, o princípio federativo pessou a
ser constantemente eludido, quer pela prática política centralizadora, quer pela formação de hegemonias regionais. .Já os dois primeiros Presidente~·da
República. exerceram seus mandalos de forma ditatorial, decretanc!o intervenções federais nos,Estados
por diversas vezes e governando longos períodos
sob estado de sítio.
1dos

Desimporta, nesse momento, entrar no 'mérito
motivos de cada um desses Chefes de Estado
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para assim procederem. O que desejamos é apenas
lembrar o largo fosso que separa o federalismo formalmente vigorante no Brasil da realidade concreta
de um poder central hipertrofiado e onipresente, em
muitos momenlos de nossa história
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Já cedi, com
muita honra, eminente Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Note V. Ex~ que
nessa Primeira República a que se refere as intervenções foram por vezes tão violentas que inclusive
a Capital do seu Estado foi bombardeada
O SR. BERNARDO CABRAL - t: verdade. E
V. Exil sabe que foi f!Xatamente no ano de 191 o.
A S,.._ Benedita da Silva - Permite-me V. Exil
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Em seguida,
vou apenas concluir este raciocínio.
Ao longo de quase cen1o e seis anos de vida
replillicana, o País já viveu sob-sete regimes consti. tucionais diferentes, nesse número incluída a Emenda 'Constitucional de 1969. Todos esses Diplomas
consagraram a forma federativa do- Estado brasileiro, inclusive a Carta oulorgada em 1937, formuladora de um Estado francamente corporativo, cópia de
modelos fascistas europeus. Nesse caso, a incoerência chegou ao seu extremo, levando-se em consideração o conjunto daquela Constituição, com seus
variados mecanismos de fortalecimenlo do poder
central, que apontavam para uma efetiva liquidação
de qualquer resquício federativo. Chegou-se ao cúmulo de proibir bandeiras e emblemas estaduais!
Concedo o aparte a V. Exª, eminente Senadora
Benedita da Silva
A sro, Benedita da Silva - Senador Bernardo
Cabral, eStou atenta ao seu pronunciamenlo, no
qual V. Exª apresenta a traje!ória do federalismo. FIquei receosa de pedir o aparte, porque não gostaria
de quebrar o raciocínio de V. Ex~. Como homem co. nhecedor das lei e que teve a oportunidade de ser o
nosso Relalor na Constituinte - e. a nossa nova
Constituição tem, sobretudo, a responsabilidade de
garantir a participação.-e a democracia -, e sendo V.
Exª um dos grandes que têm contribuído para o enriquecimen1o do nosso conhecimenio - posso dizer
isto porque acompanho a sua traje!ória desde a Câmara dos Deputados-, fiquei receosa, como disse
antes, não s6 porque não gostaria de quebrar o ra- •
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~ -ciocinio de V. Exª, mas também porque estou, mais

uma vez, aprendendo com V. Ex• a conhecer melhor
o processo do federalismo no Brasil, sua tradição,
sua trajetória. Mas parecetJ-me que faltou algo - e
exatamente naquele momento eu iria intervir. De
tantos processos que tivemos, um me chamou a
atenção ~a não ser que V. Ex> tenha que falar sobre
ele mais adiante -, foi o que aconteceu naquele
grande teatro da terra dos Guararapes. Ele marcou
profundamente. Pernambuco, hoje, é orgulho da Federação, mas sabemos que ai i correu sangue, e
muito. Foi uma grande vitória, da qual temos muito
orgulho, mas temos vivido momentos muito difíceis.
A tradição aguerrida do povo brasileiro na verdade
não impediu, em meió a siluações altamente autoritárias, que ele.reagisse. Hoje, vivemos um novo momento da democracia' brasileira e temos ainda algumas siluações que precisam ser avalizadas por nós.
V. Ex" teve o cuidado de dizer que quando fala da
má administração longe está de colocar nossa administração aluai. Mas precisamos abrir a nossa Federação, fortalecê-la ao mãximo. A forma de fortalecê-la é fazer que ela seja aberta, transparente, democrática, participativa, para que possamos não
só ter uma Federação forte, mas, dentro desses
princípios, garantir aquilo que eleva e leva o nome
do nosso Pais para além do Brasil, que é administrar com transparência, com competência e com
democracia.
O SR. BERNARDO CABRAL - Em primeiro lugar, além de agradecer a V. Ex• a gentileza do aparte, quero dizer-lhe que V. Ex• é daquelas pessoas
que quando aprendem estão ensinando. De modo
que, para mim, não é surpresa a sua colocação.

Citei, ainda há pouco, a Revolução Praieira de
1947, que, pela terceira vez, levantou Pernambuco
contra o Poder Central.
V. Ex> verá mais adiante que, realmente, para
bem compreender a natureza das históricas dificuldades do federalismo no Brasil, é necessário ter claro que a tradição colonial centralizadora, a que antes
me referi, não foi um fenômeno homogéneo e unidirecional. Se, por um lado, o principio centralizador
vigia plenamente na metrópole, por outro lado Porll.lgal carecia dos-recursos demográficos e financeiros
necessários para ocupar um território tão vasto. Por
esse motivo, viu-se forçado, desde cedo, a permitir o
estabelecimento de estruturas regionalizadas de poder, baseadas na propriedade da terra.
Essa circunstãncia, porém, Senadora Beneditá
. da Siiva, nunca esteve livre de tensões e contradições
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internas, o que ocasionou a criação de um autêntico
movimento pendular na política brasileira, que oscila
entre centralização e descentralização sem que jamais se tenha conseguido atingir o ponto. de equilíbrio entre a soberania da Nàção e a autonomia dos
·
Estados.
Observando a situação a partir do ponto de vista das unidades federadas, flagraremos o paradoxo
simétrico: o discurso favorável ao fortalecimento da
autonomia, a valorização das instâncias regionais e
locais de Governo oonvivem freqüentemel)te com
uma atitude de dependência, de busca de proteção
paternalista junto ao poder central.
Na lógica do movimento pendular antes descrito, os movimentos de liberalização democrática coincidiram oom tentativas de revitalização do federalismo. Foi assim com a Constituição de 1946, a qual
incluiu uma medida inovadora, oorrelata ao. princípio
federativo, que foi a adoção de um percentual de receitas tributárias da União em favor das regiões Norte e Nordeste.
Por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88, na qual tive a subida honra de
ocupar o cargo de Relator Geral, prevalecia a preocupação de garantir a consolidação das liberdades
públicas e das instituições democráticas. Por via de
conseqüência, foram inclufdos, no novo texto constitucional, dispositivos inspirados na idéia de fortalecimento do principio federativo, entendido esse oomo
um dos pilares da nova ordem democrática
Nossa aluai Carta Magna reoonhece, pioneiramente, o status de unidades federadas para os municípios e ooncede-lhes, bem como aos Estados, liberdade um pouco maior de auto-organização e aumento da capacidade arrecadadora.
Essa descentralização tributária visava a criar
um novo pacto federativo que valorizasse a proximidade, nos planos regional e local, entre o governo e
o cidadão. Todavia, não foi ainda desta vez que a
ordem oonstitucionallogrou amparar um federalismo
de eficácia plena, pois não fomos capazes de fixar
uma nítida distribuição de competência entre as esferas de governo, nem de delimitar as novas funções
coordenadoras do Governo Federal.
Conquanto se tenha transferido signifiCativa
parcela da arrecadação tributária total para Estados
e Municfpios, não se repassaram encargos na mesma proporção, fazendo com que a União ficasse sobrecarregada de atribuições daS quais não se pode
desincumbir por falta de recursos. O resultado é que
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ainda hoje encontramos o Executivo Federal definindo políticas sociais para cuja realização não dispõe
dos meios financeiros necessários e cujo desempe. nho gerencial é, reconhecidamente, o pior possível.
Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, o bomsenso nos indica que não cabe à União atender a
demandas públicas mais ajustadas à competência
de Estados e Municípios, os níveis políticos credenciados a satisfazer as carências primeiras ·da população. Todavia, pelo Brasil afora, nos rincões mais
longínquos. pode-se flagrar a prestação de serviços
essenciais, por parte do Governo Federal, em substituição às entidades locais de governo. Como se
sabe, a qualidade desse atendimento é muito baixa
e vem caindo constantemente. Pior ainda, em grande parte o dinheiro do contribuinte é malbaratado em
obras âesriecessárias. erri ae5peiai slJ!JéiflUas
em serviços que não correspondem às necessidades e aspirações da população, situação que contrasta com a multipficidade, variedade e profundidade de nossas deficiências estruturais. O fato é que
os Governos Estaduais e Municipais têm muito melhores condiçõês de otimizar a ubl ização de recursos
públicos, dirigind<KlS para as efetivas necessidades
do povo e suprindo-as da forma mais econélmica
possível.

ou

É forçoso reéOnhecer que aigun~ pontos introduzilloS ·pela Carta de 88 contribuíram para o desajuste de alguns problemas nacionais. Intensificaramse as transferências e pressões entre os Municípios,
os Estados• e o Governo Federal. Sobre a União,
continuaram a incidir as mais pesadas tarefas, como
as de dar direção e ritmo às mudanças, de promover
uma política de estabilização, de sustar os efeitos
perversos da inflação e de acabar com a anarquia
das funções e das contas públicas.
Afora haver ampliado as responsabilidades da
União e, paralelamente, haver reduzido suas disponibilidades financeiras, a Carta. de 1988 não conseguiu libertar-se do equívoco das seis Constituições
republicanas que a precederam: estabeleceu um sistema institucional para a União e praticamente .obrigou a sua reprodução, tanto em nível estadual quanto municipal.
Em outras~ palavras: Estados e Municípios estão obrigados ã ser miniaturas do modelo organizativo da União, imposição essa que vale tanto para a
organização político-institucional quanto para a tributâria Assim sendo, todos os Estados e Municípios
têm a mesma organização política e a mesma estrutura tributâria. Trata-se, na espécie, de uma autênti-
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ca federalização ao contrário, verticalizada, de cima
para baixo.
-·
·
Essa situação, associada à inconsistente discriminação de rendas, terminou perpetuando um.
modelo perverso, que gerou os aluais desequilíbrios
regionais e uma situação de colonialismo interno
que só se tem agravado.
A possibilidade de um Estado arrecadar tributos em outros Estados, a falta de compensação a
Estados que adquirem produtos com alíquotas altas,
subsidiando empregos e arrecadações em outro Estado e outras anomalias beneficiaram os Estados
· mais industrializados, de tal forma que hoje sua infra-estrutura é incomparável em relação à dos demais.

O Sr. Francelina Pereira - Permite-me V~ Ex'um aparte?

O SR. BERNARDO CABRAL - Já vou conceder, Senador, mas gostaria apenas de COrJcluir..o ra= .
ciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - (Fazsoar a campainha.)
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Permite V.

Ex'- um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Eu pediria a to-:
lerância de V. Ex'-, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Já houve uma tolerância da Mesa, nobre Senador. O tempo de V. EXO. esgotoU-se há três minutos. Concedolhe mais um minuto para concluir.
O SR. BERNARDO CABRAL -A centralização
tributária, eliminando - ao menos em tese - a possibilidade da concessão de incentivos fiscais, 'pune os
Estados com menor nível de infra-estrutura, pois os
obriga a cobrar o mesmo por serviço inferior. Hoje, o
Piauí, por exemplo, que não tem a mesma infra-estrutura, é obrigado a tributar as empresas que ali se
instalam da mesma forma que São Paulo. É evidente que com essas regras os Estados mais pobres
não podem competir. Os Estados podem e devem
ter níveis diferentes de tributação, dependendo da
abrangência e dos custos dos serviços prestados.
Nessa medida, repensar o modelo federativo,
tanto em termos políticos como em termos institucionais - inclusive tributários -, é providência imperiosa
para acabar com a dramática e perversa assimetria
de nosso federalismo, que criou, dentro de nossas
·fronteiras, zonás de marginalização e exclusão, sem .
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a superação das qilais jamais teremos desenvolvi: ,
mento harmô'!ico e equilibrado.

rentes, que permitam um alocação de recursos mais
democrãtica e equilibrada

Esse novo modelo para a federação brasileira
deverá fundamentar-se na autonomia de Estados e
Municípios para adotarem a organização político-institucional e tributária que melhor lhes convier e na
definição clara das competências e encargos desses
entes federativos, a fim de que não haja dúvida
acerca do que lhés cabe no tocante à prestação de
serviços públicos, eliminada assim, a hipótese de
competência concorrente com a União. , .

Para definirmos nosso novo pacto federativo,
podemos basear-nos nos princípios de que tudo que
puder ser feito pela comunidade menor não dever
ser feito pela comunidade maior, e de que o Estado
não deve fazer o que pode ser de iniciativa da saciedade.

A vastidão ten'itorial do B~il, que traz consigo
o problema das distâncias quase insuperáveis, impõe-nos a forma federativa de Estado. Não seria
concebível, no mundo de hoje cogitar da adoção da
forma unitária para um País com as dimensões do
Brasil. Por outro lado, a injustiça dos mecanismos
políticos de transferências de recursos e de representação territorial, a desigualdade regional e o colonialismo interno estão conduzindo a urna siluação
de séria enfermidade de nossa estrutura política,
que poderá, np futuro, representar concreta ameaça
de desintegração e nosso sistema federativo. Tratase de uma siluação que exige medidas concretar.
A principal qualidade do federalismo - quando
corretamente formulado e exercido - consiste em
sua capacidade de compatibilizar os objetivos nacionais com a disparidade das condições regionais.
Alexis de Tocqueville, ao examinar as instituições
políticas. norte-americanas em sua obra clássica, A
Democratização na América, afirmou:
"É para unir as vantagens diversas que
resultam da grandeza e da pequenez das
nações que foi criado o sistema federativo.
Basta deitar os olhos sobre os Estados Unidos da América para perceber todo o bem
que decorre, para eles, da adoção deste sistema"

Federalismo, no Brasil de hoje, é um termo que
precisa ser liberado de sua velha cunha regionalista
e tomado como sinónimo de eqOidade e justiça;
EqOidade e ju5tiça essas distribuídas em favor de
uma sociedade civil capaz de ser protagonista social
e não apenas a sombra reflexa dos poderes públicos. O País nunca será homogéneo, rrias podemos
reduzir a desigualdade e promover a convivência ba. seada nos princípios de justiça. Para isso precisaI mos de regras políticas claras e de constas transpa-

Nesse novo pacto, o município pode vir a ser,
pela primeira vez na História Brasileira, o grande
protagonista da Federação. Para isso, precisará ser
dotado de mais poder tributário, mas também de
maiores responsabilidades. Quanto ao Governo Federal, deveria ter restringidas suas funções à ação
coordenadora e avaliativa, à justiça, à segurança interna e externa, à representação diplomática e ao
controle da moeda A construção da infra-estrutura,
sempre cara, também exige a presença federal, bem
como os investimentos selecionados em ciência e
tecnologia, educação e formação de recursos humanos. Seria também tarefa indispensável do Gol(emo
Federal facilitar o acesso a todas as. redes e aos benefícios que emergem rapidamente com o processo
de globalização.
Sr. Presidente e Sr"s e Srs. Senadores, embora reconhecendo a deficiência da Constituição de 88
ao deixar de fixar com nitidez a distribuição de competências entre as esferas de Governo, não podemos deixar de louvar o avanço nela contido no sentido de alargamento da autonomia das unidades federadas. O melhor caminho a trilhar hoje é o aprofundamento do federalismo incompleto anunciado na
Carta de 88. Esse aprofundamento haverá de consistir na transferência da esfera federal para a dos
Estados Municípios, com o conseqOente estabelecimento de uma base tributária mais sófida para
os mesmos. Essa descentralização exigirá, por
certo, maior responsabilidade fiscal e orçamentária
por parte das entidades federadas, que precisarão
mostrar maior preocupação com os problemas macroeconõmicos do País. A União, por sua vez,
além de ocupar-se das questões de ·interesse nacional antes referidas, deverá passar a exercer
com eficácia suas funções redistributivas, inclusive
no que tange à correção das desigualdades regionais.

e

Sr. Presidente, Sr% e Srs•• Senadores, mais
de duzentos anos após a epopéia dos Inconfidentes Mineiros, está ainda a Nação brasileira envolta
no desafio de concretizar uma federação de verdade. Tenho a firme convicção de que o progresso e
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a unidade perene da Pátria depende, em grande
medida, de nossa capacidade de levar a cabo, com
êxito, essa missão. Ao Senado Federal,·enquanto
Casa Parlamentar composta pelos representantes
dos Estados, cabe importantíssimo papel nessa luta,
para a qual, tenho certeza, não faltará o denodado
empenho de cada um Srs. Senadores.
Sr. Presidente, peço a v. Ex" que me permita
ouvir os apartes. dos nobres SenadoreS Romeu
Tuma, Ronaldo Cunha Lima e o eminente Líder do
PFL, Senador Francelina Pereira, que me solicitaram anteriormenta a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex"
me desculpe, mas esses três Srs. Senadores, em
seguida, farão uso da palavra na condição de oradores. S. Exªs estão aguardando a ccindusão do seu
discurso, que já foi ultrapassado em quatro minutos.

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
então, agradeço a manifestação dos eminentes Senadores.
Muito oboJgado, Sr. Presidenta.
(0 orador é cumprimentado em frente à tribuna
pelo Deputado Delfim Netto.)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os
Anais da Casa irão registrar o seu brilhante pronun·
ciamento.
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Em primeiro lugar, menciono a satisfação
que tivemos em ver o ilustre Sr. Ministro recuperado e em plena forma, na primeira incursão que fez
ao Congresso Nacional. Creio que foi importante
porque S. Exª veio sentir de perto o clima reinante
nesta Casa e no Congresso Nacional. Percorreu
os gabinetes dos Presidentes do Senado e da Cãmara, os gabinetes das diversas Lideranças, num
verdadeiro périplo, conforme noticiam os jornais.
Demonstrou-se fisic;l.mente bem, em boa forma, o
que nos traz satisfação, nos anima. t bom que o
Governo venha a esta Casa. é bom que participe,
que sinta - repito - o clima aqui existente.
A missão que tinha o Sr. Ministro, o asstx1to
que estava em pauta, era a reeleição. Penso que,
com essa investida, conseguiu sentir a tendência,
a "cotação da Bolsa• em relação a esse assunto e
à oportunidade da sua discussão.
Entendo - e confirmo pelo que-foi divulgado na
imprensa - que o Sr. Ministro saiu convencido de
que a reeleição é um assunto que interessa a todos.
Disso não há a menor dúvida. No entanto, penso
ainda, Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, que
o Ministro Sérgio Motta saiu ontem convencido de
que, em relação à oportunidade da discussão, esse
não é o melhor momento. Acredito que se convenceu.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Senador
Bemàrdo Cabral, receba os meus aplausos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esse
discurso, pela sua grandiosidade, pela importãncia
do tema, deveria acontecer após a Ordem do Dia,
cujo prazo é de 50 minutos para.

O Sr. Ministro fez uma inserção, esteve aqui,"
percorreu, veio com essa missão. Evidentemente,
ninguém rejeita discutir o assunto, uma vez que se
trata de algo que está em pauta, algo que todos
comentam. No entanto - repito -, quanto à oportunidade, S. Ex" retirou-se daqui convencido de que
esse não é o melhor momento.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casilcfo Maldaner, que
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exª
um apart~?

Antes, porém, lembramos aos Srs. Senadores
que, após a Hora do Expediente, haverá votação de
emenda constitucional.

palavra.

O SR. CASILDO MALDANER -Tem V.

Ex~

a

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, serei
breve. Venho a-esta tribuna atendendo a um pedido
do ilustre Senador Ronaldo Cunha Lima Iria fazê-lo
da bancada

O Sr. Josaphat Marinho - V. Exª diz bem: a
reeleição não é uma prioridade nacional. Há tantos
problemas à frente dela, que não se justifica que se
suspenda a preocupação de tratar dos problemas
sociais, econõmicos, culturais que ar estão para se
tratar de uma reeleição a respeito da qual o atual
Presidente, logo após declarado eleito, declarou que
não admitia

Embora em breve$ palavras, gostaria de tecer alguns comentários em relação à investida que
. houve ontem do ilustre Ministro das Comunicaçõ' es, Sérgio Motta, aqui, no Congresso Nacional.

O SR. CASILDO MALDANER -V. Ex" atinge o
âmago da questão, Senador Josaphat Marinho,
onde eu pretendia chegar. t a questão central, é
aquilo que a Nação vive hoje, é aquilo em tomo do
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qual estamos a fervilhar, é a realidade fundamental.
A meu ver, S. Ex• sentiu, como eu disse antes, a
"cotação da Bolsa" em relação à reeleição. Todos
_ aceitam debatê-la, não há a menor dúvida, mas,
quanto à oportunidade, quanto ao momento, não é o
presente, não é agora As questões são justamente
essas que V. Exª' alinhou há pouco.
Acredito, Sr. Presidente, nobres Sr% e Srs. Senadores, que seria importante que aqui viéssem Ministros de todas as áreas, para sentir o calor, o movimento, o sentimento em relação a essas questões
fundamentais. E até mesmo S. Ex•. Já que representa o Ministério das Comunicações, como um
todo, poderia também representar as comunicações
entre o Governo e esta Casa. Acho que foi muito
boa a visita do Ministro das Comunicações ao Congresso: . elevou o sentimento da maioria dos Srs.
Congressistas. Acreditamos que esta não é a oportunidade, não por se tratar de reeleição, mas porque
há outras questões fundamentais, tais como reforma
tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária. Essas questões, aliás, estavam em pauta durante a campanha. tanto a do Presidente da República, quanto dos Governadores, dos Senadores, dos
Deputados.
Todos nós estávamos em campanha Não falávamos em reeleiçã1J; falávamos em mudanças, em
rasgarmos algumas amarras que truncam o desenvolvimento deste País. Essa foi a plataforma de
campanha de todos nós, pelo menos, da maioria
O Sr. Josaphat Marinho - Não foi do programa, nem da.propaganda de nenhum partido.
O SR. CASILDO MALDANER - É verdade, V.
Ex" diz, muito bem, Senador Josaphat Marinho. Em
nenhum partido consta, como plataforma, a reeleição corno tema a ser tratado este ano, riem no ano
que vem. Poderá vir, sem dúvida alguma, ao natural;
é uma questão de reforma. de pensamento. Mas às
questões fundamentais, aquelas que foram debatidas em campanha. as que estão sendo discutidas
por nós desde o início do ano, diutumamente, têm
prioridade. Elas têm amarras, andam a passo da tartaruga. Foi muito bom: o Ministro das Comunicações, depois de passar pelo que passou, recuperado,
vir ao CongresSo Nacional para sentir a temperatura
do Senado e aa·Cãmara
O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. CASILDO MALDANER - Ouço V. Ex"
. com prazer.
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O Sr. Beinl!rdo Cabral- Verifique V. Exª' como
esse é mais um problema gerado pelo sistema presidencialista. Essa preocupação com a duração do
mandato do Presidente da República e reeleição só
existe no sistema presidencialista No sistema panamentarista isso não acontece. Veja, por exemplo: o
mandato do Presidente da França é de 7 anos, podendo ser reeleito a qualquer hora. Agora, no BraSil,
está-se fazendo uma discussão às avessas. O instituto da reeleiçã<;> não assegura ao aluai Presidente a
sua reeleição; diz apenas que ele será um provável
candidato, se quiser, e corno tal poderá concorrer. O
instituto da reeleição garante ao povo a oportunidade de reforçar um crédito de confiança dado na hora
da eleição. O. povo concede um crédito de confiança
na eleição, mas nunca mais se sabe se ele quer reforçar esse crédito de confiança, porque não é mais
chamado para aprovar o administrador. Nesse caso,
o que acontece? O administrador sai, sobretudo nos
governos estaduais, màs volta para um segundo governo, depois para um terceiro, porque geralmente
quem o substitui é tão ruim, que lhe acaba facilitando o retomo. Entendo o que V. Ex" está dizendo. É oportuna a discussão, mas é bom desvincularmos _
essa his16ria de que a reeleição é a _garantia ·de
quem está no poder. Só para concluir, o ex-Presidente dos Estados Unidos, Sr. George Bush, às vésperas das eleiçõ.es, durante a Guerra do Iraque, estava com 80% da preferência popular; no entanto,
perdeu a eleição para um obscuro cidadão chamado
Bill Clinton.
O SR. CASILDO MALDANER - Recolho, com
muita honra, as ponderações de V. Ex•, Senador
Bernardo Cabral.
Vamos supor que existisse no Brasil o instituto
da reeleição. Isso não significaria que seria candida- to à reeleição o Presidente da República. o governador, o prefeito, ou coisa que o valha Por quê? Porque, primeiro, tem que passar por um outro instituto,
ou uma instituição, que se chama partido político. Os
partidos políticos precisam ser ouvidos, porque são
eles que dirigem a política. Isso é fundamental.
Está-se vendendo, no Brasil, para muitas cabeças, a idéia de que a reeleição vai acontecer em
1998 e que o Presidente já tem mais quatro anos de
mandato. E os menos avisados já temem em não
seguir esse caminho. Mu~os têm receio de contrariar
essa idéia ou expressar seu ponto de vista Penso
que não é por aí. Temos que ter democracia, temos
que ter o dire~o de debater, mesmo implantando o
instituto da reeleição- e aí diz muito bem o Senador
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Bernardo Cabral -, isso não significa que quem está
no poder, hoje, aulomaticaménte será o candidalo
ou será reeleilo. Mesmo que seja candidalo, ou que
coloque seu nome à submissão, à consideração do
respectivo partido, mesmo saindo candidato, não
quer dizer que será reeleilo, em absolulo. Pareceme que isso tem que ser clareado.
Sr. Presidente, esse assunto não está em pauta para ser discutido, mas vamos supor que votássemos agora, antes mesmo das reformas administrativa, previdencifuia e tributária, e das quêstões fundamentais do País, que estão a clamar por mudanças
e que precisamos fazê-las neste ano, porque no ano
que vem será um ano eleitoral e, jã tendo transcorrido um ano, af começa o desgaste. Ainda há uma pequena esperança se o fizermos agora. Se deixanmos
essas reformas para o ario que vem e depois de um
ano falarmos em mudança que não foram feitas, ficará difícil junlo às bases, ficará difícil conversanmos
COIJl os representantes, com as lideranças. Mas, ainda estamos num momento que é propício. "Vamos
ver" se fazemo~ as mudanças em 1996". Ainda que
fôssemos votar uma reeleição, ou o instilulo da reeleição, se fosse só para Presidente da República e
governadores, não acredito que isso passasse agora. Poderia até passar se votássemos uma reeleição
para todos: Presidente da República, governadores
e também os prefeilos municipais. Por não votar
para os prefeilos? Por que não permitir aos prefeitos ·
o direilo de também submeterem os seus mandalos
à consideração de suas comunidades? Por que não
permitir-lhes o direito de se submeterem, nas convenções dos seus respectivos partidos, à condição
de candidatos à reeleição? E se canâídato saírem
nas convenções de seus partidos, ou coli~es.
submeterem as suas administrações à comunidade? Por que não estender também a eles o direito
da reeleição? Por que conceder isso somente aos
governadores e ao Presidente da República? Se
neste momento há que haver um entendimento entre as Lideranças do Congresso Nacional para se
colocar em pauta de votação o instituto da reeleição, quero esposar o meu pensamento no sentido
de que teremos que incluir também os prefeitos
municipais. Sem isso . estaríamos discriminando,
estariamos criándo alguma coisa de diferente, e
isso não justo, não é procedente. Então, quero
expressar o meu ponto de vista, principalmente
para as Lideranças que naturalmente tratarão disso depois da vinda do Ministro das Comunicações
a este Congresso Nacional. Mas, caso coloquemos, neste momento, em votação o instituto da
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reeleição, evidentemente que não poderiamos deixar de fora os prefeitos municipais, ainda que para
voltar e tocar no assunlo, no que mais sentimos, a
oportunidade da reeleição não é agora, ainda mais
se ficar só para Presidente e governadores. Não é
este o momento. A Nação não quer saber disso agora A Nação quer que enfrentemos os problemas da
saúde, da moradia, das taxas de juros, do desemprego, o problema dos sem-terra. Há sem-terra presos no Carandiru e não tratamos disso. São questões sociais fundamentais! Temos que encontrar caminhos para isso. Agora, colocarmos à frente de tudo ·
isso o instituto da reeleição para 1998! Dizer. que
isso é emergencial e urgente, um assunto para
. 1998! Quantos estão presos porque querem um pedaço de terra para plantar! Dizem que se trata de
questão de segur8!1Ç8 nacional. É duro! Não pega
bem! Fica ruim para nós, representantes da comunidade! Como é que vamos sair por af afora dizendo
que •estamos tentando e tratando do instituto da
reeleição para 1998", e deixando todo o resto de
lado, como se estivéssemos colocando a carroça na
frente dos bois?! Como é que fica isso? Não fica
bem para nós, representantes aqui no Senado, ou
no Congresso Nacional, em absoluto!
O Sr. Josaphat Marinho - P-ermita-me V. Ex~
um aparte, nobre Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASILDO MALDANER - Senador Josaphat Marinho, ouço V.~ novamente com muita
honra
O Sr. Josaphat Marinho - Primeiro, acredito
que V. Ex" tem razão quando salienta que, se se
cuidar de reeleição, não há por que excluir os prefeitos; a tese é uma só. Agora, há também uma
questão básica, que é extensiva aos três níveis: o
federal, o estadual e o municipal. É a tese de que
se deve primeiro criar as col1dições adequadas de
educação política, para que admitamos a reeleição. Se estamos lutando para aperfeiçoar as instituições, se queremos assegurar, cada dia mais, o
livre direito de escolha, inclusive ao mais modesto
cidadão, não devemos abrir caminho a práticas
que podem e certamente conduzirão nas aluais
condições a uma pressão sobre o corpo eleiloral.
Não estamos ainda, politicamente, preparados
para adotar o regime de reeleição. Podemos abrir
caminho à formação de oligarquias nos Estados e
nos Mrnicípios, impedindo a renovação, que deve
ser assegurada. Conhecemos todos o que é a política nos Estados e, de modo particular, a política
nos Municípios. De maneirq que, abrir caminho
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sem as cautelas devidas, sem o preparo adequado à ,
medida da reeleição, é prejudicar a livre deliberação - '
do povo.
o SR. CASILDO MALDANER _ Recolho com
honra as ponderações de v. Ex' nobre Senad~r Jo- ..
saph~t Marinho.
'
·
Primeiro, se analisarmos a questão do instituto
da reeleição para Presidente e governadores não hâ
por que fazermos exceção no âmbito municipal.
Penso que eles teriam que fezer parte do mesmo
instituto. Acredito que seria um poncípio lógico, saudável e meritório, sem dúvida alguma Até porque,
hoje, a cultura no País requer essa prevenção.
Nobre Senador Josaphat Marinho, levantaria
mais uma questão - embora fosse uma emenda à
Constituição, e não entraríamos na questão da lei
eleitoral e da legislação, que já existe -: se mexermos naquilo que é o mais, por que não mexermos ·
no menos? Se vamos mexer no princípio da Constituição, por que não ·mexermos no princípio complementar ou numa lei ordinária? Nesse caso, partiria
para um questionamento que alguns já levantam.
Vamos· supor que o Presidente. os governadores e
os prefeitos pudessem se candidatar à reeleição; alguns questionariam: e a sua mulher, o seu filho, podem ou não se candidatar? Se pode o mais, por que
não pode o menos? Já se começaria a discutir a
esse respeito.
Sr. Presidente, evidentemente que depois de
votada essa emenda, sem dúvida alguma, se discutiriam essas particularidades. Se eu posso ser candidato à reeleição e não quero, por que não poderá
ser candidata a minha esposa? Ou, por que não poderá sê-lo meu filho, ou meu neto? Af poderíamos
entrar justamente no que estâ preocupando V. Ex',
de formarmos, na política, •tammas•, como já houve
neste País. Poderíamos incorrer nisso, embora mexêssemos só na Constili.ição. e não na lei que jâ
existe. Mas, se mexermos naquilo que é o mais, daqui a pouco viria um movimento para mexer naqLilo
que é o menos, que é na lei que aí está. Se ele
pode, por que não pode o menos? lrfamos partir
desse princípio.
O Sr. ROI)aldo Cunha Lima - Permite-me V.
Exª um aparte. nobre Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASILDO MALDANER - Pois não, Senador Ronaldo Cunha Lima. antes de · encerrar as
minhas ponderações.
Eu aqui vim por conselho de V. Ex<~, quando
. iria ficar lá na planície.

197

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Rco muito feliz
com isso. Transmito a V. Ex• os meus aplausos pela
oportunidade do pronunciamento que faz, mostrando
a inoportunidade de um procedimento de reforma
constitucional. Eu também me enfileiro entre os que
defendem o princípio da reeleição, mas também defendo a sua inoportunidade. No instante em que estamos praticamente iniciando um mandato que nos
foi conferido pelo povo, por um prazo limitado, e no
instante em que se discutem reformas de profundidade, não penso que seja de bom alvitre acrescer a
essas propostas uma outra que, pelo seu aspecto
político e polêmico, poderia até se sobrepor àquelas
mais essenciais, mais emergenciais e mais· primordiais para o interesse da Nação. No momento oportuno poderemos discutir, e discutir amplamente, a
lese da reeleição. Mas penso que V. Ex~. repito, sem
nenhuma intenção de trocadilho, aborda com oportunidade a inoportunidade de um tema
O SR. CASILDO MALDANER --Eu é que agradeço a oportunidade do aparte de V. Ex'. Sem dúvida alguma. recolho-o com muita honra
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) (Faz soar -a campainha.)
O SR. CASJLDO MALDANER - Concluindo,
Sr. Presidente, - e vejo que V. Ex• já nos alerta com
relação ao tempo - a oportunidade é expressão
que estamos usando muito, está em pauta, até
porque vamos votar em segundo turno, hoje, não
sei se estou equivocado, a quebra do monopólio
da Petrobrâs.
Qual é a oportunidade? Qual é o momento?
Já votamos a quebra de alguns outros mono-·
pólios no Pais.
A regulamentação dessas questões não foi votada ainda. Isso sim, fala-se na oportunidade. É isso
que a Nação quer. Isso é importante. E acredito que
foi importante a vinda do Ministro das Comunicações
ontem, que deve ter levado do Congresso Nacional onde as aspirações convergem - essa sensibilidade,
esse sentimento de todos nós, para que a regulamentação de várias questões que já votamos nesta
Casa desde o primeiro semestre, principalmente as
questões previdenciâria, administrativa e tributária
possam ser votadas. Daqui a pouco não poderemos
sair lá fora, se não apreciarmos isso. E torço para
que o Ministro Sérgio Motta volte mais vezes, para
comungar conosco desse sentimento, dessa oportunidade - perdoem-me a repetição - que o Congresso
Nacional estâ vivendo no momento.
~

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Concedo a palavra ao eminente Senador José Roberto Arruda S. ~dispõe de dez minulos.(Pausa)
Abrindo mão do seu pronunciamento, concedo
a palavra ao eminente Senador Jonas Pinheiro. V.
Ex• dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamente.
·
·
0 SR. JONAS PINHEIRO {PF.L-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, gostaria de abordar um tema que parece
polêmico mas que é da mais alta importância para o
Brasil: o Proálcool.
Criado em meados do anos 70, o Proálcool
representou uma das mais originais iniciativas para
enfrentar a alta constante dos preços internacionais
do petróleo e conter a crescente sangria cambial
que acarretava essa elevação.
Uma solução brasileira, que inclui a produção
de açúcar e de outros derivados de cana, corno o
bagaço, utilizado como combustível industrial e que
impulsíonou consideravelmente a agroindústria, principalmente a partir da adição de álcool à gasolina e
da produção de motores a álcool, que chegaram a
representar 90% da produção da indústria aulornobilística nacional.
0 Proálcool, sem dúvida, logrou importantíssimas conquistas nos campos econõmico, social, tecnológico e ambiental. A sua importância pode ser
mensurada também pelo fato de que cerca de 35%
da frota nacional de veículos leves, ou seja, 4,5 milhões de .veículos, é composta por carros movidos a
álcool hidratado, além do que, 22% de álcool anidro
são adicionados em toda a gasolina consumida no
País.
Até o momento, foram investidos cerca de
US$12 bilhões na produção de álcool, na maior parte através de capital de risco do setor privado e poupados cerca de US$27 bilhões em divisas, pela
substituição da gasolina importada pelo álcool.
No momento, acirra-se o debate sobre a viabilidade e a conveniência da manutenção do
Proálcool.
Correntes éontràrias à sua manutenção direcionam e restringem o debate para a questão da competitividade dos custos de produção e dos preços a
nível do consumidor desse combustível em relação
aos demais. Ãí comparam os preços do p.etróleo e
do álcool, quando, em realidade, existem diferenciações profundas que nãÕ perrn~em que Elssas comparações sejam feitas de maneira simplista, conforme bem demonstrou o Professor dá Universidade
. Estadual de Campinas, Dr. Rogério Cézar de Cer-
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queira leite, em recente artigo publicado no jornal
Folha de S. Paulo. .
Defendem a não conveniência da manutenção
do Proálcool pelo falo de que as circunstâncias que
levaram a sua criação não mais existem, que os preços do petróleo vêm se mantendo em níveis estáveis e que o Brasil vem dispondo de superávit e reservas suficientes para assegurar a importação dos
combustíveis fósseis.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é evidente que o Proálcool foi criado num contexto político e económico bastante diverso do que vivemos no
momento aluai.
Entretanto, o Proálcool não deve ser analisado
dentro de uma visão clássica e tradicionalista Há
muito o Proálcool extrapolou e deixou de 5E1r apenas
uma opção alternativa para assegurar o fomecimento de combustíveis estratégicos para o Brasil, inserido nuin contexto meramente energético. :,
O Proálcool, Sr. Presidente,l!ã· tempos integrou num contexto mais amplo, dentro da Qnestll.o
ambiental e da questão econômico-social, vinculada
ao emprego.
·
O álcool, como combustível oxigenado, é infinilamente menos poluente que os combustíveis fósseis, como o petróleo, e, portanto, importantíssimo
para conter a poluição ambiental, sobretudo nos
grandes centros populacionais, cinde já atinge níveis
alarmantes.
Por outro lado, o setor sucroalcooleiro emprega
no interior do País cerca de soo mil pessoas e a
eventual_ !lliminação desses empregos provoqará
uma situação de convulsão nas regiões produloras,
sobreludo por se tratar .de mão-de-obra sem oW'as
qualificações profissionais e, portanto, sem condições
de ser imediatamente absorvida em outras atividades.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. não devemos esquecer que o Proálcool tem uma experiência de 20 anos, inédita entre os demais paises, e
que não deve ser desprezada São duas décadas de
lições que não podemos deixar de considerar. O
know-how adquirido com esse programa deve ser
aproveitado e aplicado no futuro, dentro de uma
nova perspectiva, mais adaptada aos tempos e às
necessidades aluais.
Não podemos também imaginar que o Proálcool deva permanecer concentrado nas regiões
onde inicialmente foi implantado, como os Esfados
de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro e nas
áreas fitorâneas do nordeste brasileiro.
Nas regiões do Centro-Oeste brasileiro, de maneira particular no meu Estado, Mato Grosso, exis-
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tem extensas áreas que podem ser aproveitadas ·
para r.ultivo da caila-<le-açúcar e somente não o são ·
por falta de uma definição mais clara e de uma políti- ca de inceoorlvó.
A experiência aluai garante o sucesso desses
empreendimentos na região, pela alta produtividade
agrícola da cana-<le-açúcar, assim como do rendimento industrial obtido.
Aliás, Sr. Presidente, restringir a produção de
álcool ás regiõE)s limítrofes das refinarias de petróleo
e deslocar esse álcool para consumo nas regiões interioranas não nos parece ser uma decisão sensata,
sobretudo quando se dispõe de condições para produção no próprio interior.
Te mos conhecimento de que a Comissão lnterministerial do Álcooi-CINAL vem analisando o Proálcool e deverá, até o final de novembro, apresentar
uma proposta de solução e de rumo para esse programa. o qual será apreciado pelos titulares dos Ministérios envolvidos e pelo Presidente da República
Estamos confiantes de que as decisões a serem tomadas irão criar as condições essenciais para
a autogestão do setor e definição de regras duradouras para a produção de álcool carburante e a
reabilitação do Proálcool.
Entendemos. entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e •
Srs. Senadores, como fundamental, que a intervenção da União na ecónomia sucro-alcooleira seja definida e disciplinada através de instrumento legal,
discutido e aprovado pelo Congresso Nacional, de
modo a .impedir ações extemporâneas, impulsionadas por impositivos conjunturais e possibilitar, assim,
mais segurança e estabilidade ao setor.·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim,
para uma comunicação inadiável, por 5 minutos, nos
termos do art. 14 do Regimento Interno.
Antes, porém, a Presidência prorroga o tempo
destinado à Hora do Expediente por mais 1O ninlios.
V. Exª- tem a palavra
O SR. ERNANDES AMORIM (RO: Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, ·sr-s e Srs. Senadores, em artigo do
jornal O Globo de hoje, o ex-Deputado Federal Márcio Moreira Alves faz referência a esta Casa e aos
Parlamentares nos seguintes termos:
"Os Parlamentares acham que ganham pouco?
Tratem então de aumentar os seus salários às ela. ras, em vez de inventar remunerações indiretas,
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coinO o pagamento dos seus escritórios e despesas
nos Estados. Esse tipo de remuneração não só abre
flanco para fraudes e CPis, como parece mordomia indevida que desmoraliza as instituições legislativas.•
Estou encaminhando um oficio ac Presidente dasta Casa, Senador José Samey, cujo teor passo a ler.
"Sr. Presidente,
Ao Congresso Nacional debito uma
grande parcela da Cl!lpa pela irresponsabilidade de certos jornalistas que sistematicamente vêm atacando, de forma leviana, o
Parlamento Brasileiro, pois há vários anos
tramita pelas duas Casas o projeto da nova
Lei de Imprensa
O Parlamento é atacado, a honra dos
Parlamentares é atacada e nada se faz de
concreto, não se apresentam provas e tudo
fica pelo disse-não-disse.
No jornal Globo, publicado no dia 8
-de novembro de 1995, estranhamente o exDeputado Federal Márcio Moreira Alves
aborda a questão salarial dos Parlamentares, com a evidente intenção de desmoralizar o Congresso Nacional, pois é inconcebível que hoje o jornalista tenha esquecido as
responsabilidades que pesam sobre o ombro dos Parlamentares, tais como atendimento às suas bases, aos seus eleitores, etc.
É possível, Sr. Presidente, que o exDeputado tenha a fórmula para que um Senador da República e um O'eputado Federal
possam exercer, com dignidade, o seu mandato com um salário líquido de menos de
R$5.800,00, razão pela qual, requeiro a V.
Ex~. via Corregedoria do Senado, seja convocado o jornalista Márcio Moreira Alves a
prestar os devidos esclarecimentos a esta
Casa, de como se vive e se exerce o mandato parlamentar, em sua plenitude, sem dever aos bancos, ou, como é do conhecimento público, sem ter envolvimento, como é o
caso de alguns Parlamentares, com empreiteiras e cabides de empregos aos seus familiares. É intolerável que continuem pairando
dúvidas quanto à lisura desta Casa, tendo
como base ataques infundados e irresponsáveis de jornalistas sem compromisso com
a verdade.
Chega, Sr. Presidente, de •Anões do
Orçamento•, CPI de PC e das empreiteiras.
Esta Casa, hoje, tem um compromissO histórico e moral com a sociedade brasileira: vo-

o

ANAIS DO SENADO FEDERAL

200

lar a reforma do Estado e dar a todos os
nossos patrfcios vida com dignidade e uma .
sociedade mais justa.
·
Receba, na oportunidade, minha expressão de apreço e ardente desejo de que
os nossos detrafores sejam chamados ao
exercício da verdade.
•
Atenciosamente,
Emandes Amorim, Quarto Secretário
do Senado Federal."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Convoco os Srs. Senadores que se encontram em Seus
gabinetes para virem ao plenário, pois, dentro de
três minutos, haverá votação nominal de emendas
constitucionais e escolha de nomes de autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
'
Passa-seà

ORDEM DO DIA
Item 1:
.PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO ~39, DE 1995
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição rJ!I. 39, de
1995 (n"- 6/95, na Câmara dos Deputados),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o § 12 do art. 177 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob rJ!I. 507, de 1995;da Comissão
..: de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com correções formais, em
obediência à técnica legislativa.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do dia 12 do corrente.
Em votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio CaiJ1)0S) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Va!adares, para encaminhar a votação, por cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para éncaminhar a votação. Sem revisão
do orador~ - Sr. Presidente, esta matéria já foi amplamente discutida na Câmara dos Deputados, nas
Comissões competentes no Senado Federal, inclusive aqui no Plenário, com a apresentação de diversas emendas, sendo uma de autoria da Senadora
Júnia Marise, outra do Senador Roberto Freire e
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uma de nossa autoria, que preserva a Petrobrás de
qualquer tentativa de privatização.
Mas, nesses breves cinco minutos, gostaria de
fazer râpidas considerações sobre a Petrobrás. Os
defensores da quebra do monopólio afirmam que
essa empresa não tem recursos para investir. Por
que isso acontece? Temos aqui um relatório sobre a
indústria do petróleo no Brasil de autoria do Grupo
Nação Brasil, que diz, em síntese:
"No Brasil, o refinador, que é a Palrobrás, que praticamente deSenvolve todas as
atividades da indústria do petróleo, recebe
por seus trabalhos somente 14% do preço final ao consumidor, enquanlo os distribuidores (Shell, Esso, Texaco, BR e outros) recebem os mesmos 14%, sem correr riscos e
com volume de trabalho bem inferior ao da
Petrobrás."
Sr. Presidente, solicitaria. a V. Ex" que providenciasse, junto ao operador de som, o aumento do
volume do microfone, ou então que pedisse silêncio
ao Plenârio.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo
soar a campainha) - Há orador na tribuna. Solicito,
portanto, o silêncio do Plenário. f)etermino, ainda,
ao Sr. Chefe do Serviço de Som que aumente o volume dos microfones.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Muito obrigado, Sr. Presidente.
"Para se ter uma idéia do descalabro,
nos Estados Unidos, o refinador recebe 68%
do preço final ao consumidor, enquanlo o
distribuidor recebe somente 6%.
Se o governo brasileiro adotasse a estrutura de preços de derivados vigente em
1989, que remunerava os participantes de
~rdo com o Mercado Internacional, além
de o preço final ao consumidor abaixar em
20%, geraríamos recursos para aumentar os
investimentos no Brasil. (.••)
Em 40 anos de existência, a Petrobrás
investiu no Brasil US$80 bilhões, chegando
a investir até US$5 bilhões por ano, quando
a estrutura de preços dos derivados não era
tão nefasta como a da atualidade. Em contrapartida todas as empresas estrangeiras,
de todos os ramos da economia, que somam mais de 6.000 empresas, investiram
durante este sécUo, no Brasil, somente
US$72,5 bilhões.
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• Na área de exploração de petróleO,
gas natural e outros hidrocarbonetos, os
contratos de risco celebrados com empresas'
estrangeiras vigentes no Brasil por 13 anos,·
de 1976 a 1988, provaram na prática que os
investimentos externos não vieram na proporção esperada, pois, enquanto no mesmo
período a Petrobrás investiu US$26 bilhões,
os contratados investiram apenas US$650
milhões (sendo US$500 milhões da Paulipetro e US$350 milhões efetivamente investidos pelas muttinacionais no Brasil). Apesar
de a Petrobrás colocar à disposição dos
contratados 855 bacias sedimentares, inclusive a bacia de Campos, as multinacionais e ·
a Paulipetro não encontraram uma gota de
petróleo {em 13 anos de atividade ininte~
dos contratos de risco, Sr. Presidente!]"(•.•)
2") Competição e Reservas de Petróleo
Na ind(lslria mundial do petróleo, na
verdade, não existe concorrência como em
outros selares da economia. Ou o País deixa-se dominar por m§!gamul!l!)acionais estrangeiras, chamadas· de "Seis Irmãs" ou
"Majors•, que são empresas privadas americanas (Esse, Texaco, Mobil, Chevron) e inglesas (Shell e British Petroleun), que controlam aproximadamente 90% do comércio
mundial do pelróleo, ou o País cria empresa
estatal capaz de resistir à pressão das "Seis
Irmãs", controlando o Estado esse setor estratégico.
Infelizmente, o empresariado brasileiro
não tem condições de prosperar no setor do
pelróleo, como não teve meios de sobreviver em outras atividades industriais como na
área farmacêutica e na área automobilística,
pois as grandes indústrias internacionais sufocaram ao longo do tempo a iniciativa privada brasileira.
Na maioria dos países predominam
empresas estatais que detêm cerca de 93%
das reservas mundiais de petróleo, enquanto que as "Seis Irmãs" contam càm apenas
4,5% dessas reservas (...).
O J)lltTóleo é um bem estratégico, pois
é responsável por 37,24% da energia existente na Terra. (...)Se o petróleo não fosse
estratégico, os Estados Unidos não estariam
gastando US$72,00 por barril para manter
os fornecedores do Oriente Médio sob o
controle americano, mais US$18,00 por bar-

ril para a matéria-prima petróleo, saindo o
pelróleo importado do Oriente Médio por
US$90,00 por barril."
·
Sr. Presidente, sabemos que estamos quase
que gritando num deserto, porque a situação já está
decidida: o Governo decidiu na Câmara e vai decidir
no Senado. Mas fica aqui a nossa advertência, fica
aqui a nossa reflexão e a nossa preocupação c:Om a
possível privatização da Petrobrás.
A nossa. emenda retrata, acima de tudo, o pensamento da Bancada do PMDB, pois foi o Senador
Jader Barbalho que trouxe a carta do Senhor Presidente da República, comprometendo-se a não privatizar a Petrobrás. E essa carta· estaria contida na
nossa emenda, caso ela fosse aprovada, porque
não permitiria de modo algum essa privatização,
como está acontecendo com a Vale do Rio Doce,
uma das maiores companhias do mundo, que vai ser
entregue ao estrangeiro.
Ao terminar as minhas palavras, agradeço a
generosidade do Presidente e a atenção proÍj.lnda
da Casa para essas reflexões. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, para
encaminhar a votação.
·· . .
• ...
Em seguida, falarão as Senadoras Jlinia Mansa, Benedita da Silva e Emília Femaitdes. ·
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para encaminhar a vÓtáção. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PMDB vai votar favoravelmente, com toda certeza, porque já conseguimos do Presidente da República uma série de
compromissos, inclusive algo inusitado: o Senhor
Presidente se dignou apresentar sua posição em relação à Petrobrás: ela privatizada; continuará com
boa parte de suas regalias; apenas algumas áreas
serão flexibilizadas.
Por essa razão, o PMDB continuará defendendo a Petrobrás. Mas vamos votar 'sim" ao relafório
do Senador Ronaldo Cunha Lima, porque acreãrtamos que nesse relatório, com as promessas feitas
pelo Presidente da República, estarão preservados
os interesses da República, da sociedade e da população.
Votaremos "sim" em relação a essa PEC.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, para encaminhar a votação.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr•.
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Presidente, Sr"s e Srs., Senadores, lamento divergir
da posição daqueles que defendem que o projeto e
a propoSta de emenda oonstitucional, que estamos
aprovando neste instante, nãC'I privatiza a Petrobrás.
A Proposta de Emenda Constitucional n"- 39,
que quebra o monopólio da Petrobrás, que o Senado Federal está votando, abre a perspectiva da privatização da Petrobrás em nosso País.
Por várias vezes discutimos o compromisso do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, encaminhado em uma carta em que Sua Excelência admitia
discutir com o Senado Federal e com o próprio Relator da matéria os pontos defendidos por nós, Senadores, e pelo próprio Relator, no sentido de preservar a própria Petrobrás. E que a regulamentação
fosse, inclusive, feita através de lei complementar.
No entanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, as emendas que foram apresentadas - inciusive a do Senador Antonio Ca~os Valadares, que é
exatamente a razão da carta enviada pelo Presidente da República, pois S. Exª explicita na sua emenda
todos os pontos que foram defendidos na correspondência encaminhada ao Senado Federal -, na real idacle-:TarnentáVef"mente, não foram aceitas pelo !'!&lator.
Além disso, depois de exãustivas discussões e
debates sobre essa matéria, tanto na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania como no plenário
do Senado i=ederal, em primeiro turno, tivemos a
opórtunidade de alertar. este Plenário que, em relação à regulamentação por lei complementar, o próprio Presidente da RepCillica foi cauteloso, porque
nã? poderia exarar uma afi':"8~o ~ue pudesse vir a
cohd•r com os termos co~stituCiona.s.
Portanto, Sr. Presrdente, Sr% e Srs. ~nadores, não estamos, neste momento, votando o compromisso do Presidente da República. Estamos votando uma propos!S de emenda constitucion_al q~
quebra o monopóho da Petrobrás, esse palrirnôn•o
construído l:rá quase 50 anos pelo povo brasileiro e
que está sendo, hoje, entregue, quem sabe, àquelas
mãos estrangeiras de e~presários que, certamente,
estão de olho nos destinos da Petrobrás e· no seu
palrimônio.
Queremos dizer que, lamentavelmente, estamos realizandO" uma votação que, certamente, passará para os Anais do Senado Federal.
Temos a certeza de que estamos aqui cum- ·
prindo o nosso dever de consciência pela preservação de um patrimônio nacional, sobre-cujõ destino o
povo sequer pôde ser otNido, .p"órque aqui não se
.considerou a emen~~ que apresentamos para que
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houvesse o referendo popular,. Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Senadores. O contrário do que ocorreu há 43
anos, quando o povo brasileiro foi ouvido, através de
um plebisc~o. para decidir o destino da Petrobrás e
escolheu o monopólio estatal.
··
Certamente, nós, Senadores que estivemos
nessa trincheira de luta, procurando aperfeiçoar
essa proposta de emenda constituciorral, procurando
discuti-la nos termos mais elevados, buscando, sebretudo, o entendimento com todos os Senadores,
seja na Comissão de Cons~ição, Justiça e Cidadania, seja neste plenário, certamente teremos a nossa
posição registrada nos Anais desta Casa, na nossa
linha de resistência, no sentido de preservar esse
patrimônio naciorral que é a Petrobrás.
Estamos reafirmando, mais uma vez, que a
. nossa Bancada do· PDT votará contra a aprovação
dessa proposta, por entendermos que, neste momento, estamos delegando ao Governo Federal e ao
Presidente da RepCilfica o que fazer com a Petrobrás: entregá-la à empresa nacional ou à empresa
estrangeira? Entregar um palrimônio construído com
o sacrifício, com o suor do nosso povo, que transfor·mou a PetrobiãS-no que-ela é lióje, a nona empresa
de. petróleo do mundo.
Portanto, ·sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, estamos, hoje, lamentavelmente, escrevendo,
mais uma vez, uma página negra na HiS1ória do Senado. Federal.
o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra à Senadora Beneãrta da Silva, para encaminhàr a votação.
.A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente; Sr% e Srs. Senadores, estamos,
hoje, chegando ao final da votação da proposta de
emenda, em segundo turno. Acompanhamos, discutimes, propusemos emendas. para dar garantias de
que a nossa Petrobrás não fosse privatizada. Mostramas quá; ao contrário de privatizá-la, seria melhor
dar uma sustentação necessária. Até mesmo o Govemo Federal poderia injetar recursos, o que não fez
até então, nessa maravilhosa empresa.
Sabemos que o Presidente da República falou
que a Petrobrás não seria privatizada. Não podemos, contudo, apenas confiar na palavra de Sua Excelência, dita e não escrita, porque sabernolõ que
não somos donos sequer da nossa vida. Quando tivermos que clamar pela justiça irão perguntar-nos
onde está, verdadeiramente, a testemunha. E a tastemunha, com relação à não privatização da Petrobrás, implica em um documento escrito.

.·.--
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Apesar de termos também pelo Relator wn
apreço muito especial, S. Ex"' havia se comprometido a introduzir em seu relatório ~e dispositivo e
essas emendas colocadas pelo PT; pelo Senador
Roberto Freire e pelo PDT, mas acabou por não
aceitá-las, porque está convielo de que a palavra do
Presidente é suficiente para que possamos, aqui,
preservar a nossa Petrobrás. Lembro-me de que a
proposição aprovada na Câmara dos Deputados es!abeleceu que:
"A União, detentora do monopólio no
se!or petrolífero, pode C:óh!ratar com empresas estatais e privadas as atividades inerentes a pesquisa, lavra, refinação, importação,
exportação, transporte de pel!óleo, gás natural e seus derivados, na forma estabelecida pela lei.
A lei anteriormente referida deverá dispor sobre a garantia de fornecimento em
todo o território nacional, as condições de
contratação, a estn.tura e atribuições do órgão regulador do monopólio, e está vedada
a edição de medidas provisórias para regular essa matéria".
Na Comissão de Justiça, apresentamos duas
emendas: uma mantinha o exercfcio do monopólio
estatal por empresa pública ou sociedade de economia mista vinculada à União, farutando-lhe a contratação de parcerias de atividades com empresas
privadas;. outra, garantia aos brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil, a participação no resultado
. da exploração de pel!óleo ou gás natural, recursos
hídricos e demais recursos minerais ou naturais.
Essas emendas, Sr"s e Srs. Senadores, foram
rejeitadas pelo Relator, assim como as emendas
que buscam condicionar a regulação da matéria à
legislação de natureza complementar.
Ora, estamos incansáveis nessa luta, e nosso
encaminhamento contrário é no sentido de ajudar
este País a crescer. Queremos garantir e preservar
o patrimônio que é a empresa Petrobrás. Queremos
dar a este País mais e mais instrumen!os para seu
crescimen!o e não entregarmos o que está dando
certo, nosso patrimônio.
Sem qualquer elemento oficialmente registrado
pelo Relator (le garantia de que. a Petrobrás não
será privatizada - temos apenas a palavra do Presidente da República nesse sentido - não podemos,
sob qualquer hipótese, votar favoravelmente a essa
matéria.
Reconhecemos o espírito, a intenção, a vonta. de e o desejo do Presidente e do Rela!or; todavia,
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não estamos tratando de negócios com amigos, mas
de palrimõnio público. Estamos tratando de uma razão política, econõmica, fundamental para nosso
País; não estamos em roda social tratando de agradar a um ou a outro; estamos aqui e queremos garantir, como representantes desses interesses, que
seja preser.iado nosso palrimônio.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço
este registro, como já o fiz em outras vezes, não
com visão de dinossauro, mas com visão de quem
tem compromisso, de quem sabe perfeitamente o
que vai significar para a Petrobrás o enfren!all]ento
das diSputas e cornpelições com empresas estrangeiras. Não podemos levá-la a essa competição porque a empresa garantiu rendimentos a este Pais,
garantiu quaiidade nas pesquisas e tem garantido a
cada dia o orgulho da Nação brasileira por ter uma
empresa dessa natureza.
Por isso é preciso que fique registrado ttue devemos preservar esse patrimônio, que teve e tem
nesta Casa do Senado Federal representantes conscientes de que é impossível .- do ponto de vista de
quem quer fazer esta Nação cada vez maior, de
quem quer participar com esta Nação de seú crescimento econõmico associado à justiça social - concordar com essa matéria assim como está, em que
pese ao desejo maior de votar com o Presidente.
Houve um momen!o em que esperávamos que
o Relator adotasse em seu relatório a possibilidade
de preservar esse palrimônio. Pensávamos também,
durante alguns momentos em que ocupamos esta
tribuna para falar da responsabilidade enorme de
aprovar emenda corno esta, que pudéssemos sensibilizar, pela natureza deste Plenário, por· todo ;;eu
conhecimento, por toda essa necessidade polítiCa •
de elevar cada vez mais o patrimônio público brasileiro, os eminentes Colegas. Mas, pela rejeição das
emendas colocadas pelo PT, pelo PDT e pelo Senador Roberto Freire, sentimos que não sensibilizamos
verdadeiramente.
Sr. Presidente, o tempo é senhor da verdade e
da história, e fará com que percebamos o equívoco
que cometeremos se votarmos favoravelmente a
essa medida; por isso, votamos contrariamente.

Durante o discurso da Sra. Beriedita da
Silva, o Sr. Júlio Campos, 2!2 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente .

sR:

O
PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à Senadora Emília Fernandes, para encaminhar a votação•
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A SRA. EM(LIA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, nas mais
belas páginas da história do Partido Trabalhista Brasileiro, vamos encontrar registradas as lutas que
consagraram não só o monopólio do petróleo, mas
também a decisão politica de construir uma nação
industrializada, com independência e soberania econômica
Esse compromisso está vivo na memória popular e ainda hoje marca o destino dessa legenda, que,
neste momento, tem o dever de resgatar esses valores que dignificam a vida política nacional. Não é por
acaso que em nosso programa partidário está consagrada a defesa da presença das estatais em se1ores considerados estratégicos, definição que deve
nortear a decisão de meu Partido e de todos os brasileiros comprometidos com o. futuro do País.
A flexibilização que está sendo proposta retira
da Petrobrás seu papel de detentora do monopólio
para transfonná-la em mera concessionária, ao lado
do cartel das Seis Irmãs e demais empresas estrangeiras. Sem o monopólio, a Petrobrás perde sua
ponta de lucro, a venda ~ produtos derivados, a
distribuição do petróleo e da gasolina, que possibilitam o investimento tecnológico independente, adescoberta de novos poços, a prospecção em águas
profundas o refino.
Diante da inevitável concorrência desieal, própria dos cartéis, e de um Estado ausente por definição, além !;!e comprometer .o deSenvolvimento da
empresa obtido até os dias de hoje, a flexibilização é
um atalho para a privatização da estatal logo adiante, a preço de ocasião.
Neste grave momento da vida do Pais, quando
se decide o destino e o futuro da Nação, é saudável,
apesar de estermos, talvez, falando ao vento e às
paredes, lembrar a hisfória de homens que empenharam sua existência em beneficio da Pátria
Sr. Presidente, peço a V. ExA a garantia de,
no mínimo, não precisar elevar demasiado minha
voz para que ao menos algumas pessoas presentes a esta sesslfo mé ouçam. Solicito de V. Ex~ a
garantia da palavra por meio de silêncio respeitoso
a fim de que possamos expressar nossa idéia, talvez contrária à- maioria, mas com o mesmo direito de
serouvida O SR. PRESIDENTE (José Samey. Faz soar a
·
campainha)
A SRA. EM(LIA FERNANDES - Gostaria de,
• neste momento, lembrar persbnagens caros para a
educação deste País, como Monteiro Lobato, por
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exemplo, que chegou a ser preso por afirmar, pl.tllicamente, que existia petróleo em nosso subsolo.
Gostaria de lembrar também, em especial, na
conquista da soberania do petróleo, que merece
destaque o trabalho do ilustre Deputado do PTB, Euzébio Rocha, falecido recentemente em São Paulo,
fiel à sua luta até o final da sua vida. Também não
podem ser esquecidos os Generais Horla Barllosa e
·Felicíssimo Cardoso, tio do Presidente da República,
Fernando Henrique Gardoso, líderes da campanha
pelo monopólio no Rio de Janeiro e no Brasil. E Barbosa Uma Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que se·destaca ainda hoje como
um eterno e incansável lutador das causas nacionais.
Em sua busca desesperada por novas reservas, os países centrais jã provocaram a primeira
guerra· mundial do petróleo contra o Iraque, que resistiu ao massacre e manteve o çontrole sobre as
suas reservas.
Becentemenfe, em nome dõ"sucorro financeiro• ao México, o governo norte-americano exigiu'
como fiança as reservas petrolíferas daqueie país,
no que não foi completamente atendido devido à resisténcia popular.
Tais fatos evidenciam, portanto, que, antes de
ser um debate ideológico, a questão do petróleo e
da Petrobrás é um jogo de interesses, mais exalamente interesses de Nações, para os quais não podemos fechar os olhos sob pena de, por falta de visão, irresponsabilidade ou covardia, comprometermos o futuro do País.
O CoRQresso Nacional, neste momento, sem
fugir de suas funções e prerrogativas legislativas,
não pode e não deve arcar com a responsabilidade
de tomar decisões tão imporlantes à revelia da população.
Assim como ocorreu durante o processo constitucional, em 1988, é fundamental - e levantamos
nossa voz, fazendo coro com alguns poucos Srs.
Senadores·- levar o debate ao povo, ouvir as entidades representativas da sociedade, assegurar o direito à manifesteção aos cientistas, respeitar a experiência dos que conatruíram a história do País.
Pedimos um plebiscito que a maioria dos Senadores não entendeu. Pedimos também a presença da lei complementar, de forma a garantir a participação decisiva do Congresso Nacional nos rumos
que serão dados à Petrobrás daqui para frente.
O Brasil do futuro, que todos queremos ver, se
conatrói, sim, com a globalização, mas com a globatização do pleno acesso dos cidadãos aos patrimónios e serviços públicos, da justa distribuição de ren-
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..da e dos direitos sociais e humanos. Não pela mão
única da livre e8peculaçãe;·oo desamparo do cidadão frente. à, exploração prepotente e impune dos
monopólios internacionais, do colonialismo econômico e da inexistência da Nação.
Portanto, Sr% e Srs. Senadores, qualquer mudança no regime de monopólio da Petrobrás, além
de ouvir a .sociedade e respeitar a história deste
País, deve também levar em conta a sobérania nacional, a conjtÍhtura econômica e política mundial e
os interesses da maioria do povo brasileiro.
Por isso, estarei, novamente, votando contra a
aprovação desta emenda constitucfonat, na forma
como está apresentada, por entender que realmente
estamos assumindo um ônus que, certamente, será
o povo brasileiro quem pagará no futuro. Que espero
que não seja próximo.
Era o QUE! tinha dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Lauro Campos, para encami- .
nhar a votação.
.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
0 SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores, do outro lado do Coliseu. César já fez o
geslll definitivo, apontando um de seus cinco dedos;
o polegar, para baixo. A ordem foi dada para que a
morte violenta se abatesse sobre a vítima. Qual vítima? A Petrobrás ou o povo brasileiro?
•corre-me úm frio na espinha cada vez
Ejue vejo uma folll de congressistas comemorando alguma votação, como a que a Fo·
lha de S.Paulo publicou ontem.
É que a cada festa corresponde algum
retrocesso, pontual ou mais ou menos permanente.•
Estas palavras não são minhas, mas do conceituado jornalista Clóvis Rossi, em seu espaço diário de opinião naquele jornal paulistano, no. dia três
deste mês. Ao publicá-las, contudo, Rossi como que
as retirou de minha boca co.m sua,R~[la - ou, antes,
com seu microcomputador. Lembro, por exemplo, as
follls do verdadeiro baile de carnaval que se fez recentemente no plenário da Cãrnái'a dos Deputados,
quando da queda do princípio constitucional do monopólio da explóração, perfuração, produção e refino
do petróleo, conferido à Petrobrás. Parecia até que a
seleção brasileira de futebol acabara- de vencer ou-·
Ira Copa do Mundo, extemporânea
Dizem muiros, em anedotas sem graça, que
somente hienas se riem sem razão. Não se riem, Sr.
. Presidente; apenas associamos sua voz, natural
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como o latido dos cães ou o miado dos gatos, ao ruído de risadas humanas.. Outros; -como Jea&-Paul
Sartre e Millôr Fernandes, dizem ser o homem o único animal que ri. Mas eu digo que o homem é também o único animal que mente; muitas vezes, rindo
o homem mente. Muitas vezes, acrescento, o faz
quando deveria chorar. É exatarnente o que se dá
nessas horas em ·que equivocados sinceros e tartulos mal intencionados comemoram e riem com esse
tipà de vitórias. O polegar de César aponta para baixo.
Desinformação e má-fé sempre foram, nas··palavras de Hélio Beltrão, as armas dos maiores inimigos da Petrobrás. Neste momento, em que estamos
à beira de cometer um dos maiores crimes de lesapátria de nossa história, ao abrir o caminho - não tenho dúvidas, Sr% e Srs. Senadores - para a privatização da maior empresa de capital nacional, gostaria de terçar desta tribuna alguns argumenllls de advertência contra esse erro fatal.
Sei muilll bem, Sr. Presidente, que Fernando
Segundo, cada dia mais semelhante ao Pa:imeiro,
haverá de me imputar a pecha de "fracassomanraco•. Pior ainda: igualzinho aos ditadores fardados de
há alguns anos, haverá de me chamar·"cassandra" ironicamente, 0 nome da princesa troiana que tinha,
a um tempo, 0 dom da profecia, concedido por Zeus,
e a maldição de jamais ser acreditada, imposta por
Hera. Os senhores conhecem, porém, as conseqüências de não se haver dado ouvido às advertências de Cassandra sobre determinado cavalo de
madeira...
Em primeiro lugar, gostaria de cortar, de cara,
o possível argumenlll de que não se está privatizando a empresa, apenas abrindo o mercado à concorrência de quilisquer capitais que desejem investir no
selllr em nosso País. De fato, a quebra do monopólio constitucional é um passo para a privatização,
porque faculta a governantes desonestos a possibDidade de ru:ticular negociatas lesivas ao interesse nacional, em que o Estado arca com os riscos, enquanto os tubarões, estrangeiros ou nacionais•.recolhem os lucros. Fabricar-se-ão, assim, meias verdades como a da lucratividade das siderúrgicas estatais depois de privatizadas, cujas dívidas - shazam!
-, na verdade, continuam sendo cobertas pelos cofres públicos, pelo BNDES e por outras instituições
que fornecem, de mão beijada, os duros e escassos
recursos da coletividade. Meias verdades que, marteladas à exaustão na cabeça do público por meios
de comunicação cooptados pela ideologia neoliberal,
acabam por conduzir a Nação à aceitação generalizada dos maiores disparates.
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Para refutar a ladainha daqueles que chegam à
desfaçatez de anunciar que pretendem "vender o
Brasil", procurarei evitar dados tomeci!Jos pala própria Petrobrás, indo buscâ-los em fontes mais que
isentas, por serem os órgãos de informação dos investidores e especuladores mundiais no setor. O
mais importante semanário internacional nessa ârea
chama-se Petroleum lntelligence Weekly. Pois
bem, S r% e Srs. Senadores, pesquisa em edições
recentes e antigas dessa revista não deixa margem
a dúvidas quanto à eficiência de nossa estatal. Entre
as 50 maiores companhias do mundo no setor petróleo, a Petrobrâs tem figurado em 1B" lugar, numa
. classificação por um índice que leva em e«nta volume de reservas, produção óe óleo e gâs, capacidade instalada de refino e venda de produtos finais.
Em edição de novembro de 1992, a empresa foi destacada como a de maior crescimento no mundo, no
perfodo de cinco anos que precedeu a publicação.
.No ano seguinte, um artigo destacava o fato de
haver a tendên.:ia "paradoxal" - diziam os neoliberais -·de aumento da participação no setor de empresas estatais. Por exemplo: das 50 maiores companhias de petróleo do mundo, 28 são estatais; mais
ainda: das 8 maiores produtoras, 5 pertencem aos
governos de seus países e assim também 7 das 14
maiores refinadoras. Ainda segundo a referida revista, a PIW, esse fato. "além de evidenciar a existência
de políticas de integração e internacionalização",
com essas empresas verticalizando suas operações,
"reforça .o carâter estratégico do setor". Palavra de
gringo, Sr. Presidente, não de nossos "derrotistas"
de plantão.
A leitura de órgãos da imprensa internacional
nos permite ver também, Sr% e Srs. Senadores, a
perfídia com que certos argumentos são apresentados. Em longa matéria publicada em 1991, o New
York Times pretendia afirmar a ineficiência do monopólio da Petrobrâs com o argumento da pouca lavra na Amazônia. No enianto, na Amazônia, a Shell
não conseguiu obter resultado algum. Pediu à Petrobrâs que lhe subsidiasse, em matéria de tecnologia,
e pediu US$1 bilhão emprestado ao Governo brasileiro para realizar as suas prospecções.
Então, como solução - somos apenas uma daquelas poucas vítimas inermes que sofrerão o resultado de ter o -polegar de César apontado para baixo
-. gostaríamos de afirmar que a imprensa éstrangeira, desta vez a de nossos vizinhos argentinos, também
tem mostrado as conseqüências da privatização.
Os Yacimientos Petrolíferos argentinos, que to: ram privatizados tal como acontece agora com a Pe-
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trobrás, o que fizeram? Aumentaram o preço do petróleo e o colocaram num patáinar superior a todos
os preços da América Latina. E o Presidente de uma
das empresas estrangeiras que operam no Brasil
nos garante a mesma coisa, quando diz que, senT
dúvida alguma, logo após a privatização, o petróleo
brasileiro e os seus derivados terão que sofrer um
aumento considerável.
Assim, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
deveremos obviamente lutar até o fim, certos de que
a derrota nos espera dentro de poucos minutos. Mas
é preferivel morrer com dignidadê, morrer em pé a
deixar que os nossos ideais, que os nossos princípios e valores, erguidos pela sociedade exaurida,
venham a cair ames de nós, a fenecer antes de nós,
a morrer antes que nossas pa!al(ras o façam.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Laura Cam-

pos, o Sr. José Samey, ·Presidente, deixa a
cadeira da presidência; que é ocupada pelo
Sr. Levy Dias, 3" Secretário .
Durante à discurso do Sr. Laura Campos, o Sr. Levy Dias, 3" Secretário deixa a
cadeii-a da presidência;
é ocupada pelo
Sr. José Samey, Presidente.

que

O SR. PRESIDENTE (José ·samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra
para encaminhar.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria de
registrar que, durante a intervenção da Senadora
Benedita da Silva, o volume dos microfones do plenário foi flagrantemente reduzido. Não sei se as intervenções estão incomodando as conversas parale- ·
las que estamos ouvindo no plenário. Se for por
esse motivo, pedimos desculpas pelo incômodo,
mas vamos continuar exercendo o nosso dever de
Parlamentar. · ·
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de
ler um comunicado da Agência Internacional de Notícias Reuter, segundo o qual o Presidente Executivo
da British Petroleurn, John J. O'Connor, na Conferência de Abertura da Europe Offshore de 95, afirmou:
As empresas de petróleo sem reservas
próprias têm um futuro negro. As reservas
totais de petróleo e gás são suficientes para
suportar o crescimento da demanda de
energia, mas a indústria terâ que investir
grandes somas para manter os aluais 60%
de participação do petróleo na matriz ener-
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gética A um custo de produção de US$2,20.
por barril de petróleo, estima-se que, nos
próximos dez anos, terão de ser investidos
US$500 bilhões.
As companhias estafais possuem reservas petrolíferas de 940 bilhões de barris
contra 140 bilhões de outras 250 campanhias. Os vencedores serão os pafses produtores de petróleo, principalmente os membras da OPEP, as companhias com acesso
às suas reservas, as que podem gerar recursos para desenvolver.. outras reservas e
as nações e companhias ricas em gás.

intensa tra!jição de regulamentação de setor, de leis
antitruste e d~ experiência no trato com cartéis e aligopólios.
>
O terceiro grande bloco seria o dos pafses que
têm algum petróleo, mas cuja indústria não tem escala suficiente para a existência de empresas estatais fortes e, principalmente, para acúmulo de tecnologia São países Equador, Colõmbia Peru e Cuba,
que, também, em função disso, estabeleceram um
processo de abertura indiscriminada da sua indústria
de petróleo•.
O. quarto grande bloco seria o que abrange a
China e a Rússia, que tem algumas características
comuns, tais como grande extensão territorial, granSr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no en-.
de população, muito petróleo e "t.ima perspectiva de
tanto, apesar dessas afirmações do Presidente da ·
crescimento acelerado da demanda em função da
British Petroleum, essa matéria foi votada na Câmamodificação econômica, o que exigiria também uma
ra dos Deputados e aprovada, no _primeiro turno,
ampla entrada de divisas.
nesta Casa sob os argumentos falaciosos de que o
E temos o Brasil, que não se enquadra em neMuro caiu, de que o mundo é outro, de que o petrónhum desses grandes blocos, porque tem caracteleo é uma commodity, de que é necessãrio comparísticas inerentes a diversos deles. Por exemplo, é
rar a situação do Brasil com a de outros paises e,
um país que, em função da Petrobrãs, desenvolveu
numa atitude claramente bovarista, imitar o que os
uma tecnologia de ponte na indústria de petróleo;
outros países fazem, sem levar em consideração e
que tem uma reserva razoãvel, desde que seja
sem fazer uma anãlise do que é a indústria do petróconscientemente explorada e não se estabeleça um
leo nos outros países.
processo de lavra predatória, como se pretende imPoderíamos classificar à indústria de petróleo
plantar a partir de agora
no mundo em quatro ·grandes grupos: o primeiro gruEm terceiro. lugar, apesar de ter essa tecnolopo, o chamado Bloeo dos Países Produtores, que
gia de ponta haver desenvolvido· uma capacidade
envolve Arãbia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Abu
técnica para exploração de petróleo particularmente
DhaQI:Venezuela, México, Líbia, Nigéria e Argélia
em ãguas profundas;.a indústria petrolífera brasileira
Es5e grupo tem algumas características em conão tem escala suficiente para ser dividida entre dimum: primeiro, a existência de imensas reservas de
versas empresas, principalmente se partirmos do
petróleo-e, além disso, imensas reservas de petróleo
principio de que tem a necessidade de se manter forte
sem meréado garantido, particularmente em relação
para
competir no acirrado mercado internacional.
a gãs e petróleo pesados. A segt.rlda característica comum a esse grupo de países é um déficit de divisas.
Nesse segundo turno, não nos cabe apresentar
Em função dessas características, esses paiemenda de mérito. Desde que essa matéria chegou
ses começaram a implantar um programa de parceao Senado da R~blica, procuramos demonstrar
ria com empresas de capital estrangeiro para suprir
que não éramos contra o proCesso de parceria, de
particularmente esse déficit de divisas. E deve-se rejoint venttires, da Petrobrãs com empresas estrangistrar inclusive que o processo de parceria desses
geiras para captação de recursos. Procuramos demonstrar ao longo do debate que essa proposta,
países produtores está até bem mais atrasado do
que os processos que a Petrobrãs jã vel'(l implantancorno veio da Câmara dos Deputados, não era
do. Por exemplo: só agora esses pafses implantaaquela assumida pelo então candidato Fernando
Henrique Cardoso. Demonstramos isso pelo próprio
ram a terceirização no setor da perfuração, o que a
programa de Governo. Procuramos dar a conhecer
Petrobrãs jã apGca há mais de 20 anos.
que a emenda possibilitava esse estabelecimento de
O segundo grande bloco seria o dos países ricos: Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França e ouparceria, essa exclusão da chamada esquerda retrógrada e da direita carcomida, que possibilitava moditros, que também têm algumas características em
comum: as suas reservas estão em declínio, são deficar e modernizar o processo de indústria do petró- leo por meio de parceria. Era a emenda do Senador
tentores de capital, tecnologia, poder politico e, prinRoberto Freire que não teve o voto na Comissão de
cipalmente, poder bélico; são pafses onde há uma

e

.......
,...
'·::::.:;.
·""'-

208

ANAlS DO SENADO FEDERAL

Constituição, Justiça e Cidadania e no primeiro turno ·
deste Plenário.
Portanto, na medida em que a emenda, com a
redação oriunda da Câmara dos Deputados, mantida pelo nobre Senador Ronaldo Cunha Uma, apesar
de termos dito diversas vezes - e iremos repetir· que o seu relatório é qualitativa, política, ética, ideológica e infinitamente superior ao relatório do seu
homõnimo em termos de sobrenome, o Deputado
Lima Neto, apesar disso, o Senador Ronaldo Cunha .
Lima manteve o texto à emenda por entender que o .
relatório deste Sehador não Cómbina rom o texto da
emenda a ser aprovada Por isso-, ireinos votar con- ·
Ira essa proposta.
.. .
Muito obrigado, Sr. Presidente. .
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ".Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Uma
0 SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB.
Para enc~inhar a votação. Sem revisão. do orador:)
- Sr. Presodente, Sr-' e Srs. Sen~qrt35, na oportunodade da votação em primeiro turno, afirmei que .os·.
argumentos ad~dos pelos . ,que apresentaram
emendas e pelos que hoje votam .con)l:c\ !I propo:s)a
são rigorosamente iguais aos que defendi, defendo
e proclamo.
Ao assumir a responsabilidade de relatar esta .
matéria, procurei aprofundar-me em detalhes, em ·
dados, elementos convincentes para-respaldar o juízo que pudesse oferecer no .julgamento de matéria.
tão importante. Consultei técnicos, .enljdact~. ligac;las
à Petrobrás, inclusive a Associação dos Engenhei- ·
res, debati em universidades, inclusive no Rio de Janeiro, em meu Estado, em câffi!!ras de vereadores
e, quando ali expunha inclusive a solução .final.en-.
. .centrada, recebia em geral a manifestação. da compreensão e do apoio de quantos entendiam.~ entendem que esta foi a melhor solução encontrada dentro da realidade que vivemos.
Se o objetivo, Sr-'s e Srs. Senadores, era e é
preservar a Petrobrás, se o objetivo era permanecer
a Petrobrás como órgão de intermediação, fortalecendo-a para o exercício das suas atividades, entendemos e entendo que essa colaboração que demos
foi consciente, patriótica e está rigorosamente dentro
dO raciocínio expandido por aquelas eminentes personalidades qúe defendem ou combatem hoje a
emenda.
No instante em qu~ recebemos - e foi um fato
incomum na história do Congresso Nacional - um
documento dirigido pelo Presidente da República ao
Presidente do Poder Legislativo, de forma cabal, expressa, solene, manifestando o compromisso de não
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privatizar a Petrobrás, de manter-lhe sob seu centrole as bacias sedimentares já existentes e assegurarlhe preferência nas concorrências que participar com
propostas iguais, entendemos que ficou clara a nossa posição de que está efetivamente preservada a
Petrobrás.
Se quiséssemos fazer apenas proselitismo, defender apenas os interesses de alguns grupos ainda
não conformados, eu poderia até pedir a aprovação
de algumas emendas, e não o fiz por coerência absoluta, por fidelidade ao meu ponto de vista de que
essa solução deda foi a melhor possível dentro da
realidade da conjuntura atual.
O relatório ao qual se referiu o eminente Senador JoSé Eduardo Outra, em verclàde, difere fundamentalmente do oferecido pelo· relator na· Câmara
dos Deputados ~rque a minha oorivicção exatamente contrária àquela oferecida; e a nossa preocupação foi a de preservar. a Petrob~e~dJ •. desde.
o iilfció,' em outras matérias, a r!!Qulamentação atravêS de Íei complementao:. seguindo proposta da eminente Senadora Júnia Marise, e fiz ressaltar, de forma clara, incisiva e enfátiCa, que essa regulamentação haveria de ser e terá de ser por lei complementar, para podermos ter, através de quorum qualificado, a possibilidade de disçuti-la. :
. . Trouxe hoje, para reforço da minha tese, o parecer é!o eminente Senador Josaphat Marinho, discutindo· um caso análogo, dentro da convicção que
s. Exª mantém de que, somente através de lei complementar, e quando assim a Constituição expressamente 0 declare, seria possfvel a regulamentação.
Mas há o entendimento da üação que faço de que,
ein se votando lei complementar- espero que o Presir;!enté da República honre o seu compromisso - na
hipótese remota.de o Judiciário argüir a sua ilegitimidade, perderia apenas o nome de lei complementar.
mas manter-sa-ia como lei, ou seja, permaneceria lei
na manifestação da vontade.·
Depois, Sr. Presidente, não posso duvidar, não
é crível que, numa época oomo esta, eu pudesse·
duvidar da palavra do Presidente da República. porque seria negar a própria crença nas instituições, e
Sua Excelência, não cumprindo o que prometeu soJenemente, encontraria da minha parte - e eu iria
cobrar também do meu partido - uma postura de
censura ao seu comportamento. E não creio, absolutamente não creio, que o Presidente da República não tenha a intenção de manter, até porque
jã disse várias vezes na Câmara e aqui fo~malmente-que deseja preservar a Petrobrás, e maos do que
isso, fortalecê-la
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Por estas razões, e lembrando o que disse o
Senador José Eduardo Outra na votação do primeiro
turno, não nego, não escondo e proclamo até o meu
_ constrangimento em não poder acompanhar na votação os argumentos expandidos nas emendas oferecidas, porque entendo que essa é a posição que
melhor salvaguarda, que melhor protege os interesses nãcionais e principalmente da Petrobrás.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Eduardo Supficy para encaminhar
avotação.
.
O SR. Et;IUARDO SUPLICY - (PT-8P. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
. Presidente, Sr"s e srs. Senadores, já a Senadora
.~enecfrta da Silva e o Senador José Eduardo Outra
colocaram a posição do Partido dos Trabalhadqres.
Gostaria apenas do;~ complementar com alguns da.dos a mais, que o.. Grupo .Nação Brasil avaliou ser
importante para chamar a .qtenção do Senado Federal, por ocasião desta votação, e que deu o seguinte
título: "Benefícios do Monopólio Estatal do Petróleo"
A Petrobrâs prosperou sendo· a maior"
empresa brasileira, a 15'- el!llresa ·do mundo no setor da petróleo· e é considerada a
empresa que mais cresceu nos últimos de2
anos no setor, com patrimõnio calculado em
tomo de US$ 80 .bilhões, construído com
suor, sacrifício e trabalho do povo brasileiro.
·
Os consumidores brasileiros ecOnomizaram US$ 120 bilhões pela venda. de combustíveis mais baratos, reajustados sempre
abaixo da inflação, principalmente apartir de
1986.
Desenvolveu tecnologia em tàdà.S :as
atividades da indústria do petróleo, em convênio com diversas universidades brasileiras,
sendo líder munõlal em produção depetróleo
em águas profundas, batendo recordes mtlldiais sucessivos, obtendo em 1992 o prêmio
internacional OTC-92 nos Estados Unidos.
A Petrobrãs foi a empresa que mais investiu no Brasil, cerca de US$ 80 bilhões,
mais que todas as empresas multinacionais
instalªdas no Brasil, que juntas investiram
US$ 72,5 bilhões.
A Petrobrás recolhe US$ 4,5 bilhões
de iiJl)OSto por ano, movimentando apenas
3% do PIB, enquanto o sistema financeiro
movimenta 23% do PIB e recolhe apenas
US$ 3 bilhões.
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A Petrobrás COl!llra de empresas bra·
sileiras mais de 90% de suas necessidades,
entre equipamentos, serviços, obras, navios
etc, incentivando a indústria nacional e gerando cerca de US$ 3 milhões de empregos
diretos e indiretos.
A Petrobrãs é empresa lucrativa, que
não necessita de recursos do Tesouro Nacional para sobreviver, sendo atualmente
credora do Tesouro Nacional.
Somos a favor da proposição aqui encaminha_da por iniciativa do líder do PPS, Senador Roberto
.Freire, no sentido de a Petrobrás poder realizar convênios. com a iniciativa privada, com a iniciativa esta. :m1,·tantç a estrangeira quanto a nacional. Seria este
o caminho que avaliamos como adequado para que
. houitesse a flexibilização que muitos têm defendido
como algo que· pu:lesse aJ11)1"Jar as oportuni.dades de
investimento para a exploi'!Íção da rique2a petroüfeia
· . Também éolo(:amos emendas, além desta, que
o relator, não aceitou, no sentido de formação de um
fundo. Ess·e fundo seria oriundo de royaltlés que
pi,JÇ!o;!SSetn; :no Brasil, se efetivar a partir da exploração de minérios como o petróleo. Além disso, a
exemplo do que ocorre com o Fundo Permanente do
Alasca, esse fundo poderia ser aplicado em benefí- cio de lodos os brasileiros.· lnfélizmente, essa proposta, a esta altura, não foi aceita pelo reiator.
·· Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores,
portanto, vota contrariamente à proposta de emenda
à Constituição.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao Senador Josaphat Marinho, para encaminhar.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mantenho o voto
contrário à emenda, tal como fiz no primeiro turno.
lam~nto não poder aceitar a conclusão do voto
do eminente relator. É que, recusada a emenda que
consignava na proposição o instrumento da lei complementar, sob esta forma não poderã o Presidente
da República enviar a medida regulamentadora. Por
entendimento unânime na doutrina e nos tribunais,
conclui-se que só hã lei complementar se prevista
na Constituição.
Assim, sou compelido a manter o voto. E, já
agora, não quero acrescentar argumentos, senão o
que hoje, quando vinha para esta Casa, li num cartaz, que, por expressar a verdade, é a conclusão do
meu voto: "As multinacionais exploram o Brasil. A
Petrobrâs investe no Brasil".
·
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Roberto Freire, para encaminhar a votação.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPs-PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei rápido, até
porque me parece que este segundo turno seria
completamente desnecessário. É mera formalidade.
Não se pode discutir mais mérito; não se pode discutir emendas; não se pode apresentar destaques
de conteúdo substantivo.
Portânto, o que oos resta é lamentar que não
tenhamos garantido, no texto Constitucional, do ponto de vista institucional, a presença da •Petrobrás
comei intermediária no proéesso de flexibilização,
que o PPS ·considera correto do ponto de Vista da
abertura da economia, mas incompleto porque não
define nttidarnente o papel · que a Petrobrás deve
representar num setor cartelizado eomo esse. . . · .
· Nesse sentido, só nos resta dizer deSte laínérito
e manter o mesmo voto contrário ·do primeiro·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não havendo màis oradores, vamos iniciar a votação;
Peço aos Srs. Senadores que não regiStraram
o seu comparecimento que o façam, uma vez que
vamos liberar o compUtador para a votação. ·
O SR. HUGO N}\POLEÃO - Sr. Presidente,
peço a· palavra para encaminhar.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -:Tem V.
Ex• a palavra ·
· ··
O SR. 'HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pai;l.:
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria apenas de orientar a bancada
no sentido de que o PFL vota "SIM", por todas as razões jâ discutidas dentro e tora do par!ido e em todas as dependências da nossa Casa
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Presidente, gostaria apenas de rememorar que o PMDB
vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores jâ podem votar.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, me perdoe se voHo a rePetir, mas quero apenas encaminhar· votando "Sim", com o parecer do
Senador Ranaldo Cunha Uma
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que não pressionem a teçla, uma
vez que o computador acaba de registrar um erro.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)

turno:

en-
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VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Antonio Canos Magalhães- Arlindo Porto..: Artur da Tâvola - Bello Parga - Beni Vera8·- Carlos
Bezerra- Carlos Patrocínio - Carias Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison lobão - Elcio Alvares - Epitãcio Cafeteira - Emandes Amorim
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra·.:. Flàitiano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
· Melo - Gerson Camata - Gilvan Borges - Guilherme
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- !ris
Rezende - Jader Baroalho ~· Jefferson Peres - João
França- João Rocha- Joe) deHollandà- Jonas Pinheiro - José Alves - José Arruda - José Bianco - ~
· José Fogaça- Júlio Campos ~ Leomar Quintanilha
·- Levy Dias - Lucídio · Portelia'- LúCio Alcântara lúdio Coelho - luiz Alberto 'de Oliveira·..: Márluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior:.. Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias~- Pedro Piva Ramez Tebet - Renan Calheiros .:. Romero· .Júéâ · Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma~ SérgiQ__Ma-_
chado - Teotonio Vilela FilhO' .:.val'mir CaínpeloVilson KleinObing- Waldeck Omelas. ·
VOTAM 'NÃO" OS SRS. SENADOREs:
Antonio Carlos Valadares- Benedita da Silva. Bernardo Cabral- Eduardo Suplicy- Emília Fernandes- Josaphat Marinho.- José O~- Júnia Marise
. - Laura Campos - Marina Silva :.. Onofre Quinan · l?edro Simon - Roberto Requião.- Sebastião Rocha
O SR. PRESIDENTE (José Samey) .:. Encerrada a votação. Votaram· Sim 60 Srs. Senadores e
Não is.
Não nouve aostençil.o.
Total: 75 votos.
A emenda foi aprovada Serâ feita a devida comunicação à Cãmara dos Deputados sobre .a aprovação da proposta E a Presidência convocarâ oportunamente sessão solene do Congresso Nacional
para promulgar a emenda

·· É a seguinte a matéria aprovada:
"As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos terrnes do art. 60, § 39-, da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Dá nova redação ao art 177 da
Constituição Federa~ alterando e inserindo parágr;lfos.
Art 12 O § 12 do art 177 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 177....................................-------

'
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§ 1~A União poderá contratar com eflll~
sas ~ ou priva:las a realização das aliv~
da:!~ prEMslas nos incisos I a IV deste artigo,
observadas as condições estabelecidas em lei.•
Árt ~ Inclua-se um Parágrafo, a ser enumerado
como § ~ com a redação seguinte, passando o aluai §
~para§ 3"-, no art;.177 da Constituição Federal:
"Ar!. 177. . ............................................ .
§ 2"- A lei a que se refere o § 1Q disporá
sobre:
I ~ a garantia do fomecimenlo dos derivados de petróleo em lodo o terrilórlo Ílacional;
11 - as condições de contratação;
111 - a estrutura e atribuições do órgão
regulador do monopólio da União.
Art 32 é vedada a edição de medida provisória
para a regulamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos·§§ 1Q e 22 do art 177 da Constituição FederaL•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência infonna ao Plenário que, não havendo objeção, transfere a apreciação do Projeto de lei da Câmara ~ 5, de 1"995, do dia 16 para o dia 21 do corrente mês. (Pausa)
Como não houve objação do Plenário, ex officio, estamos com o projeto incluído na pauta do dia
21 de outubro.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2:
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição ~ 40, de
1995, de autoria do Sena:lor Antonio Carlos
Valadares e outros Sena:lores, nos tennos de
Substitutivo da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que dispõe sobre a i~
tuição de contribuição social para o financiamento das ações e serviços de saíde, tendo
Parecer, sob oQ 667, de 1995, da Comissão
- de Consti1Uiçao, Justiça e Cidadania,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A discussão da matéria foi encerrada no dia 1Q
do corrente.
Em votação a proposta de emenda à Consti!Lição, em segundo turno.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Senador Coutinho Jorge.
O SR. CCIUTINHO JORGE (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no primeiro turno
da discussão desta matéria, todos concordaram que
o setor da Saúde no Brasil precisa de recursos para
. a implementação de seus· programas. O próprio Mi. nistro da Saúde esteve pessoalmente-aqui no Sena-
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do Federal e, de viva voz, explicou a grave situação
da Saúde e a necessidade de obter recursos dessa
contribuição financeira, que, em boa horil. foi concebida por intermédio da emenda do Senador Antonio
Carlos Valadares.
· Durante a discussão no primeiro turno, foram
levantados dois argumentos que poderiam se contrapor à lógica e à necessidade dessa contribuição.
O primeiro grande argumento foi que, em vez de estarrnQs discutindo uma contribuição financeira de caráter transitório, provisório, destinado ao setor, deveríamOs estar discutindo a refonna fiscal e tributária
no Brasil.
Entre os Senadores que defenderam essa
tese, de forma brilhante, temos o Senador Roberto
Freire que disse de forma clara que a reforma tributária é uma prioridade nacional. Concordamos integralmente com esse argumento.
A Constituição de 1988 descentralizou .de certa
forma os recursos tributários concentrados na União
por intennédio dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios, particularmente do ICMS.
Seis anos se passaram e Estados, Municípios
e a própria União estão, na verdade, em situação
muito difícil em conseqüência de alguns equívocos
dessa reforma tributária contida na Cpnstituição.
O tempo mostra que a reforma tributária e fiscal é inquestionável, necessária e prioritária. Se
fosse possível realizá-la agora, eu seria o primeiro
a estar contra essa contribuição financeira por inoportuna e desnecessária. Na verdade, o Congresso Nacional ainda não discutiu a reforma tributária para atender à União, aos Estados e aos
Municípios.
Nesse sentido, face à realidade regimental do
Congresso Nacional e à forma de tramitação das
propOsituras nesta Casa, não temos dúvidas de que
estaremos, com muito esforço, discutindo a refonna
fiscal e tributária no próximo ano, para que a mesma
possa viger somente daqui a dois anos. Esse é o primeiro argumento correto. Concordaríamos em não
aprovar essa contribuição se a refonna fosse implantada no próximo ano.
O segundo grande argumento partiu do líder do
Partido, Senador Jader Barbalho, que, com clareza,
argumentou mostrando a sua inquietação em relação aos recursos necessários à área da Saúde.
Numa argumentação lógica, técnica e convincente,
S. Ex"' mostrou que a Lei de Custeio da Previdência
Social já aloca recursos suficientes para a Saúde e
que parte desses recursos foram desviados para outros fins na tentativa de superar o déficit
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Concordamos com o seu argumento, mas
isso mostra que o Congresso Nacional não cumpre uma das competências mais importantes de
qualquer congresso do mundo. Um corrgresso não
tem a função de apenas aprovar programas e pianos, mas também de fiscalizar e acompanhar a
execução financeira e orçamentária da União, dos
Estados e dos Municípios. Lamentavelmente, o
Congresso não cumpre esse papel, ainda estamos engalinhando na realização dessa grande
tarefa.
Por todos esses argumen!os, sou a favor da
contribuição financeira em favor do setor da Saúde,
porque se trata de uma contribuição provisória, transitória, para ser implantada em dois anos, prazo necessârio para que se discuta e se implemente a reforma fiscal e tributária No momen!o em que a nova
reforrna for implantada, termina o prazo de vigência
dessa contribuição.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, se se
tratasse de uma proposta de contribuição financeira
em caráter permanente, serramos contra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a
V. ~ que conclua o seu pronunciamen!o, pois o
seu tempo está esgotado.
O SR. COUTINHO JORGE - Concluirei, Sr.
Presidente.
·
Mas trata-se de uma contribuição emergencial,
que vai atender a uma necessidade urgente na ârea
da Saúde.
Por esse aspec!o e pela experiência do IPMF,
sabemos· que a cobrança dessà contribuição não
exige muita burocracia, é fâcil de ser controlada e é
destinada ao se!or da Saúde. Além disso, o Congresso Nacional poderá acompanhar e fiscalizar sua
execução.
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação
dessa contribuição.
Era o que tinha a dizer;
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Mais algum Senador deseja encaminhar a votação? (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Stplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Partido dos
Trabalhadores realizou um dos mais profundos debates sobre a-questão da emenda constitucional re:
lativa à contribuição de movimentação financeira
Mantivemos- a bancada tan!o da Câmara quanto do
Sêfiãdo - diálogo díreto com o Ministro Adío jatene.
Foram dias de debates no ãmbi!o -de no$$3 bancada
. e dois debates no Diretório Nacional.
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Na primeira oportunidade, o Diretório Nacional,
por 50 vo!os a 20, aproximadamente, definiu-se contrariamente à contribuição pretendida
Houve, então, em vista de todos os argumentos apresentados e pela ponderação por parte de
inúmeras pessoas do Partido dos Trabalhadores, sebrefudo aquelas ligadas ao movimen!o popular da
saúde nos mais diversos municípios, inclusive com a
iniciaiiva do Governador Vrtor Buaiz e diversos depulados, bem como a própria bancada do PT no Senado, uma solicitação ao Diretório Nacional para que
repensasse e rediscutisse a questão.
Hâ duas semanas, houve novo exame da maléria, novo debate. Cinco Senadores do Partido dos
Trabalhadores participaram da re!Xlião. Por quarenta e poucos votos favoráveis e trinta e um contra,
confirmou-se a primeira decisão de sermos centrârios à Conlri:luição sobre Movimentação Financeira,
ainda que tenha havido 1.111 debate do mais alto nível.
O Ministro da Saúde Adib Jatene, sem dúvida,
vem realizando uma batalha importante. No dia 1Q
de novembro, encaminhou a cada um dos Senadores do PT correspondência nos seguintes termos:
"Compreendemos as razões do voto
desfavorável de Vossa Excelência à proposta de Emenda Constitucional sobre Movimentação Financeira, na sessão do Senado
de 18 do oorrente.
A disciplina partidária faz parte do processo democrâtico, e a obediência às deci-SÕeS da maioria uma virtude cívica
Portanto, não tomamos o voto contrário de Vossa Excelência, nobre Senador
Eduardo Stplicy, como uma contestação à
proposta de busca de recursos para a saúde, nesta emergência brasileira, mais sim
uma manifestação pública de disciplina democrâtica, obediente a 1.111a diretriz partidária
. Guardamos a esperança de que, no 2"
turno, estas dificuldades estejam stperadas.
Atenciosamente,
Adib D. Jatene
Ministro da Saúde"

e

Ora, Sr. Presidente, faço, .rapidamente, um balanço dos argumentos a favbr e contra, que tan!o
despertaram o interesse no seio da nossa Bancada
·
e da opinião pública
De um lado, houve grande ·debate sobre o sentido de progressividade ou de regressividade dá
Contribuição sobre Movimentação Financeira Hâ
que se ressaltar, segundo o IBGE, que apenas
31 ,5% da população de 18 anos ou mais tem conta .
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bancária. Desse ponto de vista, algo em tomo de
68% não teria, ao fazer pagamentos, qualquer incidência .direta da Contribuição sobre Movimentação
_financeira na sua conta.
·
Por outro lado, são sobretudo os que têm mais
recursos que movimentam mais freqüentemente as
suas contas; haveria nisso um sentido de progressividade, porque os que têm mais contribuiriam com
maior parcela.
Há que considerar ainda que a Contribuição
sobre Movimentação Financeira é um imposto de
natureza indireta, que incide sobre os produlos em
todas as fases da produção.
Para simplificar, cito um exemplo: na produção
de vestidos, seria recolhida a Contribuição sobre . .
Movimentação Financeira na hora de se pagar o aigodão, depois no pagamento do fio do algodão, no
pagamento do tecido, na confecção -do vestido e, finalmente, na sua comerciaiizáção, ou seja, pagarse-ia cinco, seis ou mais vezes a Contribuição sobre
Movimentação FinanCeira. Em todas essas fases,
ela incidiria em cascata.
Na verdade, 0,25% não é tão alto, mas, se incidir cinco ou dez vezes, provocará um acréscimo de
1,25% e 2,5%, respectivamente, no pr~ final. Os
impostos indiretos, como este, caracierizam..se por
recair sobretudo nas classes de renda mais baixa,
como a dos trabalhadores.
Sob este ângulo, a Contribuição sobre Movimentação Financeira, tal como outros impostos indiretos - ICMS, IPI, etc. - tem caráter de regressividade. Comparando as duas coisas, solicitamos aos
responsáveis pelo Governo que realizassem um trabalho conclusivo a respeito, e eles não o fizeram. (0
Sr. Presidénte José Samey faZ soar a campainha)
Sr. Presidente, já vou concluir.
Outro aspecto importante é 0 conteúdo dos
gastes na área da saúde. Como tais gastos são realizados para a população relativamente rnil.is pobre,
uma vez que a camada mais rica possui meios de
pagar as suas próprias despesas com saúde, seja
diretamente, seja com planos privados, a contribuição possui sentido de progressMdade. Todavia
pesou, sobretudo, na decisão do diretório as contradições do Governo porqoo, de um lado, enquanto se desvinculam despesas na área da saúde e
da educação -com o Fundo Social de Emergência agora com o Fundo Fiscal de EstabRização -, de outro, procura-se vincular o balanço de todas essas
ponderações.
O fato de o Governo não ter ainda realizado a
l reforma tributária e todo a· esforço que se faz neces-
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sário para evitar a evasão fiscal levou a maioria do
Partido a vofar contrariamente.
. Sr. Presidente,. nesse sentido, iremos respeitar
essa decisão.
Obviamente, se entre nós houver quem, por
problema de consciência, avalie que deva ser outro
seu procedimento, nós respeitaremos sua decisão.
Com todo respeifD ao Ministro Adib Jatene pela
sua batalha e ao autor da proposição, Senador Antonio Carlos Valadares, a quem cumprimentamos, por
seus esforços, iremos seguir a decisão do Partido.
Portanto, votaremos contrariamente.
· Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE .(José Sámey) - Concedo
a palavra ao Senador Laura Campos.
O SR, LAURO CAMPOS (PT-DF. Para enca-.
minhar a votação. Sem revisão do orador. ·) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Ministro Adib
Jatene, quando Secretário do Governo de São Paulo, disse uma frase que me tocou de perto. Disse S.
Exª que o Brasil era governado pelas empreiteiras. .
Realmente o nosso sistema exclui o homem e
a vida em proveito da fetichização do capital.
Aquela expressão do Ministro Adib Jatene,
para mim, foi um sintoma de sua grande sensibilidade social, um sintoma de que não se conformava em
sacrificar a vida, a saúde e o emprego em proveito
das empreiteiras, do capital e dos bancos.
No primeiro turno de votação, tivemos a oporl!slidade de extemar o nosso voto, antes expresso pessoalmente ao Ministro Adib Ja!ene, que conta com a
nossa simpatiá pela cama da saú:ie, pela restauração
dos hospitais, pela dignificação da vida humana Fomos atê São Paulo. No recurso que os cinco Senadores do PT fizemos, fomos derrotados. Ao sermos
derrotados, recebemos uma carta do Ministro Adib
Jatene, que mostra que S. Ex" é um grande democrata capaz de compreender as adversidades, capaz de compreender os debates e as posições que
têm de ser· assumidas em obediência à fidelidade
partidária.
Na carta, diz S. Ex":
"A disciplina partidária faz parte do processo democrático, e a obediência às decisões da maioria é uma viriude cívica.
Portanto, não tomamos o voto centrário de Vossa Excelência, nobre Senador
Laura Campos, como uma contestação à
proposta de busca de recursos para a saúde, nesta emergência brasileira, mas sim urna
manitestação p(blica de disciplina democrá!ica, obediente a umadiretriz partidária"

.:•:
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Ao mostrar a sua compreensão, o Ministro Adib
Jatene tomou-se ainda mais merecedor da nossa
confiança. Portanto, gostaríamos de poder votar a
favor da proposta, fornecendo as bases materiais
para que S. ExA possa abrir o caminho para a vida e
para o social.
Agradeço ao Ministro Adib Jatene a gentileza
da carta que me foi encaminhada. Diz ainda S. Ex":
Guardamos a esperança de que, no 2" turno, estas
dificuldades estejam superadas". Infelizmente, elas
não o foram•. Portanto, continuo defendendo, conscientemente, a aprovação da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira, mas felizmente já
tenho salvCK:Ondulo, dado pelo Ministro Adib Jatene, para votar de acordo com a decisão do meu Partido, a que me submeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, após quase
cinco meses de longos debates, está em votação no
Senado, em segundo turno, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, criada para beneficiar um enorme contingente. da população brasileira, que se encontra, neste momento, sofrendo
grandes dificuldades com a crise que se abateu sobre o setor da saúde.
Quando o Ministério da Saúde cuidava apenas·
das endemias, da paralisia infantil, da cólera, da· tuberculose, da doença de Chagas, ele dispunha de
recursos suficientes para combatê-las. Entretanto,
depois que o lnamps foi extinto, ao Ministério da
Saúde foram incorporados os serviços de saúde
prestados pelos ambulatórios, postos de saúde e
hospitais de todo o Brasil. Enquanto as atividades do ·
referido Ministério cresceram de fonna astronõmicii;
os recursos que lhe são destinados não sofreram
acréscimos na proporção da responsabilidade que
ele assumiu.
Tenho alguns dados que demonstram que o
Ministério da Saúde vem sofrendo discriminação, ao
longo do tempo, por parle do Governo Federal. Aqui
estão infonnações contidas num pronunciamento feito pelo Ministro da Saúde, Adib Jatene, no recinto da
Assemblé!_a L~islativa de Sergipe, para. q,nde S. Exll
se deslocou, a fim de demonstrar ao povo sergipano
que o setor saúde realmente está sofrendo urna crise por falta de recurso$ e, sobretudo, de prioridade.
Diz o Ministro da Saúde: •o que aconteceu com a incorporação do lnamps ao Ministério da Saúde foi o
. seguinte: quando o lnamps era da Previdência So-
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cial, nós tínhamos de 25% a 30% do orçamento da
Previdência para o lnamps, mas quando o lnamps
se incorporou ao Ministério da Saúde, em 1990, ele
veio apenas com 14,5%, ou seja, a Previdência se
apropriou de praticamente metade do que ela passava ao Sistema de Saúde. Em 1993 - todos se lembrame são testemunhas-, a Previdência se apropriou dos outros 14,5% e deixou de repassar recursos para a saúde.•
Assim, Sr. Presidente, é natural que o Ministro
venha pedir recursos, porque o que está faltando é
dinheiro para tocar o seu programa no Ministério da ·
Saúde. Dificilmente um parlamentar apresentaria
urna proposição, a pedido de um Ministro, se não
fosse por alguma razão interessante. Isso acontecia
no passado e aconteceu neste Congresso Nacional.
Eu não conhecia o Ministro da Saúde. Conheci-o no
dia em que S. Ex" compareceu. à Comissão de A&suntos Económicos, que se reunia com a Comissão
de Assuntos Sociais. Depois do relatório candente
que o Ministro apresen!ou a respei!o da situação de
calamidade pública do se!or de saúde, eu me ·ofereci
- e lá estavam praticamente todos os Senadores das
duas Comissões, manifestando'inteira solidariedade
às palavras do Ministro -, naquele momento em que
o conhecia pessoalmente, a apresentar urna medida
que viesse socorrer a saúde no- Brãsil. Talvez haja
pessoas que sejam donas de hospital e que queiram
utilizar~e da verba do SUS para algum benefício político ou pessoal, mas isso não acontece com o aufor
desta emenda, porque não dispõe de nenhuma empresa no se!or hospilalar.
Sr. Presidente, os recursos advindos da aplicação desta medida não vão para o Tesouro da União;
vão para a Fundação Nacional de Saúde, que os
distnõuirá aos diversos segmen!os do Ministério da
Saúde. ~
A meu ver, é corajosa .a atitude que está to.mando o Senado Federal, neste momento, ao apro.var mais uina contribuição ou, como costuma dizer a
imprensa brasileira, mais um imposto que vai incidir
sobre 30 milhões de brasileiros que têm cheques,
porque 120 milhões de brasileiros não possuem conta bancária neste País ainda subdesenvolvido. É
urna medida corajosa e, ao mesmo tempo, justa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vemos o governo editar medidas provisórias para socorrer bancos que têm resultados negativos que jamais serão
cobrados e que irão fazer parte do balanço como
prejuízo e, mais ainda, que não vão pagar lmpos1o
de Renda, o que vai custar muito caro à sociedade
braSileira. Vemos, ainda, o governo elaborar urna re-
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-forma bibutâria lembrando-se apenas das empresas,
reduzindo o que elas pagam, , sem considerar as
pessoas físicas que conbibuem com 73% do montante da arrecadação. O governo está preocupado
apenas em reduzir os impostos das empresas em
todo o Brasil. Não sou contra essa medida, pois sou
da opinião de que deve haver uma redução da carga
tributária. Entretanto, ao lado disso, deve haver um
combate tenaz à sonegação, a fim de que ·injustiças
não sejam cometidas.
Sr. Presidente, enquanto persiste essa discriminação entre pessoa física e jurídica, entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras, que agora
podem transitar tranqüilamente no Brasil e levar os
seus dividendos para fora, não pagando Imposto de
Renda, esse imposto' que estamos criando e que
está para ser aprovado no Senado Federal é para
beneficiar o povo brasileiro desassistido, ou seja,
mais de 120 milhões de brasileiros que dependem
do SUS, não o brasileiro que participa das multinacionais, de empresas poderosas que sonegam imposto a toda hora e a todo instante. É o povo brasileiro que vive nos campos e nas cidades, desassistidos de qualquer providência do governo para atendimento às suas necessidades básicas e mais urgentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
palavra V. Ex•
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em uma
dessas noites, compareceram, na residência do Senador Ney Suassuna, vários Srs. Senadores e o Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene. Quero confessar
que saí, daquele encontro, convencido da necessidade da conbibuição pleiteada pelo Ministro da Saúde, que tem colocado de forma clara a situação da
saúde no País. S. Exa tem sido incansável na sua
luta, percorrendo todos os setores do governo, os
ministérios, tem envidado esforços no sentido da
participação da sociedade brasileira, neste momento, para retirar a saúde da UTI em que se encontra
A meu ver, tal conbibuição deve ser feita agora Não
podemos negaf esse voto de confiança ao Ministro
Adib Jatene. Ao votar favoravelmente, quero transmitir a
preocupação, o apelo do Ministro da Saúde, no sentido de que, em função da arrecadação desses recursos, haverá urna distribuição equânime, propor, cional, junto aos Estados e Municípios; visando aso-
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correr a saúde em todos os recantos deste País.
Faço esse apelo aos colegas para que sejam sensíveis no trato dessa questão.
O meu voto é favorável.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação~
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Humberto Lucena
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ao votar, favoravelmente, no segundo
turno, essa Proposta de, Emenda Constitucional, que
contou, inclusive, com a minha assinatura, devo dizer que o fazemos não apenas em homenagem ao
Sr.- Ministro da Saúde, que tem-se revelado um
grande homem público e administrador exemplar,
mas também por ronsiderar que se trata de uma
medida de caráter emergencial que vem ao encontro
do custeio da Saúde Pública, hoje dependendo de
convênios estabelecidos entre o Governo Federal,
Estados e Municípios. Corno todos sabem, a Saúde
Pública encontra-se numa situ11ção de absoluta crise
financeira levando, inclusive, ao constante atraso do
pagamento das contas hospitalares.
No meu entendimento, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a provisoriedade dessa conbibuição
deve terminar com a promulgação da Proposta de
Emenda de Reforma Tributária que se encontra no
Congresso Nacional. Acredito que, no momento em
que a Câmara e o Senado se debruçarem sobre a
questão da reforma bibutâria, deveremos encontrar
uma solução para o custeio da Saúde, no bolo geral
das despesas públicas. Com isso, terâ chegado o
momento de revogarmos essa conbibuição provisória para a saúde pública, apesar de mantê-la, talvez,
dentro do elenco dos novos tributos nacionais, para
se destacar a grande importância que esse tributo
assumiu no sistema fiscal, confOrme ficou aqui, bem
esclarecido, recentemente, num discurso pronunciado pelo nobre Senador Roberto Freire.
Sem dúvida, trata-se de um tributo que, dificilmente pode ser sonegado e que é pago não apenas
pela economia formal mas também pela imensa economia intoi'ITld!.
Mas, Sr. Presidente, ao proferir estas palavras
de apoio à CPMF, no segundo turno de votação dessa Proposta de Emenda Constitucional, gostaria de
encaminhar um veemente apelo ao Senhor Presidente da República e, especificamente, ao Sr. Ministro Adib Jatene, para que, S. Exas tomem providências concretas e eficientes no sentido de, primeiro,
cuidar dos hospitais públicos, hoje inteiramente su-
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cateados, a exemplo do que ocorre com um hospital
padrão; que é o Hospital dos Servidores Públicos do
Estado do Rio de Janeiro; segundo, reajustar os preç:os das tabelas dos serviços prestados ao Sistema
Único de Saúde pelos médicos hospitais credenciados em todo o País, que, hoje, estão sendo pagos irrisoriamente, como todos nós sabemos; terceiro, apurar rigorosamente as denúncias de fraudes
praticadas pelos prestadores de serviço· do SUS e,
sobretudo, puni-los exemplarmente em todo o País,
para que o dinheiro público seja realmente bem fiscafizado e bem apliCl!dO.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação da matéria
O SR. PRESIDENTE .(José Sarney) - Concedo
a palavra a V. Ex"
O SR. ROBERTO FREIRE (PP$-PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SP's e Srs. Senadores, como na votação
da Emenda do Petróleo, também pouco pudemos fazer, salvo fo[!Tlalizar no segundo turno aquilo que
aprovamos no. primeiro. Por isso, desnecessário discutir o equívoco que representa a criação de uma
contribuição provisória, quando se encontra tramitando no Congresso Nacional uma reforma tributária
em que caberia muito melhor a diScussão sobre imposlo ou qualquer . outra contribuição sobre movimentação financeira
·• Pela sua capacidade de se adequar às novas
realidades econômicas da economia informal, do dinheiro eletrônico, de toda uma série de alividades
que promovem renda. sem, necessariamente, vincular-se a emprego, esse é um imposto efetivamente
modema e que tem que ser discutido dentro de uma
visão de reforma tributária e fiscal maior.
Mas isso é desnecessário. Importante seria salientar - foi dito por inúmeros senadores, agora. especificarnente, pelo Senador Humberto Lucena - que
o Ministério da Saúde precisa se integrar nesse processo de reforma do Estado brasileiro.
Estamos diJ>Cutindo reforma administrativa e
previdenciária e não temos nenhuma discussão sobre a reforma do Sistema Público de Saúde. Estamos discutindo apenas mais recursos. Para quê?
Para um sistema que demonstrou que viabiliza fraude, que caraCteriza toda uma espécie de ilícito e de
irregularidades e que pouco se fez?
O Jornal do Brasil, no último domin!iJO, trouxe
um artigo em que o Deputado Sérgio Arouca levanta
. o "alisar disquete•, uma das outras formas de fraudar o Sistema Público de Saúde.
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Este Governo, que fala tanto em privatização,
deveria falar em publicização;'" porque essa é uma
alividade eminentemente pública.
O campo da Saúde deveria sofrer uma intervenção - não privilegiando, como privilegia, e de for-ma ilícita, irregular, permitindo fraudes no sistema
privado de saúde.
A coragem que temos, como foi dito pelo autor
da emenda, de aprovar uma contribuição deveria ter
como contrapartida a coragem do Ministério da Saúde para fazer uma intervenção concreta nesse cipoal
de irregularidades e de fraudes, que é o sistema
conveniado de saúde públicã neste País.
É importante salientar sempre islo: o Ministro
Adib Jatene não pode conviver com um sistema que
ele próprio, num equívoco grave, tendo conhecirnento de irregularidades, autorizou pagamento. Não sei
nem se chegou a concretizá-lo; uma imoralidade.
Precisamos aprovar, porque há uma necessidade da saúde pública e isso é uma questão de cidadania. No entanto, temos sempre de alertar qoe a-"
Reforma no Sistema de Saúde e, portanto, do Minisléria da Saúde, tem de ser enfrentada também corajosarnente, o que, infelizmente, não está acontecendo.
O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a
palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Para
encaminh·ar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, pouquíssimas vezes alguém esteve numa situação tão difícil quanto eu me
encontro neste exalo momento.
Funcionário do extinto lnamps, proprietário de
hospital particular que tem convênio com o Sistema
Único de Saúde e o maior admirador do Dr. Adib Jatene neste País, porque, quando estudante, fti um
de seus alunos. Contudo, tenho consciência do sucateamento e deterioração total em que se encontra
o atendimento médico-hospitalar no nosso Pais.
Esse.imposlo é mais uma maneira de empurrar
com a barriga a solução definitiva para os problemas
da Saúde. Defendo, sim, o Dr. Adib Jatene; por isso,
não votarei contra esse projeto, em respeito a esse
grande brasileiro que está "de pires na mão", solicitando esmolas para os doentes das Santas Casas e não para ele, que não precisa disso. Todavia, está
totalmente errada a estrutura da Saúde em nosso
Pais.
Sr. Presidente, os Constituintes universalizarama Saúde, mas não procuraram os meios de sustentá-la, e quem acaba tendo mais direito ao atendi-
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mento do SUS,são as pessoas mais ricas, que, por
sua a!)lizade com os médicos, são beneficiadas até
com ci,.-gias plásticas. O SUS acaba por pagar
esse tipo de gasto em detrimento de um pobre que
fica na fila de hospital durante muitos meses.
O nosso l)ospital, no interior oo EstaOO oo Tocantios, manteve ~nvênio com o Sistema Único de Saúde ou' com. o antigo lnamps. N!lo existe um médico, um
hospital que possa sobreviver sem ~ sa dependerúnicaeex'clusivarnerted:ls recusosooSUS..
O Ministro Adib Jatene tem consciência disso;
taxas
com esse dinheiro: quer aumentar !3rn 40%
de serviQO, para pagar os médicos e "hospitais. No
entanto, se aumentar em 100%, eles terão de continuar fazendo corrupção.
Estou defendendo também a minha classe, Sr.
Presidente, Srs. Senadores. O nosso hospital deixou
de atender o SUS, porque prefere acolher indigentes, sem cobrar nada, a passar pela pecha de corrupto ou ladrão. É essa a situação aluai do Sis!ema
Único de Saúde em nosso País.
Concordamos, corno todos, que devemos, por
ocasião da Reforma Administrativa, Previdenciária,
Tributária e Fiscal, prover os recursos definitivos
para que o Sistema único de Saúde possa fazer
·
cumprir a letra da Constituição.
Em homenagem a esse grande brasileiro, que,
com esses recursos provenientes da Cobrança do
ICMF por dois anos, infelizmente não poderá resolver, de forma definitiva, o problema da Saúde, vou
abster-me de votar, Sr. Presidente. Mas fica o apelo
para que nós, do Senado Federal, encontremos a
solução, por meio das reformas que estão, a cada
dia, chegando a esta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDEN~ (~osé Sa~ey) - Concedo
a palavra ao Senador Epitac10 Cafete1ra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
encaminhar. Sem revisão·do orador.) - Sr. Presidente, no primeiro turno, dei o argumento que norteava
o meu voto e ainda lembrei o projeto, do nobre Senador Pedro Simon, qu~ tentava mu~ar a idade de •
60 anos_ d_a aposentadona compulsóna para 65, po_rque o M1n1stro Paulo Brossard estava plenamente lucido quando se aposentou.
RessaHei, • na ocasião, que não possó votar
uma lei cujo ãrgumento principal é um homem. Ninguém discute as qualidades do Ministro Adib Jatene:
sua capacitação profissional, sua honestidade e seu
desejo de servir ao País.
Entretanto, no momento da votação, todos encaminham porque o Ministro Adib Jatene é um ho-
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mem sério. Mas é preciso lembrar que S. Ex" não é
pennanente Ministro da Saúde. Não posso votar
uma mudança na Constituição porque o Ministro é
um homem sério. E se amanhã não for S; Ex" o Ministro? E se amanhã a situação se alterar? Conti- nuo, portanto, na mesma posição da primeira votação, ou seja, voto contra.
Na realidade, os recursos da Saúde saem pelo
~lo. Fala-se I'Ttito que há corrupção no setor de
Saúde, mas ainda não vi ninguém ser punido por
iS$0. De repente, iremos fazer uma sangria na Constilllição, criar uma contribuição para um Ministério
porque o Ministro é homem sério?
·
O nobre Ministro dos Transportes, Odacir
Klein, também é um homem sério, e nem por isso
será criada uma contribuição para atender ao Ministério dos Transportes. Todos os Ministros são sérios,
porque, se não o fossem, ó Presidente não os teria
nomeado.
Temos que entender que o OrçamentO da República tem que ser uno e distribuir as verbas aos
Ministérios deste País proporcionalmente. ·
Compreendo o desejo do Ministro Adib Jatene
de atender ao seu Ministério; afinal de contas, S. Ex"
está perdendo dinheiro para ser Ministro. Mas continuo votando "não", Sr. Presid~e; O meu Partido·
tem a votação em aberto, mas o meu voto pessoal
será "não", porque continuo coerente com o meu
ponto de vista. Não posso mudar a Constituição daste País porque o Ministro é um homem sério.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -·sr. Presidente,
peQO a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apenas para reafirmar
posição do PDT que, no primeiro turno, votou favorável a esta emenda e da mesma forma, neste segundo turno, votaremos, os três Senadores do Partido, também favoravelmente.
um breve comentário a re_speito de várias afirmações que foram feitas aqui, Concordo com as
acusações sobre a existênci.a de fraude no Sistema
único de Saúde, mas não tem razão quando se afirma que o Ministro não toma providências, porque
eu, apesar de ser de um Partido de Oposição, tenho
comprovado que S. Ex" tem tomado as medidas cabiveis e possíveis nessa área de combate à fraude e
à corrupção no Ministério da Saúde.
Não tem razão quem diz que vai votar ou quem
deixa de votar por causa de um ministro. Claro que
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não se vai fazer urna mudança na Constituição por
causa de -um homem que não ocupa um cargo vitalício. Embora a pessoa do Ministro Adib Jatehe inspire confiança, seriedade, competência à frente do
cargo que ocupa, não é isso que nos faz votar favoravelmente, porque o cargo não é permanente, não
é vitalício. O que nos faz votar favoravelmente é o
estado de calamidade em que se encontra a Saúde
desta País e a convicção de que os recursos, em
vez de aumentarem a cada ano, estão sendo reduzidos no Orçamento da União. A Constituinte se preocupou em financiar a Educação deste Pafs, mas não
houve a mesma preocupação com relação à saúde,
como apontou o ·senador por Tocantins ao dizer que
houve a intenção de universalizar, mas não houve a
decisão de financiar. Mas, com relação à Educação,
houve o compromisso de financiar com base em
25% do Orçamento dos Estados e 18% da União.
É isso que nos faz votar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL- ( -AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os homens valem l)ão pelo poder que eventualmente conseguem
palmar, ou pela fortuna que conseguem amealhar,
entendo que valem pelo que realizam em prol da coletividade.
Estou ouvindo algumas exclamações neste
plenário e quero, antes de mais nada, ser coerente
com· a minha posição no primeiro turno.
A figura central neste episódio se chama Adib
Jatene. O que é que a figura deste homem público
tem teifo em denredor da sua atuação? Tem percorri-. . do gabinetes, tem chegado até à humilhação de ouvir de alguns a negativa à sua pretensão. No entanto, S. Ex" continuou, feifo Dom Quixote, atrás de
apoio politico.
Ouvi aqui urna declaração terrível. Imagino a
situação em que se encontra o Senador Carios Patrocínio, mas, ll)esmo assim, com dignidade, com a
verticalidade que tem feito da si.Ja vida, declara que
prefere abster-se a votar contra; S. Ex" que é um
médico.
Sr. Presidente, sou advogado, mas o advogado
é o cirurgião p_lástico do fato. Pois quero, neste caso,
transformar-me num cidadão que toma o fato partindo da seguinte premiss<~: votar-se-á aqui porque se
trata do Ministro Adib Jatene? Mas claro que sim!
Vamos acabar com a hipocrisia de dizer que não é
uma homenagem a S. Ex". É! As verbas estão calndo, saindo, fugindo, escapando pelo ralo? Estão.
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Mas S. Ex" está defendendo a regularização. E
mais, previu que, no instante em que deixar o Ministério da Saúde, não terá a solução de continuidade.
Ainda há pouco, desta tribuna, alguém fazia a
detesa da quebra do monopó6o do petróleo em hornenagem à carta do Presidente da Rep(blica OtNi a carta que o eminente Senador Lalso Campos leu aqu~
que retrata com lide6dade o que é um homem púbriCO.
De modo, Sr. Presidente, que negar a Adib Jatene, neste instante, a possibilidade dessa aprovação, quaisquer que sejam os argumentos - e eu os
respeifo - é negar a quem faz do serviço público um
sacerdócio.
Mantenho o meu voto, como no primeiro turno:
"sim", pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José samey) - Consulto
o Plenário se ainda há algum Senador que deseja
encaminhar a votação, para poder conceder a pala. vra ao Relator da matéria. (Pausa.)
Com a palavra o Relator da liiàlénã; Senador
Lúcio Alcàntara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou ser muito
breve porque seria ocioso repisar aqui os mesmos
argumentos favoráveis que já levantamos por ocasião da discussão e votação, em primeiro turno, da
emenda constitucional, que institui uma contribuição
de caráter provisório sobre movimentação financeira, vinculada aos gastos com a Saúde.
Todavia, não é demais repetir que, votando lavoravelmente em segundo turno à institúção dessa
contribuição, o Senado estará cumprindo com seu
dever, com as suas responsabilidades e dando uma
resposta às angustias dos brasileiros que não têm
outra forma de receber assistência médica, cuidados
médicos, a não ser se providos pelo Estado. Por
isso mesmo, por não termos outras fontes de recursos que possam acudir a essa necessidade, é que o
Senado toma sobre seus ombros a responsabilidade
de instituir esta contribuição.
Lamento muito que os nobres Senadores da
Bancada do PT, que sei que gostariam de votar lavoravelmente, não possam fazê-lo por razões de
disciplina partidária, que devemos respeitar. Larnento, ainda, que o seu Direlório Nacional não tenha
dado ouvidos às suas ges1ões e à de outros campanheiros seus, inclusíve da Deputada Conceição, que
escreveu um artigo no qual defende a institúção da
contnbuição ao mesmo tempo em que nega o seu
caráter regressivo, para afirmar que este tributo é
um dos socialmente mais justos.
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Por isso, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é que queremos resumir a nossa intervenção
nesta tarde, apenas para dizer que os méri1os do au_torda proposição, o Senador Antonio Carlos Valadares, são muitos. S. Ex~. realmente, teve a iniciativa
de apresentar a proposição subscrita por vãrios outros Srs. Senadores. A luta do Ministro Adib Jatene
foi de alguém que tem ideal, de alguém que sabe do
que estã falando e que deseja, realmente, que o Govemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
cumpra com o seu compromisso socialdemocrata. ·
Essa é a face socialdemocrata do Governo.
Como dizia o Senador Roberto Freire, hã matérias, hã assuntos que são de natureza puramente
privada, mas hã outros para com os quais o Governo tem responsabilidades públicas das quais não
pode se furtar. Neles estão a Saúde, a Educação, a
Segurança Pública e outros tantos itens. E tem razão. o Senador Roberto Freire. A instituição desta
contribuição não nos exime de buscarmos o perma. nente aperfeiçoamento do sistema, que tem ainda
seus defeitos, suas inconsistências, que ainda per~
mite fraudes, desvios, irregularidades que estão sendo combatidas permanentemente pelo Ministro Adib
Jatene e sua equipe. Tanto assim, que, ao contrãrio
do que se disse na época, S. ~ suStou o pagamento de contas indevidamel)te apresentadas ao Ministério. Esse mal não é brasileiro, é mundial. Acabo de
ler um artigo do Professor Marc Forman, da Tulane
University, nos Estados Unidos, onde faz uma crítica sobre o sistema de saúde americano e apresenta
dados que mostram que os desvios, fraudes e irregularidades somam U$200 bilhões - que é urna
quantia gigantesca - mostrando que essa matéria
exige vigilância permanente das autoridades e das
instituições responsáveis por esse gasto. Mais do
que ao Ministro Adib Jatene - cujos méritos não precisamos realçar, porque jã são por demais conhecidos _ a aprovação da CPMF significa uma homenagem aos milhões de brasileiros, crianças, adultos e
idosos excluídos de todo o sistema econõmico e social e que necessitam urgentemente desse tipo de
atenção do Poder Público brasileiro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não hã
mais oradores.

VOTAM_"SIM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Artur da Tavola- Bani Varas- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Darr:;y Ribeiro- Edison Lobão - Elcio Alvares - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Francelina Pereira- Freitas Neto -
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Geraldo Melo - Gerson Carnata - Gilberto MirandaGuilherme- Palemeira - Hugo Napoleão - l;iumberto
Lucena .:. lris Rezende - Jefferson Peres - João
França- João Rocha- Joel de Hollanda:- Jonas Pinheiro - Josaphat marinho - José Arruda - José
Bianco - José Fogaça - Julio Campos - Junia Marise - Leomar Quintanilha - Lucfdio Portella - Lúcio
Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto - Martuce
Pinto - Mauro Miranda- Nabor Junior- Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Pedro Simon - Ramez T ebet- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero
Jucã - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha- Sergio Ma«hado- Teotonio Vilela
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleim.bing - Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO OS SRS SENADORES:
BeiJo Parga- Benedita da Silva- Eduardo St.pf,..
r:;y - Emília Fernandes - Epitãcio Gafeteira - Raviano
Melo - Gilvam Borges - Jader Barbalho - José Dlira
- Lauro Campos- Levy Dias- Marina Silva .
ABSTéA-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Arlindo Porto - Carlos Palrocínio.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ A Presidência cómunica ao Plenãrio a convocação de urna
sessão solene do C:ongresso Nacional, a realizar-se
amanhã, às 1Oh, no Plenãrio da Câmara dos Deputados, destinada à promulgação da Emenda Consti·
tucional n" de 1995.
Passa-se à votação.
· A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa)
(ProcecJe.se à vota~o)
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Todos os
Srs. Senadores jã votaram? (Pausa.)
Encerrada a vofação.
_
Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NAO 12.
Houve 03 abstenções.
Total: 75 votos.
A emenda foi aprovada e vai à Câmara dos
Deputados.

9:

É a seguinte a matéria aprovada:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do a;t 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucional:
EMENDA CONSTITUCIONAL N2 , DE 1995
Artigo único. Fica incluído o art 74 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:
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"Art. 74. A União poderá instituir conbibuição provisória sobre movimentação QU
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.
§ 1º- A alíquota da conbibuição dê que
trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total
ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei.
· § 2!! À contribuição de que trata este
artigo não se aplica o disposto nos arts. 153,
§ 5", e 154, I, da Constituição.
§ 3" O produlo da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de
Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde.
.
§ 4º- A conbibuição de que trata este
artigo terá sua exigibilidade subordinada ao
disposto no art 195, § 6"-, da Constituição, e
não poderá ser cobrada por prazo superior a
dois anos."
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência esciarece ao Plenário que os outros itens da
pauta também necessitam de votação nominal, pois
tratam de escolha de autoridades.
Vamos passar· aos itens 3 e 4 da Ordem do
Dia, que podem ser apreciados em sessão pública,
procedendo-se à votação por escrutínio secreto.

ltem3:
MENSAGEM Nº-306, DE 1995
Escolha de Autoridade

Discussão, em turno único, do Parecer

no. 671 , de 1995, da Comissão de Constitt.ição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem no. 306, de 1995 (nº-961195, na origem),

de 12 de setembro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da RepCillica sl.bmete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Nelson Antônio Daiha, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo
de Ministro Classista Temporário, representantll dos empregadores, no triênio de .
1995ã 1998.

O parecer é favorável.
Em discussao. (Pausa)
Encenada a discussão.
Os Srs. Senadores ocupem os seus lugares.
1Vamos p~er à v~tação.
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O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,

peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. ExR
tem a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, apenas para esclarecer que, como estou
lutando para que se acabe com a figura do juiz classista, vou votar contra. E queria ressaltar que nada
tem a ver em relação às pessoas aqui indicadas. É
apenas uma ques1ão de princípio para iniciar a campanha para se discutir a figura do juiz classista.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Ata registrará a posição de V. Ex", uma vez que a votação
. é secreta.
O SR. JOSÉ. EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palaÍira para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
tem a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orad0 r.) - Sr.
Presidente, gostaria de registrar a mesma posição
que adotei na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania O voto foi pela abstenção, no sentido de
que sou contra a representação classista e entendo
que se deve realmente aprofundar o debate no sentido de acabar com essa excrescência da legislação
brasileira
Como acredito que o voto contra poderia parecer um voto contrário às pessoas que es1ão sendo
indicadas, vou abster-me, assim como fiz na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata registrará a posição de v. Ex".
.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:

Antonio Carias Magalhães - Antônio Carias
Valadares .- Arlindo Porto - Artur da Távola - Bello
Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos Bezena - Carias Patrocínio - Carlos Wilson - Coutinho
Jorge - Edison ·Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin ~ Flaviano Melo
- Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo Gerson Camata - GHberlo Miranda - Gilvan Borges
- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto
Lucena - lris Rezende - Jáder Barbalho - Jefferson
Péres- João França - João f!ocha- Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho - José Arruda - José Bianco José Outra - José Fogaça - Júlio Campos - Laura
Campos - Leomar Quintanilha- L!lvy Dias- Lucidia
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Portella - Lúcio Alcântara - Luiz AlberiO - Marina
Silva - Mauro Miranda - Nabor Jú.nior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet- REjnan Calheiros - RoberiO Freire - Roberto Requião - Romero
Jucá- Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Teotônio
Vilela- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram
SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO 05.
.
.
Houve 11 abstenções.
Total: 64 votos.
A Presidência comunicaráaõ Senhor Presidente da República a aÍJrovação pelo Senado.
O SR. PEDRO PIVA - Sr. Presidente, não foi
registrado meu voto "sim".
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará a manifestação de V. EJ<O., mas a votação já
está concluída

•..

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4:
MENSAGEM 111"307, DE 1995
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer
n2. 672, de 1995, da Comissão de Consli!Lição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n<> 307, de 1995 (n" 962195, na origem),.
de 12 de setembro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República Slb-.
mete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Luiz Malheiros Tourinho, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores,
no triênio de 1995 a 1998.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votaç:So.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antonio Garlos MagalhãesAntonio Caries Valadares -Arlindo PoriO - Artur da
Távola- Bello Parga- Beni Veras- Caries Bezerra
- Carias Patrocínio - Carias Wilson - Casildo Maldanar - CoutioiÍo Jorge - Edison Lobão - Eduardo
Suplicy - Elcio Alvares - Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin
- Raviano Melo - Freitas Nelo - Gerson Camata Gilvan Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- lris Rezende - Jáder Barbalho - Jefferson Peres - João França -:_João Ro-

cha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -. José
Bianco -José Outra - José Fogaça- José ArrudaJúlio Campos - Lauro Campos - Leomar Qlintanilha - Levy Dias - Luc:idio Portella- Lúcio Alcântara
- Lúdio Coelho- Luiz Alberto - Marina Silva- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir
Soares- Onofte Quinan - Osmar Dias- Pedro Piva
- Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan CalheirosRoberiO Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Teotôtlio Vilela
Filho-: Valmir Carnpeiq- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO 06.
·
Houve 09 abstenções.
Total: 65 votos.
A indicação foi aprovada, e a Mesa comunicará
ao Senhor Presidente da República
.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As
rias eonstantes da paute da presente sessão, nos
termos do Regimenlo Interno, deverão ser aprecia. das em sessão secreta.
SolicHo aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de.que seja respeHadoo dispositivo regimental.

maté-

São os seguintes os itens a serem
apreciados:

-5MENSAGEM III" 318, DE 1995
Escolha de Chefe de Missao Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n<> 318, de 1995 (n" 1.038/95, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Palio Cardoso de onveira Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junlo
à República Italiana

-6MENSAGEM 111"319, DE 1995
Escolha de Chefe de Missao Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n"-319, de 1995 (n" 1.039195, na
. origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sérgio Paulo Rouanet, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Tcheca
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(A sessão transforma-se em secreta às
17h56min. evoltaaserpúblicaàs 18h02min.)
·o SR. PRESIDENTE (José Samey) -A sessão
volta a ser pública
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra, para uma comunicação inadiável,
por cinco minuto!lO SR. JOSE EDUARDO DOTRA (f'T-SE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, gostaria na tarde de hoje de trazer ao conhecimento deste
Plenário. a Portaria n" 6, de 20 de outubro de 1995,
da Procuradoria da República do Disbito Federal,
Ciue diz o seguinte:

O Ministério Público Federal, pelo Procurador ila República ao final firmado, em
exercfcio na Procuradoria da República do
Distrito Federal, com apoio na Constituição
Federal, art. 129, III, e na Lei Complementar n"
75,de20demaiode 1993, art. 6", VIl, b, e XIV,
b, considerando o que éonsta do procedimento
admin~ rP- MPF/PGRI08100.00127619513 e, especialmente,
a) que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil públi.. .co e a ação civil pública para a proteção do
pabimônio público e social (Constituição, art.
129, III, e Lei Complementar n" 75193, art.
62, vu; b), bem assim promover outras ações rfecessárias ao exercicio de Sual; fi;!nções
institucionais. em defesa da ordem juridica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponfveis, especialmente quanto à ordem econômica e financeira (ar!. 6", XIV, b) e à prevenção e repressão da improbidade adminlstraliva (lei n"
8.429, de 2 de junho de 1992, art. 17, § 4")
b) as representações dos Excelentíssimos Senhores Deputado Federal Jaques
Wagner, Senador Eduardo Outra (folhas 122 e acfrtamento de folhas 47-55) e Deputado Federal Wz Gushiken (folhas 24-44),
bem como do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de Brasília
(SEEB!pfl (folhas 58-76), as quais noticiam
o po~ível vazamento de informaçõ~ sigilosas (inslder information), oriundas do Banco Central do Brasil, por ocasião da mudança da política Cambial, implementada por
aquela autarquia, para o sistema de bandas,
em março de 1995, o que teria beneficiado
instituições financeiras credenciadas pelo
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BC para operarem comó dealers, isto é,
para negociar no mercado cambial segundo suas instruções. a
de mantê-lo
equilibrado;
·
c) a necessidade de se aprofundarem
as investigações já encetadas e analisar
adequadamente as informações prestadas
pelo Banco Central, do ponto de vista operacional e economébico, por especialistas na
área. resolve instaurar
Inquérito Civil Público
com o fito de-apurar as circunstâncias
referentes ao citado episódio, para tanto determinando:
1) comunicar a instauração desse inquérito, anexando-se cópia desta portaria à
511 Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal; ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda (neste caso por
intermédio do Senhor PróCUI'ador Geral da
República) e ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil;
2) solicitar à 511 CCR/MPF a publicação
desta portaria na imprensa oficial.
·
Após cumpridas estas determinações,
voltem-me
Brasilia(DF). 20 de outubro de 1995.
Wellington Cabral Saraiva
Procurador da República

fim

Sr. Presidente, por ocasião daquele episódio
da mudança de bandas, a partir da apresentação de
dados que reforçavam indícios de vazamento de informações, durante diversas vezes fizemos questão
de registrar esses indícios.
Na época, o então Presidente do Banco Central e o próprio Presidente da República- não diretamente, 1T1a5 por meio de insinuações, carac'lerizavam-nos como ignorantes, despreparados, chegando-se até a levantar-se questiles de caráter. Acredito que o nosso desempenho nesta Casa. sem falsa
modéstia, só serviu para desmentir os adjetivos não
muito qualificantes fei1os, na época, pelo então Presidente Pérsio Arida. Presidente do Banco Central e
pelo Presidente da República.
No nosso entendimento, essa decisão da Procuradoria da República do Disbito Federal contribuiu
para comprovar, pelo menos, que ao apresentarmos
os referidos dados estávamos no exercfcio pleno do
. mandato para o qual tOmos elei1os. sem que emitíssemos juízo de valor - como fizemos questão de. registrar à época - em relação à honestidade de tal ou
qual personalidade.
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Essa decisão do Ministério Público contri~irá,
por meio da abertura do inquérito civil público, para
esclareci!:' aquele episódio de maneira definitiva, já
_que - o Sr. Presidente .e os Srs. Senadores devem
lembrar-se -, por ocasião daquele episódio o Banco
Central, em nota oficial, se manifestou afirmando
que aquelas instituições financeiras por mim citadas
.teriam, inclwive, concordado em quebrar o seu sigilo bancário. ,
No entanto, quando da vinda do então Presidente Pérsio Arida à Comissão de Assuntos Econõmicos, mesmo em reunião secreta, e ap_esar da afirmação do Banco Central de que aquelas instl!Lições
teriam aberto mão da quebra do seu sigilo bancário,
aqueles dados não foram apresentados.
Em função disso, solicitei ao Presidente do
Banco Central, por meio da Mesa do Senado, informações a respeito daqueles dados, sugeri, inclusive,
que elas viessem descaracterizadas, ou seja, sem
que os nomes dos diversos bancos envolvidos nas
operações estivessem especificados. A resposta do
então Presidente foi a de que essas informações
não poderiam ser repassadas em função da existência do sigilo bancário.
Acreditamos que com essa decisão do Ministé:rio Público poderemos chegar a uma conclusão final
sobre esse episódio.
Mui1D obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Eduar- do Outra, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a cadeira da presid~ncia, que é ocupada
pelo Sr. Levy Dias, 3l! Secretário.

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso .. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, antes
de ontem tive a oportunidade de participar do início
da jornada "Zumbi pela Vida", uma caminhada de
227 quilômetros, organizada pela Central Única dos
T rabalhaclores - CUT - para relembrar o tricentenário
da morte do herói da liberdade, Zl.ITlbi dos Palmares.
Essa irnpqrtante iniciativa revela uma CUT politicamente madura, preocupada com os problemas
sociais, étnicos e culturais e não apenas com os interesses sindicais ou corporativistas. Mostra um sindicalismo que luta pela cidadania, uma CUT consciente de sua responsabilidade cívica e nacional.
O sacrifício da longa caminhada de São Paulo
até Aparecida - da qual participei de um trecho ex-

223

tenso - representa a determinação dos negros em
defender a República de Palmares, onde tinham di-·
reito à vida e à liberdade.
Inspirada em exemplo heróico, a jornada da
CUT vai passando pelas cidades, convidando as tammas a aderirem e defendendo reivindicações essenciais do povo, como o direito ao emprego, à terra, à justiça, o direito de não ser discriminado por
mGltivo de raça. crença, ideologia, e celebra o tricentenârio da morte de Zumbi.
Os participantes dessa caminhada entregarão
as reivindicações populares ao Presidente da República no dia 20 de novembro, quando teremos a
grande marcha SObre Brasma, cujo objetlvo é conscientlzar a Nação dos seus direitos e buscar uma reconciliação do Governo com o povo, o esquecido de
sempre.
·
Ao defender a vida, a CUT toca num ponto fundamental para o futuro da Nação brasileira. Nósso
povo está sofrendo um processo acelerado de exclusão social; em que camadas cada vez maiores da
população ficam sem oportunidade de trabalho e
educação. A miséria social divide o País, anula a cidadania e nos degrada enquanto ser humano, povo
e nação.
Já foi dito que não existe nação forte com povo
fraco. Vida é sinônimo de paz. Essa é a condição da
vida. Vida é emprego e com este conquistamos a
paz. Vida é direito de todos à educação e assim teremos o fortalecimento da paz. Vida é ter moradia
digná para todos, para nesta termos a famffia unida,
com a qual manteremos a paz. Vida é o direito à terra para produzir, pois somente assim teremos a paz
no campo.
Por falar em paz no campo, a prisão da líder
sem-terra Diolinda é o retrato sem retoque da injustiça que impera no Brasil, que prende quem qÜer trabalhar e deixa livre os dilapidadores da Nação. A
bandeira histórica da reforma agrária é o reencontro
do Brasil càm o seu povo, abrindo caminho para a
integração do País ou incrementando o mercado interno. Tratar o Movimento · dos Sem-Terra como
caso de polícia significa abdicar da idéia de um povo
produtivo e de um País soberano.
A reforma agrária é uma questão que interessa
a todos e não apenas ao homem do campo. A cidade e o campo precisam estar unidos na construção
de um país forte. Todavia, sem a solução econômica
e social do problema dos sem-terra, isso nunca será
possível.
Estamos falando sobre a paz e quero dizer que
a defesa da vida não é uma questão restrita apenas.
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ao nosso País, mas a todo o mundo. O repúdio ao
assassinato do Primeiro-Ministro israelense, ·Prêmio
Nobel da Paz, é o mínimo que podemos fazer para
continuar defendendo a paz mundial. Todos os povos e países do planeta Terra têm de buscar na folerãncia e cooperação mútuas o seu modus vivendi,
do contrário, nosso futuro estarâ altamente comprometido.
É cóm essa perspectiva, e participando dessa
jornada Zumbi pela Vida que estamos também realizando nesta Casa, a partir da iniciativa do Senado
Federal, o Encontro Parlamentar pela Democracia
Esse encontro se dará no dia 1O, a partir das 9h,
para o qual todos estão convidados.
Tenho em mãos um folheto- do qual pedirei a
publicação - onde estâ a palavra do Presidente do
Senado Federal, Senador José Samey, que fala da importãncia dessa homenagem a Zumbi dos Palmares.
Falaremos nesse encontro da imortalidade de
Zumbi e da democracia racial. Mas quero ir além,
porque a luta pela paz e a luta pela vida pressupõem
um esforço conjunto, seja no campo político, seja no
campo econõmico, seja nas relações raciais, seja
nas relações humanas.
Gostaria de dizer que nessa homenagem que
esta Casa prestará a Zumbi - e sabemos serâ mais
do que uma homenagem - como parlamentares e
representantes da sociedade civil, estaremos fazendo uma intervenção no sentido de dar respaldo à iniciativa governamental, para que haja medidas positivas, afirmativas para a raça negra brasileira
. Quero dizer que poucos conhecem a história
de zumbi. Temos visto a luta pela terra, a luta pela
· vida, a luta pela paz, temos agora essa inspiração
de Zumbi dos Palmares, que tocou, que deu impulso
ao movimento negro e nos deu condição, energia,
para continuar lutando contra a discriminação.
Mas, não é só isso: queremos lutar para que a
sociedade possa encarar naturalmente a sua pluralidade. Esse é o maior objetivo do movimento. Não
queremos apenas que o negro tenha condições de
ocupar o poder e através dele, pura e simplesmente, discriminar. Não queremos estar no poder
para transformá-lo - um poder do ponto de vista
racial. Queremos um poder na sua plenitude,
queremos acéitar com naturalidade a presença
desse s!!r húmano negro da sociedade brasileira,
o qual tanto tem contribuído para o crescimento
desta Nação.
Não queremos favores, não queremos revanche, queremos os nosso direitos, direitos que estamos gradativamente conquistando.
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Na exclusão social, temos certeza de que semos majoritários. Na representação política, o poder
não se dâ, não se divide, conquista-se.
Estamos trabalhando para que possamos transformar essa sociedade e que ela reconheça essa phr
ralidade. Homens, mulheres, negros, brancos e índios
constituíram esta Nação, produzem nesta Nação, são
irmãos. Queremos que isso seja reconhecido.
A SRA. Marluce Pinto- v. Ex• me permite um
aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA _ Concedo 0
aparte a v. Exª, Senadora Marluce Pinto.
A S~ Marluce Pinto - Senadora Benedita da
Silva, é com muito prazer que nesta tarde estou lhe
ouvindo fazer essa defesa em prol da raça negra. Eu
jâ venho acompanhando esse trabalho desde que
fomos Deputadas Constituintes: a sua luta em prol
da igualdade de condições. Uma luta que !!Cho bas!ante justa porque as pessoas não podem ser distinguidas pela cor. V. Exª, que é uma representante da
raça negra, só nos dâ orgulho, principalmente a nós
Senadoras, de termos uma colega tão batalhadora
Quero dizer aos nossos Pares que fiquei bastante
gratificada por ocasião daquela conferência das mulheres, na China, porque V. Ex• foi condecorada - recebeu um troféu das mãos da atrirJane Fonda - por
sua luta em favor da raça negra Aquela manifestação me orgulhou bastante, não só por ver uma brasi!eira ser condecorada, entre as cinco mulheres que
foram escolhidas no mundo inteiro, mas ver a Senadora Benedita da Silva ser condecorada por sua luta
em favor de uma causa tão justa. Então, é mais do
que oportuno esse seu discurso, porque esperamos
que a raça negra tenha também o seu destaque na
ârea politica. Tenho certeza de que isso vai acontecer. v. Exª foi a primeira a levantar essa bandeira,
foi a primeira a chegar a este Congresso. Com esse
terceiro mandato - foram dois mandatos corno Deputada Fed~ral e agora este corno Senadora -, cada
vez mais v. Exª estâ sendo brilhante na sua luta não
só pela raça negra, mas também pelos carentes,
que realmente precisam de pessoas da sua envergadura para minimizar a sua situação de penúria. A
vida dessas pessoas não é fâCil, por mais que se
lute, por mais que haja promessas durante as campanhas políticas. Todos sabemos que depois de
eleitas muitas pessoas mudam. Depois que estão
ocupando seus cargos, deixam os carentes esperando até que haja outra eleição. Solidarizo-me com V.
Ex•. Quero dizer, mais uma vez, que tenho orgulho
de ter na Senadora Benedita da Silva não só urna
colega de Congresso, mas uma grande amiga
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A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço-lhe
o aparte, Senadora Marluce Pintn. Gostaria de l:fizer
que sempre pude contar com V. Ex", desde a Camara dos Deputados. Todas as vezes em que levantamos a voz em favor dos oprimidos, dos marginalizados, contamos com o seu ajloio. Isso é importante,
porque não se trata de uma tarefa dos pobres, das
mulheres, dos negros, trata-se de uma tarefa nossa,
principalmente daqueles que podem abrir a boca,
daqueles que têm vez e voz para denunciar a injustiça, para conquistar a justiça, a paz, nessa jornada
pela vida. É importante, pois, que recebamos desta
Casa apoio para continuarmos essa luta, que espero
ver finda. Não é uma luta que me satisfaz. Gostaria
muitn de falar a respeitn disso. Todas as vezes em·
que tenho necessidade de tratar do racismo, do machismo, das desigualdades sociais, eu me angustio.
· ·.Espero, um dia, não ter neceSsidade de falar
sobre isso. Espero também poder aludir à mulher,
ao negro, ao índio; à criança, ao adolescente, ao
idoso ou ao trabalhador, pura e simplesmente numa
conversa social, no chamado •papo informal", sem
essa seriedade, sem - por que não dizer? - essa
agressMdade, com que hoje falamos por não aceitar a
prática da discriminação racial e da exclusão social.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex._
um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Ouço V. Ex"com prazer.
·
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de cumprimentá-la pelo pronunciamento e pela iniciativa de
estar à frente, aqui no Senado Federal, de todos os
ates em memória de Zumbi dos Palmares. Gostaria
também • de falar da importância dessa caminhada
que a Central Única dos Trabalhadores, por intermédio do seu Presidente, Vicente Paulo da Silva, o Vicantinho, está realizando em memória de Zumbi dos
Palmares. O Brasil talvez tenha sido o pais com o
mais longo período de escravidão - cerca de 320
anos- com nada menos do que cinco milhões de negros e de índios submetidos às piores condições de
trabalho sem qualquer remuneração. É importante
relembrar o que foi a história de Zumbi dos Palmares. Ainda hoje, Frei Betn no jornal O Estado de S.
Paulo menciona alguns dados da biografia de Zumbi
dos Palmares.. V. Exª obviamente os conhece em
profundidade.-Mas, se me permitir, lerei breve trecho
da história que todos os brasileiros precisamos conhecer melhor. Diz Frei BeiD:
•zumbi- que na língua quimbundo, dos
bantos de Angola, significa "duende" - nasceu livre no Quilombo, em 1655. Jovem, foi
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capturado por soldados e doado ao padre
Amõrlio Melo, que o balizou como Francisco
e lhe ensinou português e latim. ·E, talvez, o
direito à liberdade. Em 1670, voltnu ao Oulombo. Empenhou-se em sua organização,
sobretudo na resistência aos ataques müitares, tomanckH;e o líder. Em Palmares, lugar
de difícil acesso no alto da Serra da Barriga,
concentravam-se os negros foragidos das
fazendas de cana-de-açúcar de Pemambuco e Alagoas. Eram apoiados pelos índios.
O Quilombo de Palmares era o maior de todos e, como oásis da liberdade, durou quase um sécUo, áe.1600 a 1695, com ceroa
de 20 mil habitantes- então, 15% da população brasileira. Por temer que Palmares se
alastrasse como exemplo, esvaziando os
engenhos de .mão-<le-obra escrava, os usineiros, com apoio do Estado, convocaram o
bandeirante Domingos Jorge Velho. Embora
considerados heróis pela historiografia olicial, muitns bandeirantes não passavam de
uma versão barroca de esquadrão da morte
rural. Que o digam os índios e negros...
ZUmbi, após renhida luta, foi martirizado.
Três séculos depois, a luta de Zumbi
ainda espera por vitória O Brasil é a segunda nação-negra do mundo, superada apenas Pela Nigéria - 50 milhões de brasileiros
são negros, sem contar aqueles que, como
eu, -são CO!llliclerados brancos, malgrado o
sangue negro que trazem nas veias.• . •
É muito importante que nós brasileiros venhamos conhecer melhor essa história aqui sintetizada
Muitas vezes conhecemos bem as histórias de pessoas também mártires da liberdade, como Tiradentes, mas felizmente, graças ao clamor de tantos,
como V. Ex", nessa batalha pelo direito à dignidade
de todos os negros como cidadãos brasileiros iguais
a todos os demais, é que estamos conhecendo melhor. Receba nossa solidariedade nessa luta pela libertação de todo o povo, de todos os nossos irmãos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Exª, Se~:~ador Eduardo Suplicy.
Quero acrescentar alguns dados também com
relação a Zumbi. Estamos reescrevendo sua história, porque a história oficial brasileira não tem levado
em consideração e não tem repassado a contnbuição que a raça negra e o povo indígena deram e
• continuam dando a esta nação.
É importante, neste momento em que estamos
discutindo os problemas da saúde, dos sem-terra, a
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paz, a falta de segurança, a violência, é bom nos
lernbrarmos de que o Qui lombo de Palmares chegou
a ter cerca de 20 mil habitantes entre negros, que
eram a maioria, brancos, pobres e índios e de que
Palmares era uma confederação de Quilombos, de
acordo com os documentos da época Havia vários
quilornbos menores. Havia um quilornbo chamado
Aqualtune, que era da mãe de Zumbi, além de muitos outros, como Qui lombo de Quariterê, liderado
por uma muher que mostrava toda a energia e a ·
garra da mulher brasileira, resistindo e abalando a
coroa naquela época O mais importante-desses quilombos era o Cerca Real do Macaco, situado onde
atualmente se localiza a cidade de União de Palmares, no Estado de Alagoas. Isso é bom para o nosso
conhecimento geral.
Queria dizer ainda que a religião na República
de Palmares era o cristianismo sincretizado com os
valores religiosos africanos. Ninguém detinha os se-·
grados da religião. Todos eram responsáveis em repassar os ensinamentos. A ramma era poligãmica
Em cada mocambo, o chefe era senhor ou senhora,
absoluto ou absoluta, mas, na ocasião de guerra,
reuniarTH;e para deliberar conjuntamente, sob as ordens do ZUmbi ou outro chefe da república, na Casa
do Conselho do Macaco. A base da economia era a
agricultura - polic:Utura. A colheila era feita duas vezes
por ano; após a colheita, descansavam duas semanas.
Os quilombos adotaram a forma do uso útil de
pequenos tratos, roçados, base ·ecoríõmica da ramrlia livre. O excedente da produção era dado ao Esta'
do como contribuição pàra a riqueza social e defesa
do sistema A solidariedade e a cooperação eram
praticadas desde o inicio dos ql.ilornbos. A sociedade livre era regida por leis consagradas pelos usos e
costumes. Não existiam vadios, nem exploradores,
mas sim uma ativa fiscalização, nascida das IIÍas contra formas ultrapassadas de relações de produção.
Em 1917, já existiam nascidos e crescidos ha. bituados àquele sistema nos quilombos. A abundância da mã<Hie-obra, o trabalho cooperativo e a solidariedade social aumentaram fortemente a produção. Palmares possuía uma hierarquia militar e um
contingente armado que mantinha a tranqüilidade
dos que trabalhavam contra as incursões dos escravagistas.
Iniciaram a construção de fortificações. O Exérci!o era comandado pelo Ganga Ml.is e era bem armado. Suas armas eram arcos, flechas, lanças e armas de fogo. Esse exército era tão forte que levou
as autoridades portuguesas a receberem, em 1678,
. urna delegação palmarina com honras de embaixada.
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O então Rei de Palmares, Ganga-Zumba, sucumbiu a Portugal e aceitou úin acordo de paz em
troca dos escravos fugidos voltarem aos seus donos
e ficarem livres somente os nascidos em Palmares.
Com isso, no entan1o, não se conformou a facção ~"
derada por Zumbi, jovem guerreiro, que percebeu a
armadilha na proposta dos portugueses. Zumbi assume o poder e Ganga-Zumba é executado pelos
soldados revoltosos com sua capitulação.
De 1630 a 1695, Palmares resistiu a todas as
expedições punitivas, tal era a capacidade de resistência e o poder mifitar da República de Palmares.
E, em 1695, então - bem colocou o Senador Eduar-.
..do Suplicy -. Domingos Jorge Velho. conhecido matador de lndios que história oficial consagra como
herói, invade· Palmares e organiza um exército com
cerca de 9.000 homens. Só para se ter uma idéia do
que representava derrotar Palmares, os holandeses
haviam conquistado Pernambuco com pouco mais
de 7.000 homens.
Foi destruída a Repúbfica de Palmares, mas
depois de terem escrito a epopéia do seu exemplo, a
maior resistência social militar, econõmica e .cultural
ao sistema escravagista.
Eu .ficaria aqui a noite ipteira falando desse
grande legado, mas são poucas pessoas - quem
sabe, a maioria de nós - não conhece e nem reconhece não apenas essa história, mas essa contribuição, essa forma de sociedade organizada, com todo
o respeito, com pluralidade.
É is!o o que buscamos: que possamos ver em
Palmares um exemplo dessa sociedade igualitária,
fraterna, justa, com respeito às diferenças. Estamos
buscando a harmonia Quantas vezes apelamos
para que haja solidariedade e, às vezes, não somos
ouvidos? Mas é importante dizer que este homem,
Zumbi dos Palmares, o Francisco, o Chico na intimidade, merece ter o seu nome escrito no livro dos heróis da Pátria.
TenhO certeza de que contaremos com o apoio
não apenas do Congresso, porque sabemos da intenção do Governo Federal nessa iniciativa Quer o Presidente, como intelectual e conhecedor proftrldo, também fazer jus a essa história, dar a sua contribuição.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, queremos ver esta Casa - sabemos que é uma sexta-feira
- no encontro em que participarão,. também, pariamentares do Haiti, de Angola e outros países, que
somarão conosco não apenas para formularmos
uma política, mas para render essa grande homenagem a esse grande herói e dar mais urna contribuição à His1ória do Brasil.
Era o que tinha a dizer. Muita obrigada
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU B/5CURSO:

0 SENADO FEDERAL E AS
COMEMORAÇ0ES DO TRICENTENÁRIO
DE ZUMBI DOS PALMARES
O !)enado Federal homenageia Zumbi dos Palmares, no Tricentenário de sua Imortalidade, resgatando uma das páginas mais gloriosas da história
brasileira e buscando manifestar o verdadeiro respeito à epopéia palmarina ao tempo em que reafirma
perante a nação a imensa contribuição africana no
processo da sociedade do país.
TrezeniOs anos nos·separam da queda do Qtilombo dos Palmares; sediado em Macacos, na Serra
da Barriga, localizada no Município de União dos
Palmares, em Alagoas, quando Zumbi - o líder mais
aguerrido. de todos os quilombos - roi derrotado e
morto, deixando aos brasileiros um legado de lutas
6ber!árias e a consciência de ser 6vre, aquele cujo
sentimento maior de dignidade impedia a passiva
convivência com a escravidão.
MuiiOS outros quilombos existiram. Contudo, o
de Palmares, cuja duração ultrapassou cinqüenta
anos - 1625 a 1695 - tomou-se o mais famoso e
festejado, além de ser objeiO de estudos e pesquisas nos pl8f19s nacional ·e internacional.
Diversas furam as revoltas dos oprimidos ao
longo da história, escrevendo páginas de heroísmo e
resistência: a República de Palmares, no período colonial, a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a Revolução Praieira e o Levante dos Malês, após a independência e também a Revolta da Chibata, já no
período republicano.
Inquestionável, portanto, a participação do elemeniO negro nas lutas populares, pois esteve em
Canudos, na Revolução Pemambucana, em 1817,
nos pampas com os Farrapos e roi elemeniO importante na expulsão dos holandeses.
Além do mais, a data de 20 de novembro sugere à sociedade uma reflexão sobre o processo democrático que envolve o Brasil, cuja sedimentação
se concretizará no instante em que todos estiverem
participando plenamente do crescimeniO e quando
as raízes e a_ identidade nacionais, marcadamente
afro-brasileiras, furem devidamente recuperadas.
Inegável a presença alricana em IOdos os setores da vida brasileira, onde encontramos o negro na
política, nas letras, nos hábiiOs e nos costumes. Destacam-se, ainda, a dança. a música, as artes çênicas, a
escultura, a pintura, o caniO, as ciências sociais, a me-
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. dicina, a engenharia, o jornalismo e tantas outras atividades criativas da pessoa e aqui lembramos Alei-

jadinho, Pe. José Maurício, Machado de Assis, Rebouças, Juliano Moreira, José do Patrocínio, Cruz e
Souza, NascimeniO Moraes, Grande Otelo, Pixinguinha,. Cartola, Torres Homem, Otávio Mangabeira,
Mãe Menininha do GaniOis, Felipa Maria Aranha
Clementina de Jesus e tantos outros.
·
'
A programação estabelecida para as efemérides de novembro tem ainda como proposta um amplo debate nacional onde possam participar os diversos componentes dos grupos sociais brasileiros e
dos povos formadores do "e!hos" nacional, para que,
por intermédio das manifestações de todos os envolvidos, haja um maior· enriquecimento das relações
entre os homens, com vistas à cidadania
Senador José Samey.
A IMORTALIDAQE DE ZUMBI DOS PALMARES
E A DEMOCRACIA RACIAL
Em 20 de novembro de 1995 celebra-se os trezeniOs anos da morte de Zumbi, líder político ·do
Quilombo dos Palmares.
MuiiO já IOi dilO sobre sua personalidade, mas
pouco foi feito para o resgate da sua impoi1ãncía
para os brasileiros, pois Zumbi não deve ser visiO
apenas como herói dos negros, mas sim como símbolo da.luta pela liberdade e contra a opressão.
Zumbi e Tiradentes são brasileiros considerados heróis nacionais pela cultura popular, sendo que
·o resgate da importância histórica de Zumbi ainda
está por se fazer, contribuindo para restaurar a memória política do nosso povo, que tem em Zumbi dos
Palmares um dos seus expoentes maiores.
As comemorações do Tricentenário da Imortalidade de Zumbi abre a oportunidade para a discussão sobre a democracia racial e sobre a realidade
do negro brasileiro. A superação do miiO da democracia racial deve ser perseguida por todas as pessoas comprometidas com a verdadeira democracia
compreendida em seu sentido tradicional de dou!rin~
da soberania popular e das liberdades politicas.
As celebrações deste Tricentenário nos enseja
que devemos aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção sobre a situação de exclusão social
do negro e que esta questão deve deixar de ser meramente cultural e passar a ser política, para enfrentar problemas que afetam essa população, como políticas eficazes de combate ao racismo, à situação
de pobreza, violência e marginalização, desemprego, saúde - especialmente da mulher negra -, educação diferenciada, distribuição de renda
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Por acreditar na importância de Zumbi, é que
propusemos a criação, no Senado Federal, da Comissão Especial para implementar as atividades relatívas ao Tricentenário de Zumbi dos Palmares.
Portanto, ao tomar a iniciativa de promover atividades alusivas ao Tricentenário de Zumbi, acreditamos
que, mais do que uma homenagem a esse que foi,
sem dúvida, o maior herói negro brasileiro, esta é a
oportunidade que o Congresso Nacional propõe
para despertar, em milhares de çidadàos, homens e
mulheres de todas as raças e origens, a semente da
esperança e da verdade que habita em rodos nós e
que é um legado de Zumbi. O conhecimento e o resgale do passado, bem como a constante visão crítica do presente e a perspectiva de um futuro sempre
melhor, constituem a essência da identidade cultural
de um povo.
Zumbi não morreu. Ainda vive em cada um de
nós, que percorre o caminho da liberdade, da igualdade e da justiça, iniciado por ele há trezenf!ls anos.
Senadora B.enedita da Silva
C.OMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA PARA
iMPLEMENTAR ATIVIDADES RELATIVAS AO
TRICENTENÁRIO DE ZUMBI
Presidente: Senadora Benedita da Silva
Vice-Presidente: Senador TeotOnio Vilela
Membros: Senador BeiJo Parga
Senador Ney Suassuna
Senador Waldeck Ornellas
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Eduardo SÕplicy, o tempo da sessão já se esgofllu
às 18h35min.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pergunf!l a V.
Ex~ se eu poderia fazer uma breve comunicação de
Liderança.
'
·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência concede a V. ElO' alguns minutós e pede que V.
Exª seja breve porque, segundo estabelece o Regimenfolntemo,.o tempo_dasessão.jáse e-sgotou.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, ?gra<;!eço a atenção, mas considero extremamente importante expor o nosso ponto
de vista, diaJ)Ie dos movimentos que o Governo
Fernando Henrique Cardoso dá com vistas à reeleição, com um projeto .de lei que pretende modificar o que está hoje na legislação brasileira e na
Constituição.
Quero dizer da discordância que tenpo com relação ao princípio da reeleição nas circunstâncias da

Novembro de 1995

história política brasileira que hoje vivemos: A Constituição brasileira e a legislação eleif!lral já têm romado os cuidados com respeito ao abuso que, tantas
vezes, acontece com aqueles que estão à frente do
Poder Executivo, sejam os Prefeitos, os Govemadores ou o Presidente da República.
A legislação eleitoral brasileira já consagra o
princípio da desincompatibilidade. Quem quer ser
candidato ao Poder EXecutivo ou mesmo ao Legislativo, se estiver ocupando cargos de Secretário ou de
Ministro, precisa desincompatibilizar-se com seis
meses de antecedência à realização das eleições,
porque, no exercício de qualquer um desses cargos,
terá uma vantagem extraordinária em relação aos
outros competidores durante a campanha eleitoral.
Como agora iremos admitir que um Prefeifll,
Governador ou Presidente tenha o direito à reeleição
nas circunstãncias aluais da Hisfória brasileira? Com
os costumes que temos observado nas · eleições
passadas. é quase inevitável o abüSõ pÕder polilico drujuele que oc~.pa um cargo do Executivo para
promover a sua própria eleição.
Se o Presidente Fernando Henrique CB!tlose ·
acredita, de fafll, que merecerá a confiança desta
Nação, poderá ser novamente eleito - até porque
tem demonstrado condições excepcionais de saúde
-, mas quatro anos depois do término do seu aluai
mandafll.
Se Sua Excelência realmente realizar um bom
governo, com certeza terá organizando uma equipe
de pessoas com enorme talenfll. Entre os que estêo
diretamente no seu governo ou os que acompanham
e apóiam a sua ação no Poder Legislativo, poderá
haver qUEtTQ surja como candidaf!l, apoiando as suas
ações, os seus princípios e o seu programa de Governo.
O que poderemos prever a partir da reeleição
de Prefeitos, Governadores e do Presidente da República? Estaremos restringindo em muifll a possibilidade de renovação de lideranças políticas ern todo
o território brasileiro.

do

Considero o princípio do rodízio altamente saudável. Registro essa preocupação no âmbito do Partido dos Trabalhadores. A própria saída do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, da Presidência do Partido, possibilitando a eleição de José Dirceu, é tipicamente um sinal de como é saudável o princípio do
rodízio. Ele propicia o surgimento de novas lideranças e novos porta-vozes.
No Senado Federal, quando, pela primeira vez
na história do PT, fui escolhido Líder, apesar de sermos cinco Senadores do Partido, de pronfll sugeri a .
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. -acatada decisão, seguindo o exemplo do que o'borre
na Câmara dos Deputados. Por melhor que seja ser
líder du 1'artido, o período de liderança seria por um
ano, justamente para que se promova a possibifidade de novas pessoas terem acesso a um poslo de
porta-voz de liderança do Partido. Obviamente, poder-se-ia pensar em algumas vantagens, na possibilidade de a pessoa ser reconduzida. No entanto, pesande todos os prós e contras, acredilo que o mais
saudável é não termos a reeleição, principalmente
quando já começa a surgir um movimenlo nesle
sentido, ou seja, a
de contradição extraordinária no seio do Governo Fernando Henrique Cardoso. Ainda onlem e anleonlem, o Presidente Femando Henrique dizia que não era algo importante nem
prioritário para os seus Ministros. Desauorizou-lhes,
portanto, a sua ação nesse sentido. Entrelantl, o Ministro Sérgio Motta estava com saudades de Bras~ia,
de ver os seus amigos pariamentares no Senado e na
Câmara, e eis que os jornais anunciam hoje que o
tema principal tratado por eles fo~ sobretudo, a questão da reeleição. logo o Ministro das ComunicaQões,
logo quem age com extraordinário poder politico. Será
que S. Ex" vai comandat? Que tipo de ação o Poder
Executivo vai tomar para convencer Depttados e Senadores da questão do direito de reeleição?
A esta altura da História do Brasü, com os costumes políticos que .temos, o direito de reeleição não
é considerado propício.
Quem quiser testar o seu mérilo no sentido de
obter a confiança da população que aguarde quatro
anos e tenha a possibilidade de ser reeleito para
aqt..lei!l_mandatoJguaLao_que_linha,seoãopara ouIro, seja no Poder legislativo ou no Executivo.

amostra

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -Os Srs. Senadores Júlio Campos, José Bianco, Roberto Freire,
Romeu T uma, José Sarney e lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art 203 do Regimenlo Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFl-Mn - Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, 'volto a esta tribuna
para retomar, uma vez mais, tema que reputo da
maior importância e gravidade: a questão da deterioração da malha rodoviária nacional.
Conquanto o tema seja objelo de freqüenles
pronunciamentos, não apenas deste Senador que
agora ocupa a tribuna mas também de inúmeros de
meus ilustres pares, tei)~O a convicção de que é
oportuno e mesmo necessário voltar a ele, em vista
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da persistência e até do progressivo agravamenlo
da situação, bem como da amplitude de suas repercussões P,COnômicas e sociais.
Da última vez que abordei o tema, no dia 21 de
junho próximo passado, a par de enfocar a situação
particúarr.!e meu Estado do Maio Grosso, procurei
taínbém traçar um panorama mais geral dos grandes prejuízos advindes para a Nação a partir da falta
da conservação de nossas estradas.
• No que tange ao Mato Grosso, . apontei as
el'\orrnes perdas para os agricullores, estimadas em
dois mühões de toneladas de grãos, por falta de vias
aptas ao escoamento da supersafra colhida esle
ano. lembrei a interrupção do tráfego na BR-163,
entre Poslo Gil e Nova Mutum, onde a estrada simplesmente foi arrastada pelas chuvas, e também na
BR-364, única ligação do Mato Grosso com o reslo
do País, em decorrência de uma cratera de aproximadamente dez metros de comprimento.
Em nível de Brasil, o desperdício da produção
agrícola ao longo das estradas mal conservadas é
calculado, somente nesta safra, em dez milhões de
toneladas de grãos. O conjunto dos prejuízos econômicos, porém, é ;ncalculável. Eles incluem os danos
nos veículos, o aumento no consumo de combustíveis, a perda de mercadorias em gerai _ particularmenle as pereciveis ~ e até mesmo a facilitação
aos furios e roubos nas estradas. Para que se faça
uma idéia de quão antieconõmico tomou-se transportar mercadorias pelas estradas brasileiras, basta
dizer que os custos do transporia rodoviário no País
chegam ao dobro daqueles verificados nos países
desenvolvidos.
--- -prejuízolleronÔmicoS reSultanles da degradação da malha rodoviária nacional são imensos,
por outro lado nada representam em comparação
com o preço em sofrimento humáno que pagamos
por essa situação. lnúmeoâs auloridades do setor e
até campanhas publicitárias têm traçado paralelos
entre o transilo em nossas estradas e situações de
guerra. As estatísticas justificam essas comparações. No ano passado, mais de seis mil pessoas morreram e mais de quarenta mil ficaram feridas nas estradas esburacadas, mal sinalizadas e saturadas de
todo o Brasil. No corrente ano, somente até o mês
de junho, as rnorles já chegavam a quatro mü! Tratase de um morticínio cruel e inominável.
É bem verdade, por um lado, que nem todas
essas mortes e lesões corporais resultam da má·
conservação das rodovias. Parle delas decorre da
imprudência de motoristas despreparados para encararem a séria responsabilidade que é conduzir um

-Se os-
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veículo aulomotor, preservando a segurança própria
e dos-demais. Sabemos que a inges1ão de álcool
antes de dirigir, a insuficiência de horas de sono dOs
motoristas profissionais, o abuso da velocidade e as
manobras temerárias ceifam mtitas vidas nas estradas. Por outro lado, é inegável que o mau estado
das rodovias, isoladamente ou em associação com
os fatores recém-referidos, provoca milhares de acidentes com vitimas, os quais poderiam ser evitados
caso o Executivo lograsse cumprir sua responsabiHdade de conservar e recuperar as vias terr.estres. :
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Alguns dias após pronunciar o discurso que antes referi, tive a satisfação de receber correspondência encaminhada pelo Capitã<Hie-Mar-e-Guerra
Eduardo Alberto de Araripe Pereira, do Rio de Janeiro. Em sua carta, relata o Capitão Araripe ter realizado recentemente uma longa viagem terrestre, oportunidade em que pOde "observar o estado lastimável
em que se encontram nossos eixos de deslocamento•. Tendo tomado conhecimento, pela Voz do Brasil, do discurso que pronunciei, o Capitão teve a
gentileza de enviar-me fotocópia de artigo de sua
autoria no qual tece pertinentes comentários acerca
do assunto, apresentando, outrossim, interessantes
sugestí5es para o enfrentamento do problema.
Ém seu artigo; o Sr. Araripe destaca aqueles
elementos que considera os principais responsáveis
pelà falta de segurança nas estradas, detenckH;e
não ape11as na deterioração do leito das rodovias _
cheias de enormes buracos ~ mas enfatizando também a ausência de acostamento em muifos trechos
e a total precariedade da sinalização.
Apontaildo que as poucas placas de sinalização existentes estão, na maioria das vezes, ilegfveis, corroídas pela ferrugem; que as faixas delimitadoras das pistas de rolagem estão quase sempre
apagadas ou sequer foram traçadas; que são abundantes as lombadas desprovidas de qualquer indicação, o articulista afirma que em certos trechos de
sua viagem a veiQcidade utilizada não podia exceder
os vinte quilômetros horários, sob pena de risco de
acidente ou avarias na suspensão do vefculo.
Registre-se, por oportuno, que o Capitão Araripe esteve trafegando não em vias secundárias, desprovidas de maior tráfego ou importãncia, mas sim
em duas das principais rodovias do País, as BRs
101 e 116, nos trechos que ligam o Rio de Janeiro a
Fortaleza, duas de nossas mais populosas capitais.
Outra observação pertinente do Capitão é
quanto à falta de policiamento volante nas estradas,
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lembrando que a atuação da Polfcia Rodoviária Federal ocorre, basicamente, nos próprios postos. Afirma ele, ~ente, que o patrulhamento realizado por unidades móveis incrementa a segurança. e
inibe o roubo de cargas e vefculos.
No que respeita à conservação dos leitos das
rodovias em si, o relato do articulista é particularmente ilustrativo: tendo ele percorrido ceroa de sete
mil quilômetros em sua jornada, aviStou não mais do
que duas equipes aluando em serviço de tamponamento de buracos. Essas equipes, que não totalizavam nem quinze homens, realizavam sua tarefa empregando um processo ruãmentar, consistente em
cobrir as cavidades com piche e aplainá-lo com um
batedor improvisado. Ou seja: menos de quinze homens, trabalhando com equipamento obsoleto, num
percurso de sete mil quilôrnetros equivale a inexistência de manutenção!
Em oliro trecho de seu artigo, o Sr. Araripe fem.
bra que desde que cOram constnídas nossas principais rodovias a ~ de carga dos c:aminhões
triplicou Aventando que o gabaritl de nossas estradas
tenha sido projefado de ooorclo com a tonelagem dos
vefculos da época, o articüosta aponta a necessidade
de adaptaç!lo das rodovias para que possam suportar .
o tráfego dos pesados vefculos de hoje em dia.
O Capitão Araripe exalta a coragem e a dedicação dos caminhoneiros brasileiros, que diutumamente arriscam suas vidas, esforçando-se por bem
desempenhar sua tarefa de transportar riqueza,
inobstante a adversidade das rodovias sem conservação "onde a morte espreita constantemente•. Louva, outrossim, a tenacidade e a capacidade dos empresários do setor de transportes, que apesar da
precariedade das vias trabalham para oferecer aos
usuários um serviço cada vez melhor. Destaca, nesse particular, o continuo investimento realizado pela
totalidade das transportadoraS na renovação de vercuJos, com a colocação em atividade de carros novos e de preço elevado, os quais sofrerão desgaste
prematuro em virtude das péssimas condições dos
leitos carroçãveis.
Mencionando o slogan que diz "Sem caminhão
o BrasH pára", o Capitão Araripe relembra a importãncia do setor para nossa econon:ia, em vista do
enorme volume de carga transportada. Ao mesmo
tempo, alerta para o encarecimento do frete corno
decorrência dos altos custos de manutenção de frota
suportados pelas empresas de transporte.
Por último, o articulista apresenta suas sugestões para uma eficiente manutenção preventiva e
corretiva de nossas estradas.

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

. Ressalta ele, em primeiro lugar, a importância:
de que a recuperação dos trechos deteriorados seja
feita não com a realização de "remendos" de pouca
durabilidade, mas com reforço do embasamento e
recapeamento. Alerta para a relevãncia _ como itens
essenciais à segurança dos usuários_ da construção de acostamentos onde eles não existem, da separação das pistas de rolamento por meio da faixa
amarela e da revitalização das placas sinalizadoras.
Sugere a instalação de maior número de postos de
manutenção, os quais deverão ser dotados da infraestrutura de pessoal e equipamento necessária para
a realização de reparos de maior ou menor monta
Alvitra sejam embasados, junto a esses postos de
manutenção das rodovias, núcleos policiais e mé9icos, destinados estes ao socorro imediato de acidentados bem como ao atendimento ambulatorial
das populações circunvizinhas, providência que não
apenas contribuiria para desafogar os hospitais urbanos mas representaria efetiva interiorização dos
serviços de saúde. Salienta, uma vez mais, a necessidade de compatibilização das rodovias com a tonelagem dos veículos que por elas trafegam. Lembra a
importância do policiamento volante, ao lado do fixo,
para proporcionar maior segurança e desincentivar
os delitos patrimoniais. Por fim, encarece seja realizado trabalho educativa~ dirigido a motoristas e exploradores de restaurantes ao longo das rodovias _
no sentido da abstenção do uso de bebidas alcoólicas por parte de quem está ao volante.
Uma das mais interessantes sugestões do Capitão Araripe, contudo, direciona-se para o processo
de privatização de estradas que fatalmente ocorrerá
a curto prazo, em vista da absoluta insuficiência dos
recurs6s orçamentários destinados ao setor pelo Poder Público. Propõe o Capitão que, por ocasião das
ficitações, sejam oferecidos "pacotes" combinando
trechos rodoviários com grande volume de tráfego e
outros de menor importância. Essa combinação garantiria, por um lado, a necessária condição de atratividade aos "pacotes" oferecidos à iniciativa privada
e, por outro lado, faria com que os novos investimentos não fossem todos dirigidos às estradas que
prometem alto retomo em pedágios, permanecendo
as vias menos movimentadas na àtual situação de
abandono.
Senhor .Presidente, Senhoras Senhores Senadores:
--- ---Não constitui exagero algum afirmar que este
País "gira sobre rodas". Afinal, nas rodovias brasileiras circulam sessenta por cento das mercadorias e
,noventa e cinco por cento dos passageiros transpor- -

e
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lados. Assim sendo, a degradação de nossas estradas de rodagem começa já a estrangular a economia brasileira, inviabilizando o desenvolvimento regional e nacional. À toda evidência, não conseguiremos superar o atraso e o subdesenvolvimento se
continuarmos a negligenciar a conservação e a recuperação de nossas vias terrestres.
De resto, a malha rodoviária já construída no
País representa um patrimõnio avafiado em mais de
cem bilhões de dólares. Permitir a completa deterioração de um patrimõnio dessa monta é um verdadeiro crime contra os interesses nacionais. Portanto, temos de encontrar, sem mais perda de tempo, na associação entre capitais privados e ação governamental, os meios neceSsários à preservação e restauração de nossa infra-estrutura viária
A éontribuição que recebi do Capitão.{le-Mar-e- ~
Guerra Eduardo Alberto de Araripe Pereira, intitulada Nossas Estradas Pedem Socorro, constitui demonstração inequívoca da gravidade que a cidadania vê no problema Não é para menos. O mau estado das rodovias afeta o cotidiano de todos e de cada
um dos brasileiros, a começar pelo encarecimento
das mercadorias em decorrência do encarecimento
dos fretes. Estou convicto de que a disposição de
mobilizar-se para encontrar soluções é compartilhada pelas autoridades governamentais e pela sociedade civil. Tratemos, portanto, de põr mãos à obra
Não há teiiJPO a perder!
Muito obrigado!
O SEI. JOSÉ BIANCO (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. -Senadores, vem de longe o viés
brasileiro de diminuir, quando não de pisotear profissional e moralmente o servidor pet>lico. Tem décadas a mania nacional, praticada por formadores de
opinião, por políticos à cata de espaços eleitorais e
até por governadores, de responsabilizar o servidor
pelas mazelas da Administração Pública
Os da minha geração conhecem a origem desse fenômeno. Ele teve início em poucos e localizados problemas, na antiga capital da República, ,en~
tão o principal centro difusor da cultura brasileiJa. Ridiculerizado em marchas carnavalescas, em programas humorísticos no rádio e na televisão, ao longo
dos últimos 40 anos o funcionário público brasileiro
passou de Maria Candelária a Marajá, apontado
como ocioso, como despreparado, como peso morto
da Administração Pública
Nesse clima, o político ou administrador que
atacar o servidor público tem apoio certo da sociedade. Como comprovou caso recente, de obscuro governador, que chegou a Presidente da República
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tendo como bandeira o ataque aos funcionários públicos, simbolizados pejorativamente como marajás.
Refiro-me à Proposta de Emenda à Constitt.ição 173, pela qual o governo Femaildo Henrique
Cardoso pretende modificar partes do capitulo constitucional da Administração Pública. Atenho-me, particularrnente, à intenção governamental de jogar por
terra o instituto da estabilidade do servidor público,
já admitida pela Comissão de Constituição· e Justiça.
Digo que. o servidor público perdeu- batalha na
Comissão, mas não perdeu a guerra.
"
Tenho consciência de que a retomada da defe..
sa do instituto da estabilidade será mais apropriada
no âmbito da Comissão Especial, próximo passo dos
debates em tomo da emenda que visa a retorma
administrativa do Estado. Tenho razões, no entanto, para dizer que os fundamentos do relatório
Prisco Viana, no que tange à estabilidade do servidor público, pedem rellexão técnica e não política,
antes mesmo do inicio dos trabalhos daquela Comissão.
Derrubada a estabilidade, o mesmo servidor
público brasiiÍliro que, ao longo das últimas décadas, foi apontado como trabalhador de segunda
classe, ficará inteiramente vulnerável. Poderá ser
demitido também por excesso de pessoal, por insuficiência de desempenho, por necessidades da
administração e, alnda, para conienção de despesas com pessoal.
Nada tenho contra o aprimoramento funcional da· máquina administrativa. Ao contrário,
acho a providência necessária e urgente. Entendo, porém, que a atualização pretendida pelo
Govemo não pode usurpar direitas adquiridos.
Ademais, da forma como as propostas estãô·cofocedas até aqti, nada indica que os servidores públicos estarão resguardados da utilização abusiva
das novas regras; nada indica que estarão livres
de ações persecutórias, como aconteceu no passado, quando cada novo governo promovia achamada "derrubada", isto é, a dispensa em massa
dos servidores não afinados politicamente.
Argumenta-se que esse perigo não existe, pois
os critérios serão detalhados em lei. Esse argumento não serve como garantia, pois corremos o risco
de também a rei ser apreciada e votada no mesmo
clima de acoi'dos que, agora, tanta preocupação nos
causa. O perigo existe, sim, e o clima vai ficando
cada vez mais carregàdo cOntra o servidor público,
como faço questão de demonstrar.
,
Pesquisa recente, realizada "por duas empre\ sas especialiZ?das e divulgada pelejam~ .. ~ta

Novembro de 1995

Mercantil, buscou saber como a população vê a estabilidade do funcionalismo público. A maioria da seciedade respondeu que quer o fim da estabilidade.
Na mesma consulta, 43% dos entrevistados apontou
o excesso de pessoal como o maior problema da
Administração Pública.
. A reação da população ouvida pela pesquisa
não poderia ser outra. Como comentava no dia 22
de oub.bro, em editorial, o jornal O Estado de S.
Paulo, "as perguntas toram colocadas de modo a induzir uma resposta". Vejam, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, um exemplo de questão enviesada,
daquela pesquisa, citada pelo editorialista. Perguntau-se: "A estabilidade deve permanecer porque impede demissões políticas, ou deve acabar porque
existindo faz que funcionários relaxem no trabalho e
obriga o Governo a ·manter funcionários em excesso?"
A resposta não poderia ser diferente. Esset é,
no entanto, apenas mais um exempiode como a
opinião pública esfá sendo maliciosamente conduzida contra o servidor público. No entanto, a verdade
é. bem outra. O Brasil é dos países que menos empreg~ no selar público. A afirmação não é minha,
mas do economista André Urani, pesquisador do
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e
professar da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrevistado no dia 25 último pelo jornal O Estado de S. Paulo, o pesquisador derrubou alguns mitos. Entre eles, o de que o Estado brasileiro emprega muito e paga mal.
· Vejamos outras colocações daquele pesquisador. No setor público, diz Urani, o Brasil empregarelativamente pouco em relação a palses desenvolvidos como Alemanha, França, Canadá. Austrália, Noruega e Suécia. Apenas Japão, Luxemburgo e Suíça, contrataram menos empregados públicos do que
o Brasil. Isso, segundo o pesE!uisador, mostra que
não estamos na contramão da História. Para confirmar, a SUécia, país do Primeiro Mundo, empregou
quase três vezes mais funcionários públicos do que
o Brasil na década de 80.
·
Existe, na sociedade brasileira, insatisfação
com a qualidade do serviço público. Imagina-se, cfiZ
o pesquisador, que essa deficiência seja decorrente
da falta de qualificação do servidor. Não é verdade.
A participação de funcionários com 9 a 11 anos de
estudo é 20 pontas percentuais ·maior na administra-.
ção pública do que no selar privado. Além disso, o
selar privado tem 20% mais de analfabetos, revela
~uele membro do IPEA, que, como sabemos, é um
órgão do Governa.

: :.
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Se o serviço oferecido ao público deixa a desejar, como de fato acontece nas três esfaras administrativas, é porque falta gerenciamenro•. Essa falha li
"CUlpa do administrador e não do funcionário desmotivado, sem perspectivas.
•
· Não devo me alongar mais nestas considera- •
ções. Não posso, porém, encerrar sem pedir aos
meus Pares, aos membros do Congresso Nacional,
profunda reflexão sobre a reforma administrativa
proposta pelo· Governo, no tocante à flexibilização
da estabilidade do funcionalismo público. O interesse público não é protegido com violação de direitos,
mas com a supressão de vícios e irregularidades,
como bem dizia há p6ücos dias, em brilhante artigo,
o nobre Senador Josaphat Marinho.
Tempo e oportunidades existem para se corrigir os equívocos cometidos peta Comissão de Constituição e Justiça, no tocante à estabilidade do funcionalismo público. O que não pode é o interesse
confábil da administração pública, a par da ânsia por
aprovação pública, valer-se da imagem degradada
do funcionalismo público para roubar-lhe um de seus
maiores pairimônios, qué é a estabilidade. Por isso,
desejo encerrar este pronunciamenlD apoiando-me
em duas outras oportunas .colocações sobre a matéria, feitas pelo Senador Josaphat Marinho, no artigo
a que me referi.
Quando susteniou, em seu relalório, ser inatingível a estabilidade já conquistada pelo servidor, o
deputado Prisco Viana não criou direito, interpre1Du
o que advém da Constituição, argumenta o ilustre
Senador, para acrescentar: "Erros e excessos indefensáveis, apurados na administração, não podem
ser corrigidos com prejuízo do que é legítimo. Tan1D
é de ínteresse público a eliminação de abusos quanto o respei1D às situações regularmente constituídas.
O titular de direitos não deve ser confundido com o
portador de privilégios•.
O servidor público tem o direito de ser respeitado cçmo cidadão e como profissional. Não pode ser
despojado de seu bem maior, que é a estabilidade,·
nem pode ficar vulnerável aos caprichos de episódicos dirigentes políticos. O funcionário público, desde
o mais simples servidor de meu Estado, Rondônia,
até o mais grao:!uado nesta Esplanada dos Ministérios, não pode. e nem será tratado como trabalhador
de segunda classe enquanto me for possível lutar
por seus direi1Ds.
.•
Muito obrigado.
• ••• ,
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) ~Sr-Pre
sidente, Srls e Srs. Senadores, minha presença nà • ·~,

233

tribuna desta Casa objetiva hoje, pura e simplesmente, comunicar o bárbaro assassinato do companheiro Sérgio Dieb, nos seus 45 anos de existência,
ocorrido na madrugada do dia 4 do corrente, em Nano Rio Grande do Norte. A morte do dirigente regional do nosso Partido abalou profundamente os
meios políticos, sociais e culturais da terra de Câmara Cascudo, não apenas pela forma violenta e covarde como lhe tiraram a vida, mas sobretudo pilr tratar-se de uma personalidade muito conheci~. de
muito prestígio social. O que se evidencia nas sucessivas· homenagens que a sociedade organizada
da terra potiguar está promovendo para rememorar
·
o seu nome e a sua traje1ória
· Uderança surgida na luta de resistência contra
a ditadura, suas atividades começaram ainda nos
grêmios estudantis e dire1órios acadêmicos, posteriormente no IAB - lnstitu1o dos Arquitetos do Brasil,
e depois nos movimen1Ds comunitário, ecológico (elo
qual foi um dos pioneiros na região), pelos direitos
humanos, e peta Constituinte. Foi no Estado um elos
fundadores e dirigentes elo Comltê de Anistia, do Comitê pela Paz Mmdial, e do Comitê pr6-Beições Diretas. Nessa sua batalha diária por seus ideais,
construiu uma imagem do indorrnido lutador e de
vinculação estreita com as questões centrais da vida
política local e nacional. Impulsionado por amigos,
candida1Du-se e se elegeu vereador, cumprindo dois
manda1Ds consecutivos, sendo o primeiro em 1978 a
1982, e o segundo de 1982 a 1988, chegando à
Vice-Presidência da Câmara Municipal de Natal e
sendo escolhido pelos jornalistas locais como um
dos melhores edis, por sua combatividade e por sua
sensibilidade no enfrentamen1D elos problemas da
gente simples da sua terra vinculando-os às grandes
questões nacionais e planetárias. Profissional da Ar"
quitetura, sempre foi um estudioso e um preocupado
com as questões urbanas, principalmente as que dizem respeito ao tráfego de médias e grandes cidades. Nessa· condição, foi convidado e assumiu a Secretaria de Transportes Urbanos da Prefeitura natalense, cuja gestão deixou a marca do seu conhecimen1D teórico e prático nessas complexas questi5es.
Descendente de uma familia de origem libanesa, vinda elo trato da terra e do comércio, Sérgio
Dieb era um homem afável, de amplo relacionamento pessoal e de muitos amigos. Pelo que sei, não tinha inimigos explici1Ds, graças ao seu jeito mui1D peculiar e ·alegre de construír amizades. Dai o choque
que provocou ao ser morto de forma tão violenta,
por um assassino que lhe roubou a vida e vários
pe~ valiosos.

tal:
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Porém, o que está chocando a tamma enlutada, a quem mais uma vez transmitimos nossas sinceras condolências, e a opinião público rio-grandense é que, até o momento, o assassino não foi preso.
Nesse sentido, causa espécie saber-se que, após
ter tugido da capital potiguar, tenha sido cercado na
casa dos seus possíveis país, em Boa Viagem, bairro do Recife, em Pernambuco, e conseguiu evadirse pelos fundos do imóvel, sem ser molestado pela
polícia. Aliás, segundo notícia jornalística difundida,
neste início de semana, os policiais teriam alegado
equivocadamente nada poder fazer para evitar a
fuga do meliante - que estaria armado - a fim de proteger os direitos da pessoa humana.
Ao tempo em que lamentamos profundamente
o trágico desaparecimento do companheiro Sérgio
Dieb, solicitamos imediatas providências dos Secretários de Segurança Pública dos Estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, no sentido de
prender o assassino e puni-lo exemplar e legalmente.
O SR. ROMEU TUMA ( SP) - Sr. Presidente,
Si<'s e -Srs. Senadores, faleceu dia 29 último, ení
São Paulo, o Prof. Paulo Sawaya. Pioneiro das ciências biológicas, pode ser considerado um dos criadores da modema fisiologia no Brasil; especialmente
na área de biologia marinha. Formou quadros básicos de biólogos nessa área, tendo supervisionado a
implantação de pólos de pesquisa em diferentes estados do Brasil.
Promoveu constante intercâmbio com irTlJ1ortantes universidades da Europa e dos EUA, tendo
aluado como professor visitante em estações de
biologia marinha em várias partes do mundo e representado a USP nas comemorações do centenário da Universidade de Princefon, EUA, e no XVIII
Congresso Internacional de Biologia em Oxford,
Inglaterra.
Foi ·um dos responsáveis pela obtenção de recursos junto à Rockfeller Foundation para as áreas
científica e educacional no Brasil. Catedrático da
USP aos 36 anos (éadeira de Fisiologia Geral e Animal da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras),
fundou o Instituto de Biologia Marinha de São Sebastião e partieipou da criação da Fundação Parque
Zoológie& de- São Paulo, da qual foi até esta. data
presidente honorário. Aulor de mais de trezentos e
cinqüenta trabalhos científicos publicados no !3rasil e
no exterior, foi sócio-fundador da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (S8PC), tendo sido
seu primeiro secretário-geral, em 1948.
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Em 1946 foi nomeado vice-direfor da Faculdade de Ciências Económicas da USP. Em 1958 assumiu a direforía da Faculç!ade de Fiosofia, Ciências e
Letras da mesma Universidade, e em 1970 passou a
dirigir o lnstitufo de Biociências ainda da USP. Foi
professor da Zoologia da faculdade de Filosofia "Barão de Mauã", em Ribeirão Preto e direfor da Faculélade de filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro-SP.
Aluou coríl destaque na divulgação da língua
portuguesa, tendo sido membro do British Council e
conselheiro da Sociedade de Cultura Inglesa de São
Paulo. Recebeu da rainha Bizabelh 11, em 1981, o título de Oficial d<i Império Britãiiico - O.B.E - pelo intercâmbio com cientistas ingleses.
Foi ainda agraciado com a Ordre des Palmes
Académiques do Ministério da Educação da França.
em: 1962, tomou-se doutour Honoris Causae das ,
universidades federais da Bahia e do Rio de Janeiro,
em 1974. Dois anos depois recebeu o titulo de Professor Emérito da USP e, em 1994, foi admitido à
·Ordem Nacional de Mérito Científico, na classe de
Grã-Cruz.
Exerceu destacada liderança junto à comunidade católica, tendo aluado nos anos 30 na Congregação Mariana na Igreja de Santa Cecilia, na Uga Elei·
torai Católica anos 40 e, em especial, .na Sociedade
São Vicente de Paula à qual dedicou grande parte
de sua vida como um dos principais articuladores.
Filho de imigrantes libaneses nascido em Carmo do Rio Claro - MG, em 1903, transferiu-se para
São Paulo aos. 13 anos-de idade. Formou-se peritocontador pela Escola Técnica "Álvares Penteado" e
médico pela Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Para José Reis, divulgador científiCO,
•sua maior dãdíva talvez consista nos muitos discípulos que formou nos campos que desbravou·da fisiologia comparada e da biologia marinha.•
Paulo Sawaya faleceu aos 92 anos em sua residência, cercado por 9 dos seus 1o filhos.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP) - Sr. Presidente, Sr"s e SI'S. Senadores, o Governo, no sentido
de resguardar a balança comercial que estava apresentando déficíls contínuos, contingencíou as importações da ZOna Franca de Manaus e também as das
Zonas de Uvre Comércio da Amazônia, entre elas a
de Macapã-Santana, no Estado do Amapá
Procurei o Ministro do Planejarnento para dizer-lhe que o Amapã é um Estado exportador que,
nos últimos 1O anos, já forneceu ao País divisas da
ordem de um bilhão de dólares e que, portanto, as .
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··importações da ?ona de Livre Comércio de MacapáSantana não poderiam sofrer qualquer restrição. Ela
é, hoje, a ..carro-chefe do desenvolvimenlo do Estado. Estado recente, novo, de grandes potencialidades, de gente trabalhadora, e que precisa ser apoiade.
Recebi, ~la época, do Sr. Ministro do Pia_nejamenlo, o seguinte telegrama, que passo a transcrever:
•. Exmo. Sr.
Senador José Samey
Digníssimo Presidente,do Senado Federal
Senhor Presidente
Depois de consultar os ministros integrantes do Conselho que responde pelas
Zonas de Livre Comércio, permito-me informar a. V. Ex.. que o limHe de importação da
Zona de Livre Comércio do Amapá, fixado
em 25 milhões de dólares para 1995, poderá
ser reajustada em 40 por cenlo adicionais
caso a evolução do volume de comércio assim o ~xija.
Cordialmente,
José Serra
Ministro do Planejamenlo e Orçamen:
to•
Conforme era· previslo, houve demanda de novos recursos para a Zona de Livre Comércio de Macapá-Santana e, nesse sentido, reHerei ao Sr. Ministro do Planejarnenlo a necessidade de não haver solução de continuidade no fluxo dos quantitalivos indispensáveis à manutenção do dinamismo daquela área
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste momen1o venho chamar a atenção do Governo Federal
para a necessidade da suspensão lotai de qualquer
contingenciarnento às importações na Amazõnia.
Hoje, no País inteiro, há lotai liberdade de importação. Não podemos, portanto, restringi-la justamente na área mais pobre do País. Os motivos que
d,.terminaram tal contingenciamen1o feHo pelo Governo desapareceram. A balança comercial volta a
ter superávit O fluxo de entrada de capHal continua
grande, de tal modo que o Governo cogHou em taxar
os investidores de outros paises e aplicadores em
nossa bolsa de valores.
Assim, o apelo que faço ao Governo do Presidente Fernando Henrique é no sentido de imediatamente suspender essas restrições que não mais se
justificam e só têm o objetivo de burocratizar e, de
cerro modo, punir uma região que tem dado relevante_ contribuição ao Pafs.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB_CE} - Sr.
. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, •o Brasil ·não
tem vocação para a mediocridade."
Com essa venerável sentença, Lúcio Costa. firmando-se em quase um século de universal experiência, por cerro refere-se ao talenlo dos profissionaís de Arquitetura e Urbanismo do nosso Pafs.
Há neles, de falo, engenho enexcedível, a ex- ·
pressar-se na rmAtiplicidade da criação _ produ1o linaf e uno de labor abnegado e constante_ que, cootendo-se ante os padrões da eficiência e as imposições da praticidade, ainda assim exalta, em cores e
formas, a Beleza e a Arte.
Refere-se o Mestre, além disso, ao imprescindível conhecimenlo técnico dos exercentes desse
ofício especializado, frente à explosão populacional
das metrópoles e às conseqüências, que daí derivam, para a produção, manutenção e aperfeiçoamen1o dos requisHos para uma existência digna e
para o bem-estar social de seus habHantes, sem que
se deslembrem de estarem essàs exigências indissoluvelmente ligadas à capacidade de o Poder Público prover os investimen1os de- tal gigantesca empreHada, de forma continuada e infinHa.
Comemoramos, neste oHo d!il novembro, o Dia
Mundial do Urbanismo. Sobretudo nessa data especialíssima, parece-nos justa e procedente a saudação que desde logo consignamos aos urbanistas
brasileiros, e a quanlos mais que, em !gelo o planeta,
vêm pesquisando e discutindo novas fórmulas de di-·
mensionamento das cidades, com vistas a oferecer,
aos seus habitantes, a melhoria da qualid!!IW de
vida que todos almejam.
Tem-se como certo que o urbanismo, referindo-se, de forma ampla, ao que é urbarlo, traduz-se
como ciência e arte multidisciplinar e orgllnica da
urbe,· e que sua importancia ganha maior dimensão
à proximidade do novo séctio, quando a metade da
população mundial estará concentrada nas cidades.
Cabe af reCente advertência do Banco Mundial,
indicando que os allos níveis de pobreza, condensados nos centros urbanos aquém cjo desenvolvimento, serão o problema dé mais difícil solução nos primeiros tempos do século XXI. Atesta o relatório do
BIRD que "os paises em desenvolvimen1o não dispõem de recusos para equipar as suas áreas urbanas
em rápido crescimen1o com os serviços e a infra.estru.
tura que a qualidade de vida humana requer: saneamen1o, educaçirK>, saúde, habitação, transportes.•
De falo, as nações em desenvolvimenlo têm
em comum a estrutura produtiva assentada nas

236

ANAIS DO SENADO FEDERAL

grandes concentrações humanas e a insuficiente geração de riqueza, o que as impede de investir os recursos exigidos. No Terceiro Mundo, .os habitantes
das cidades multiplicararrHle dez vezes. em sessenta e cinco anos, saltando de aproximadamente cem
milhões de indivíduos. em 1920, para nada menos
do que um bilhão de almas, nos dias correntes.
Com um processo de urbanização descontrolado, crescem os assentamenlos sem a míniina condição de vida humana. Surgem dificuldades de variada ordem, como a proveniente da própria pressão
sobre os recursos naturais, a poluição sonora, tio ar,
das éguas e do solo, reduzindo o padrão de vida· e
expondo a riscos a saúde das pessoas.
A autoridade pública nem sempre está atenta à
complexidade desses problemas ou tem na devida
conta os requisilos do planejarnento urbano. Na
maior parte dos casos, conquanto observe essas
exigências, carece de receita com que atendê-las,
estabelecendo ações que, envolvendo a população
afetada, prosperem no sentido da melhoria ou preservação da qualidade de vida.
Nas cidades dos países em desenvolvimento,
inclusive as do Brasil, de onde as lições primárias de
urbanismo estiveram desobedecidas, as populações
empenham-se em inglória porfia: briga-se por um
pedaço de chão; luta-se, com os outros, por uma
vaga na escola pública; disputa-se com a multidão
de enfermos ltfTla internação hospitalar. Na realidade, ·failou a essas nações a clara definição de uma
estratégia urbana integralmente concebida.
Faltou-lhes entender o urbanismo como a
soma de diferentes ações, a seu turno variando de
intensidade, conforme o peso ou a força do agente.
Ações que têm por finalidade estruturar o espaço urbano, protegendo-o de todas as formas de degradação, de sorte a permitir o correto usufruto do homem.
Bem a propósito, a Assembléia Geral das Nações Unidas convocou reunião destinada à realização, pelo Centro das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, da Conferência "Habitat _ 11 ",
daquele organismo internacional, para discutir o
tema "0 Futuro das Cidades". Trata-se, Senhores
Senadores, de evento que vem mobilizando profissionais, estudiosos, entidades e grupos não-governamentais, e cuja importância relaciona-se às dificuidades opostas aos projetos de desenvolvimento
eqt.ilibrado das cidades.
A ser efelivado em junho do próximo ano, na
cidade de Istambul, o encontro deverá recolher Slbsídios que venham a justificar "uma política urbana
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mundial", capaz de deter "o empobrecimento, a faveüzação e a violência", antevistos como os problemas
mais graves das cidades, no futuro milênio.
A Conferência da Capital da Turquia deve estar presente "o comitê nacional", relatando a cO:
nhecida situação das cidades brasileiras. Em nosso País, atualmente, 70 por cento da população já
habita as metrópoles, constituindo erro a suposição de que os maiores problemas urbanos estão
concentrados em São Paulo e no Aio, pois, na verdade, Belém e Recife abrigam a maior parte das
populações dos respeciivos Estados, e apresentam problemas de habitação e de saneamento básico de difícil solução.
Na Conferência, a questão do urbanismo merecerá dos participantes um en!oque global, já que a
deterioração da qualidade de vida constitui feriõmeno que afeta a todas as nações. Os continentes africano e asiático, por sinal, conhecidos pela tradição
agricola, "vêm apresentando altas taxas de urbanização, sem terem condições básicas para isso."
Em tais circunstãncias, a segunda "Habitat"
exigirá "termos de compromisso" dos palses participantes, que devem providenciar, no prazo máximo
de cinco anos, a introdução de melhorias na vida urbana das cidades. A ONU, concordando com a previsão de que no ano 2000 os centros urbanos estarão abrigando metade da população do planeta,
alerta •que mesmo as cidades consideradas estáveis e equiübradas enfrentarão graves problemas",
em conseqüência das migrações sem controle.
"Em Paris, por exemplo, os níveis de violência
e tensão social aumentarão consideravelmente e a
cidade será .campo fértil para ideologias exclusivistas como o fascismo", segundo advertência do urbanista brasileiro Jorge Wilheim, secretário-geral do
encontro preliminar à Conferência.
Deve-se ter em conta que a superpopulação
dessas cid~es, em geral conseqüente às migrações determinadas pela pobreza e pelo desemprego, é
!ator de grandes pressões sociais, exigindo providências de governo que ofereçam diferentes oportunidades aos migrantes e impeçam, sem violência
de qualquer ordem, a sua concentração descontrolada.
·
Espera-se discutir, também, a função das cidades no processo de globalização da economia, o
planejarnento racional de seu crescimento em lace
da nova estruturação do emprego. Como se sabe, o
espaço ocupado pela industriaüzação vem sendo
gradativamente subslitufdo pelas atividadas de serviços e de comércio, não se contando que o fato da

Novembro de !995

ANÁIS DO SENADO FEDERAL

137

internacionalização dos mercados implica no uso
t: op9rtuno enfatizar, neste ponto, que essas
cada vez mais intensivo de novas tecnologias, disameaças .nã~ se circunscrevem àquele longínquo
pensai'ldo a ocupação de mãCH!e-obra
Continente. Muito ao contrário, descuidos quanto ês
Tem-se, aí, um dado positivo, representado
exigências do urbanismo iêm permitido que o baiJTO
pela maior produtividade· e geração de riquezas,
da Barra da Tijuca, na maravilhosa cidade do Rio de ·
contrastando com um mercado de trabaiho em contíJaneiro, venha a ingressar, em breve, na mesma fainuo processo de encolhimento e cada vez mais sexa de risco. Até à mudança do século, aquela área
lelivo, multiplicando o número de desempregados. A
belíssima do litoral sul do Estado estará abrigando,
solução a ser encontrada para essa ordem de proentre inúmeros megaempreendimimtos, o ·maior
blema será, certamente, a do equilíbrio, começando
centro de compras e lazer da antiga capital do País.
pelo estabelecimento de nova relação entre o campo
A inici~va privada investe cerca de 700 milhõe a cidade, e pela iniciativa de medidas tendentes a
es de dólares, a cada ano, em empreendimentos
garantir a redistribuição planejada das indústrias e
imobiliários, concentrando no bairro 65 por cento c;1e
maciços investimentos em educação e obras de intodos os lançamentos de. novas edificações residenfra-estrutura
·
ciais, desde 1993, entre elas lJm condomínio, em
Na concepção de Jorge Wilheim, é justamente
consln)çã,o, com mil e quinhentos apartamentos e
na ausência desse tipo de iniciativa que reside a
cento e cinqüenta mansões. A população local quamaior dificuldade para a participação dos países do
driplicou, em 14 anos, prevendcrse que aumente em
Terceiro Mundo, de modo especial a do Brasil, na
cerca de 35 mil novos moradores, a cada exercício:
sociedade mundializada do fubJro, sem fronteiras de
As obras de infra-estrutura? Bem, essas não
qualquer espécie éntre as nações. "Não temos um
acornpánh'aram o crescimento acelerado da Barra
só órgão interlocutor que capte os problemas e indiEntão, observam-se, desde agora, problemas primávidualidades de cada cidade e os discuta junto ao
rios de urbanismo, como os engarrafamentos de
Governo Central".
trânsito, a favelização acelerada e a persistente falta
Aqui, as ações governamentais passam ao largo
de saneamento básico, como na Ásia
· .
das dificuldades urbanas, quando é imprescindivel a obNessá linha, a socióloga Aspãsia Camargo,
servãncia de uma política de ajJoio às cidades, "mesmo
presidindo o Instituto de Pesquisa Econõmica Apliasde especificas regiões", acargodeumasecretaril;lde
cada _IPEA, confirma que o Brasil de hoje é 75 por
desenvoMmento urbano, de nível federal, que não exiscento urbano. "A cidadania, por definição, surgiu .na
'" e ninguém sabe quando será criada
cidade, e nossos problemas cotidianos são, em
Wilheim pretende, no entanto, "estimular a criamaioria, urbanos". Indaga, então: "como justificar o
•;:ãO de comitês em todos os países", no período que
fato de estaímos hã-quase duas décadas "completamtecede a realização da "Habitat_ 11", objelivando
mente órfãos de instituições voltadas para o desenaíerir juoto à sociedade os problemas de cada popuvolvimento urbano?"
iação, suas eventuais soluções e coiicretas lierspeoReportando-se a debate promovido pelo IPEA,
"vas de melhoria de vida urbana Para tanto, espera
em conjunto com o Banco Mundial e o extinto Minisreunir as participações de ~presentantes do Govertério da Integração Nacional, lembra que essas insti!lO Federal, dos Estados, das Prefeituras, das emtuições, em passado nem tão distante, "funcionaram
>•tesas, de acadêmicos e profissionais técnicos e de
com razoável eficiência e, mesmo no contexto de
:organizações não governamentais. ·
um Estadcr.centralizado, contribuíram para melhorar
Deseja-se, com essa providência, colecionar
nossa qualidade de vida e seus indicadores sociais".
s3tralégias que apontem para resultados !activeis,
Das discussões envolvendo "notórios especiaco!aborando para a formação, no âmbito da Confelistas no assunto", restaram conclusões e propostas
rência, " de opiniões prátiCas para a .melhoria" da
· reunidas no documento "0 consenso do Rio", que
qualidade de vida que, não resta dúvida, "deve conos merece, nesta oportunidade, especial referênmeçar no cuidado com os recursos naturais". Lá, decia, a partir do diagnóstico formulado pelos especialistas, unânime no sentido de considerar que as civer-se-á definir a oportunidade de criação de nova
tecnolog!a para o esgotamento sanijário, baseada
dades brasileiras "cresceram e se multiplicaram com
em métodos descentralizados de aplicação e de mital velocidade e furor" que são hoje recordistas de
nimo custo, de sorte a contomar o risco iminente de
· inchaço "em população e em problemas". Nelas, paepidemias de cólera e lep10spirose no Hemisfério
rece haver se instalado "uma nova miséria", produto
Sul, que afetam principalmente a população asiática - do "descaso e do abandono" do Poder Público.
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As regiões metropolitanas, abrigadas corno entidades especiais no texto da nova Carta, foram por
inteiro esquecidas. Transformadas •numa concentração caótica de diferentes Municípios, incluindo a periferia mais pobre, não atraem a simpa!ia de nenhum governante•. E de mais ninguém. Nem mesmo do Fundo
de Participação dos Municípios, que se encarrega de
distribtir "trinta vezes mais recursos para as pequenas
do que para as grandes cidades", nem da grande parte
dos governadores, avessos àquelas complicações.
O Governo Federal, de seu lado, a tudo assisla .
impassível. Trabalhadores tangidos para a periferia
consomem cerca de cinco horas do seu dia útil percorrendo, em transporte coletivo caro, deficiente e
sucateado, o trajeto entre a casa e os quefazeres.
Pouco se pode esperar da competitividade e qualidade dessa mã<Hle-obra, que chega exausta para um
longo e mais cansativo dia de trabalho. A União, temendo desvios de verbas, excl!.iu elo Orçamento o programa
de transporte de massa, impossível de ser finan::iado
pelos cofres de qualquer das preleib.ras do Pais.
Assiin, a metrópole resume um elenco de dificuldades diferentes, a reclamarem urgente superação, o que, não obstante, aconselha decisões centralizadas e coordenadas, em oposição às soluções
setorizadas e multipartidas. Crli, por isso, que "no
caso do desenvolvimento urbano a chave pera a solução dos problemàs eslá na complel;llentaridade e
convergência" das ações de GoVerno, a cargo de .
uma "secretaria da Presiçlência ou de um ministério
especial", para esse fim constituído.
Superar o problema das favelas, que subsiste
em grande parte pela apontada dificuldade de
transporte, exige "linhas especiais de rnetrõ, trem
ou ônibus, que reduzam. o tempo, ao fnvés da distância, e que possam estender a cidadanii para
além do congestionado e seleto perímetro urbano•. Garantindo-se •um sistema de crédito especial para a população de baixa renda", ela própria,
dispondo de material adequado, construiria a sua
casa, a custo ínfimo.
veja-se, porém, .que seriam as atuais. "três milhões 1:le residências", demandando infra-estrutura,
adicionando-se a essas estimadas "cinco milhões",
requerendo "construção efetiva", no total destinadas
aos trabalhadores que percebem entre dois e cinco
salários mínimos, e a um custo calculado de cinco
bilhões de dólares. haveria disponibilidade financeira
para tudo isto?
A conclusão resultante desse impasse é a de
que também a questão urbana depende da retomada do crescimento, que venha a constituir fator de
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expansão do emprego, em novo ciclo desenvoMmentista, contribuindo, em particular significativa.
para a solução dos problemas sociais.
Nesse novo cenário econõmico, •a cidade é a
grande protagonista", incorporando, •em nome de
novos valores e de interesses emergentes•, os espaços vazios, comprimidos e periféricos. A fenovação
urbana, decerto, produz cidades-modelo: Todavia,
metrópoles globais, corno a Paris renovada, convivem até hoje com a rebeldia de suas periferias, formadas basicamente de pobres, desempregados e
estrangeiros malquistos.
.
·
Observa-se, entre os urbanistas, uma rejeição ·
à utopia da cidade-modelo, "à idéia de que a mente
é capaz de conceber um sociedade justa, livre das
imperfeições e iniqüidades da vida real, e que os homens se podem unir para pô-la em prática•
O Arquiteto b!llga Jean Barthelemy, da Academia Real da Bélgica, ~ na Capital paulista
de seminário sobre formação profissional, referiu-se à
responsabirldade do lJbanista fren!e ao desenvoMmento da cidade, reafirmando o princípio de que •o
grande mérito dessas estruturas urbanas que o$ séculos nos deixaram é precisamente serem específicas,
únicas, adaptadas ao contexto sitológico, socioeconômico e cultural e, portanto, rebeldes às generalizações abusivas. Por essas razões, é necessário
rejeitar as extrapolações teóricãs,-as abstraçõesl e
generalizações muito fáceis".
Exemplifica com "a necessidade de se deter o
desperdfcio energético, a dispersão dos lo!eamentos, a dilapidação do espaço rural com a inevitável
extensão da rede de infra-estrutura, de grande custo social".
·
Insurgindo-se contra a megalomania e a despersonalização a que estão sUjeitas as cidades, indaga:
"A função mais específica de uma cidade não
é, antes de mais nada, a de ler a facuidade de reunir
em um todo denso e complexo a maior diversidade
possfvel de funções elementares, ser uma estrutura
de acolhimento capaz de exercer um tal poder de
. atração simbólico e cultural que se toma capaz de
integrar as inevitáveis contradições da vida?"
O Professor Benedito Lima de Toledo, titular
da cadeira de História da Arqlitetura da Universidade de São Paulo, responde afirmativamente,
acresc;entando-se que, "para tanto, cabe aos urbanistas o papel de guardiães atentos do complexo
tecido social da cidade, da sua imagem, de sua
coerência, força e originalidade. t imprescindível
a busca da "escola justa" das novas intervenções.
A cidade não pode "ser entregue apenas às regras
da tecnocracia".
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Srs. Senadores, ao termo deste pronunciamento, regressamos à referência feita a Lúcio
Costa, pois que, de fato, dependerá da inteligl!ncia, do saber e da inventividade dos profissionais
de urbanismo o encontro de soluções para tão graves problemas, postos à mesa de debates da comunidade internacional, requerendo soluções e,
mais do ·que isso, exigindo a reflexão dos homens
públicos, e de quem mais, detendo alguma parcela
de autoridade quanto ao tempo presente das cidades, responde também pelo futuro de bem-estar
de suas populações.
O próprio indivíduo citadino, dito moderno, que
habita forçadamente espigões perdidos nas alturas_
espaço oferecido pela Natureza aos seres alados _
ou víve nas entranhas da terra, em urbe marcadamente artificial, insalubre e deprimente, necessita
definir se caminha e qual o seu rumo, para ultrapassar uma el(istência de nenhum conforto, saúde e segurança, que avilta a condição humana
Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que
desejávamos consignar nos Anais do Senado da
República, assinalando a nossa participação nas devidas comemorações que, nesta data, registram o
transcurso do Dia Mundial do Urbanismo.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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dera! BR-470 corrpreenclido entre a Cidade de Navegantes e a Divisa SC'RS, no Estado de Santa Catarina

.,-30FfCIO N2. S/56, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº-1.419, de 1995)
Ofício n2. S/56, de 1995, do Banco Central do
Brasil, encaminhando solicitação do Governo ·do Estado da Paraíba para contratar operação de crédito
junto ao Banco BMC S/A, no valor de quarenta e
seis milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e
trinia e cinco reais ·e setenta e seis centavos, a preços de 31 de agosto de 1995, destinados ao reescalonamento de dívídas, decorrentes das operações
de crédito por antecipação de receita orçamentária,
realizadas em 1991.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N2. 71, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n2. 71, de 1993, de autoria do Senador Ney
Maranhão, que cria o Programa de Crédito. Rural
Equivalência-Produto, tendo
Pareceres:
- 1"- pronunciamento: Proferido em plenário,
em slbstituição à Comissão de Assuntos Econo:>micos, Relator: Senador Magno Bacelar, favorável,
nos termos de substitutivo que oferece;
- 2" pronunciamento (atendendo a requerimento de reexame): sob no. 464, de 1995, da Comissão
de Assuntos EconOmicos, favorável, nos termos
de slbstitutivo que oferece.

-5-

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº- 1.428, de 1995)

REQUERIMENTO N2. 1.089, DE 1995

Discussão, em turno único, do Projelo de Lei da
Câmara nº- 11 O, de 1995 (nº- 869195, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rep(.tllica, que reconhece como mortas pessoas ~ em razão de participação, ou s:• JSaÇão de participação, em
atividades políticas, no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979, e dá ottras previdências.

Votação, em turno único, do Requerimento n2.
1.089, de 1995, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, a criação de Comissão Especiill Interna, constituída por 13 titulares e
igual número de suplentes para, até o tármino da
presente sessão legislativa, elaborar os projetos de
lei reguladores do texto constitucional alterado pelas
Emendas Constitucionais n2.s 5, 6, 7 e 8, de 1995.

-2PROJETO DE. LEI DA CÂMARA N"-116, DE 1995

(Em l'e!'lime de urgência, nos termos do
Requerimento n2. 1.418, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no. 116, de 1995 (n"- 978195, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da Rep(.tllica, que
denomina Rodovía lngo Hering o trecho da rodovia fe.

'

-6-

PROJETO QE DECRETO LEGISLATIVO
N"-69, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº- 69, de 1995 (nº- 62195, na Câmara
dos Deputados), que aprova os textos dos Acordos,
por Troce de Notas, de 1"- e 2 de junho de 1994, entre o
Governo da Rep(blica Federativa do Brasil e o Governo ·
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da RepCblica do Pan:guai, que roodificam e colllJiementam o Acordo, celebrado entre os dois Governos, em 26 de setermro de 1992, para a construção
de uma segunda ponte sobre o Rio Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 575, de 1995, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N2119, DE 1995 ·
Discussão," em turno· únicq, do Projeio de Decreto legislativo nº 119, de 1995· (nº 93/95, .nà .Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordá ·
para a Conservação da Fauna Aquâtica nos Cursos
dos Rios limítrofes, celebrado _entre .o -~l(emo. da.
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília, em ·1 2 de setembro
de 1994, tendo
Parecer favorável, sob. nº 676, de 1995, da Comissão
·...
: ·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8-:PROJETO DE LEI DO SENADO N> 1~~ DE !991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termós ·
do art 91, § 3"-, o Regimento lnte!""o)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei
do Senado nº 163, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Wedekin, que dá nova redação ao parágrafo
22 do artjgo 224 da Consolidação das leís do Trabalho - ClT, tendo
.
·
Pareceres, sob n% 529 e 530, de 199~.· das
Comissões
- de Assuntos Sociais, favorável; e
- de Assuntos EconOmicos, contrârio.

-9PROJETO DE RESOLUÇÃO N2103, DE 1995
Díscussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 103, de 1995 (apresentado pela Comissão de
Assmfos Econômicos como conclusão de seu Parecer
.nº 571 , de 1995), que autoriza a União a executar Programa de Emissão e Colocação de Titulas de Responsabilidade do Tesóuro Nacional no Exterior, no valor
equivalente a até cinco bilhões de dólares_ "?rle-amet!"
canos, destinando-se os recursos à substiltição da divida mobiliária interna por dívida externa a menores
cusfos e maiores prazos, tendo
Parecer sob nº 702, de 1995, da Comissão
- de Assuntos EconOmicos, ratificaQdo seu
pronunciamento anterior, nos termos do parecer nº
571, de 1995.
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-10--·
MENSAGEM N2 344, DE 1995
Votação, em turno único, da Mensagem f1º.
344, de 1995 (nº 1.092/95, na origem), do Senhor
Presidente da República, solicitando a retirada do
Projeto de lei da Câmara nº 115, de 1995 (nº
533/95, na Casa de origem), de iniciativa do Poder
Executivo, que dá nova redação ao art. 2" da lei nº
8.844, de 20 de janeiro de 1994.
-110FfCJO N2 S/49, DE 1995 .
N2 534, de 1995, na origem, do Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho, solicitando a retirada
do Projeto de lei da Câmara nº 93, de 1995 (nº
4.235/93~ na Casa de origem), de iniciativa daquele
Tribunal, que altera a J.:ei nº 8.:432, de 11 de junho
de 1992, para redefinir as jurisdições das Juntas de
Conciliação e Julgamenfo nas Regiões da Justiça do
Trabalho e dá outras providências•.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se_a sessão às 18h45min.)
.À'TA DA 184'-SESSÃO DELIBERATIVA .
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO
DE 1995

no

(Publicada
Diário· ·do Sen~do Federal, de 8 de novembro de 1995)

RETIFICAÇÃO
Na pàgína nº 2S07, 1A coluna, logo após d
enunciado da matéria do Item 4 da Ordem do Dia,
Requerimento nº 1.209, de 1995, na leitura do ofício
feita pelo Sr. 12 Secretârio.
Onde se Lê:
É lido o seguinte:
Leia-se:
É lido. o seguinte:
Brasma, 1ode outubro de 1995
OF. N2 49-95/CCJ
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Oficio SF/1239195 dessa
Presidência, comunico Vossa Excelência que nada ternos a opor com relação à inclusão em Ordem do Dia,
dos Projetas de Lei da Câmara nºs 52 de 1994 e, 95
de 1995 uma vez que os mesmos não lograram apreciação pÓr esta Comissão no prazo regimental, em decorrência do acúmulo de projetas em tramitação.
Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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Ata da 187ª-Sessão Deliberativa Ordinária
em 9 de novembro de 1995
1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql!. Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Levy Dias, Ney Suassuna
Jefferson Peres e Romero Jucá

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães Arlindo Porto - Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
- Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim Esperidlão Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda- Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena - fris Rezende - Jader Barbalho
Jefferson Peres - João França- João Rocha- Joel
de Hollanda - Jonàs Pinheiro - Josaphat Marinho José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra José Fogaça - José Roberto Arruda - José Samey
- Júlio Campos - Lauro Campos- Leomar Quintanilha- Levy Dias - Lucídio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira- Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Freire
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio
Machado- Teotõnio Vilela Rlho- Valmir Campelo
Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) A lista
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs.
Senadores. tfávendo_número regimental, declaro
aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O Sr. I~ Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres, procederá à leitura
·
do Expediente.

É lido o seguinte:

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autográfos de projetes de lei sancionados:
N~355, de 1995 (n"-1.178/95, na origem), de 1"
do corrente, referente ao Projeto de Lei n"- 66, de
1995-CN, que altera a redação do art. 59 da Lei n"8.931, de 22 de setembro de 1994, que "dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 1995 e dá outras providências, • sancionado e transformaddo na Lei n"- 9. 122, de 1~ de novembro de 1995;

N"356, de 1995 (n"-1.179195, na origem), de 1~
do corrente, referente ao Projelo de Lei n"- 62, de
1995-CN, qOe autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da Urüão,
em favor dos Ministérios da Agricultura, do Abastecimenlo e da Reforma Agrária e da Previdência e Assislência Social, crédito suplementar no valor de
sessenta e oito milhões, oitocenlos e dezasseis m~ e
seiscenlos e noventa e dois reais; para os fins que
especifica, .sancionado e transformado na Lei n"9.123, de f 2 de novembro de 1995;
N"357, de 1995 (n"-1.180/95, na origem), de 1"
do corrente, referente ao Projelo de lei n"- 67, de
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativos, Judiciário e Executivo, crédito adicionais a1ê o
limite de novecentos e vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocenlos e cinquenta e
três reais, para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei n"- 9.124, de 12 de novembro de
1995;e

·...
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N• 358, de 1995 (n'- 1.185/95, na origem), de 7
do corrente, referente ao Projeto de lei da Câmara
n'- 81; de 1995 (n'- 10/95, na Casa de origem), que
insfifui o ano de 1995, como o "Ano Zumbi dos Paimares"; em homenagem ao tricentenário de sua
morte, sancionado e transformado na lei n'- 9.125,
de 7 de novembro de 1995.

PARECERES
PARECER NO 718, DE 1995
Da Comissão de Assuntos EconOrnicos, sobre o Projeto de Lei da camara n<>
202, de 1993 (n" 562, de 1991, na Casa de
origem), que "Dá nova redação ao art. 11
do Decreto-Lei n• 1.968, de 23 de novembro de 198Í!, que altera a legislaçlio do
imposto de renda de pessoa tisica residente ou domiciliada no Brasil e dá outras providências."
Relator: Senador JOiio França
I - Relatório
Vem a exame de mérito nessa Comissão o
Projeto de lei da Câmara n'- 202, de 1993 de autoria
do üustre Deputado Hélio Rosas, e já aprovado por
aquela Casa. Conforme a epígrafe, a proposição dá
nova redação ao art. 11 do Decreto-lei n'- 1.968, de
1982, o qual, por sua vez; altera a legislação do imposto de renda de pessoa física residente ou domiciliada no Brasil.
mencionado arl 11 cria a obrigação, para as
pessoas físicas e jurídicas, de informar à Receita
Federal, nos prazos e formulários por ela aprovados,
os rendimentos que houverem pego ou creditado a
terceiro, no ano anterior, bem como o Imposto de
Renda que tiverem retido na fonte.
A nova redação proposta, na verdade, centrase nos parágrafos 2", 32 e 42 que estabelecem as penalidades para o descumprimento a obrigação acessória instituída no caput, conforme acima descrito.
No § 2", reduz-se, de 6,92 para 1 (uma) Unidade Fiscal de Referência - UFIR a multa aplicada
para cada grupo de 5 (cinco) informações inexalas
incompletas ou omitidas, apuradas nos formulários
entregues em ~a período determinado.
No § ~. reduz-se, de 69,20 para 1O (dez)
UFIR, por mês ou fração, a multa pelo atraso ou falta de entrega do formulário, a qual é independente
da pena prevista no § 2Q.
No § 42, amplia-se a redução, de 50% para
90% do valor das multas, se o formulário for entregue fora do prazo, mas espontaneamente, ou dentro

o
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do prazo fixado na intimação. O projeto acrescenta a
condição, para o gozo do benefício, de que os !Jibutos e con!Jibuições informados no formulário tenham
sido pagos integralmente.
Em seu art. 2", o projeto acrescenta, ainda, determinação de cancelamento de débitos, inscritos ou
não na Dívida Ativa, originados da cobrança de multas regulamentares por la.fta de apresentação dos
formulários de que se trata, desde que eles sejam
apresentados dentro de trinta dias após a publicação
da lei e que os tributos e contnbuições neles informados tenham sido pagos integralmente. É ressalvado, no parágrafo único, que a anistia não implicará
restituição de quantias pagas, nem compensação de
dívidas.
Não foram apre~entadas emendas junto a esta
Comissão.
11 -Mérito
A motivação do projeto, constbstanciada na
justificação que o acompanha, revela seu caráter
plenamente meritório. Entretanto, entende esta relataria que houve equivoco no equacionamento do
problema a que ele visa resolver. Resultaria, se convertido em lei, talvez em uma solução parcial ao custo da criação de outro problema.
O ilustre autor pretendeu, com justa razão, atenuar as penalidades aplicáveis aos con!Jibuintes autuados por falta ou atraso da DCTF - Declaração de
Contribuições e Tributos Federais, de treqüência
mensal e, em nenhum momento, deixou transparecer a vontade de atenuar a multa por falta ou atraso
da declaração de rendimentos pagos, de freqüência
anual.
A DCTF é o que o Código Tributário Nacional
(lei Complementar n" 5.172, de 25 de outubro de
1966) denomina, no art. 113, uma obrigação acessória, isto é, que não se refere à obrigação de pagamento de tributo, sendo simplesmente urna obrigação relacionada com sua administração e controle.
Dai porque, sem embargo da imporiãncia das
obrigações acessórias para a administração !Jibutária, as penafidades a elas vinculadas têm sua escala
própria, bem inferior àquela relacionada com a inadimpfência da obrigação principal, punida com mais
rigor porque diz respeito ao pegamento do tributo.
O projeto nasceu da constatação de que esse
princípio implícito do direito tributário-penal está sendo contrariado, no caso da falta ou atraso de entrega
da DCTF. Não são raros os episódios em que a multa pela falta da formalidade chega a atingir valor
igual ao dos tributos e contribuições respectivos, isto
é, na prática, multa de 100% do valor dos tributos .
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que, via de regra, foram pagos regularmente nos
prazos próprios - ou que, não tendo sido pagos,
acarretem multas específicas, normalmente mais se- veras e que não se confundem com a da DCTF.
A solução, entretanto, não está em alterar o
Decreto-Lei n" 1.968, que estabeleceu multa adequada para a obrigação acessória anual de que trata, a qual, em princípio, não deveria ser reduzida
Mais propriamente, deve-se alterar o DecretoLei n" 2.124, de 13 de junho de 1984, que abriu autorização legislativa para a criação da DCTF e para
aplicação das multas instituídas no Decreto-Lei n"
1.968, sem, contudo, especificar-lhe a periodicidade,
tal como se vê no art 5"-, a seguir transcrito:
"Art. 5"- O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.

§ ~ Sem prejufzo das penalidades
aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o nac>cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o intrator à multa de que tratam
os §§ ~. ~ e 4" do art. 11 do Decreto-Lei
n~ 1.968, de 23 de novembro de 1982,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n2 2.065, de 26 de outubro de
1983."
A razão pela qual as multas vinculadas à DCTF
são exageradas reside em que, com base no caput
do dispositivo acima, o Ministro da Fazenda criou
uma obrigação acessória de freqüência mensal, porém sujeita a um sistema de punição concebido e dimensionado para uma outra obrigação acessória de
freqüência anual; logo, o encargo ficou multiplicado
por doze.
Veja-se que o art 11 do Decreto-Lei n" 1.968,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n"
2.065, instituíra obrigação acessória que deve ser
cumprida uma vez por ano:
:•Art. 11. A pessoa tisica ou jurfdica

é obrigada a informar à Secretaria da Receita Federal os rendimentos que, por si
ou como representante de terceiros, pagar ou creditar no ano anterior, bem como
o Imposto de Renda que tenha retido.
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§

~

Será aplicada multa de valor
equivalente ao de uma ORTN para cada
grupo de 5 (cinco) informações inexatas,
incompletas ou omitidas, apuradas nos
formulários entregues em cada perfodo
determinado.
oooooouuoooooooooo•-••o-ooooooooooooooo•oo-.onooooo-

(Grifos acrescentados.)

"

O mais trágico é que a multiplicação não é
apenas por doze, pois o atraso de um ano nas informações de rendimentos (OL-1968) representa a inadimplência em relação a uma declaração por um período, enquanto que o atraso de um ano da DCTF
representa a inadimplência de uma declaração de
doze meses. outra durante onze meses, outra durante dez meses e assim por diante, de tal forma
que. no somatório, a distorção em relação à intenção original do legislador é bem grande; em lugar de
doze meses, o contribuinte pagará a multa por atraso de dÓze declarações, acumulando 78 (setenta e
oito) perfodos.
A rigor, poder-se-la inferir que essa multiplicação automática por simples ato administrativo fosse
igual, em face do art 97, inciso V, do Código Tributário Nacional ("Somente a lei pode estabelecer( ...)
a cominação de penalidades para as ações ou omis- ~
sões contrárias a seus dispositivos, ou para outras
infrações nela definidas"), o que corresponde plenamente ao milenar princípio do Direito Penal: nulla
poena sine lege. Entretanto, em mais de dez anos
de vigência, os sistemas administralivos e judiciais
de interpretação não foram provocados a assim decidir.
A solução propugnada pelo projeto reduz as
multas na proporção de 6,92. Realmente atenua a
penalidade para o caso da DCTF, de freqüência
mensal, embora não chegue a restabelecer sua dimensão original. Porém, ao mesmo tempo, toma
exagerada.mente baixa a penalidade para a informação de rendimentos, de freqüência anual, o que poderia se constituir em estímulo à inadimplência e séno embaraço à administração do imposto de renda
Por isso que esta relatoria considera mais conveniente não alterar a regra do Decreto-Lei n" 1.968,
que se destina especificamente ao informe anual de
rendimentos e descontos e!atuados na fonte e buscar adequar a regra do Decreto-Lei n" 2.124 não
apenas à DCTF mas também ao comando do art. 97
do Código Tributário.
Há que se pensar, inclusive, na possibilidade
de a própria DCTF, ou outra obrigação acessória semelhante, vir a ser exigida em freqüência ainda .
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maior ou menor, sem que a multa passe a ter efeito
confiscatório ou, pelo contrário, perca o efeito intimidativo. Por exemplo, se a DCTF (ou outra obrigação
acessória semelhante) passar a ser exigida quinzenalmente, a multa básica do DL n" 1.968 será automaticamente muHiplicada por vinte e quatro. Passando a quadrimestral, a multa se muftiplica por quatro. Já na hipótese de uma obrigação bienal, a pena
estaria diluída por dois.
O ideal, portanto, é que a autorização legislativa, para que o Ministro da Fazenda institua obrigações acessórias, seja acompanhada da cominação penal, como está no§ 30 do art. 5º- do Decreto-Lei nQ 2.124, porém devidamente disciplinada
por norma que, dando Hexibilidade ao administrador para fixar a periodicidade mais conveniente,
não leve ao desvirtuamento da valoração da multa
básica nem à prática de exacerbação de penas,
por via administrativa, sem autorização legal, como
está ocorrendo hoje. .
De outra parte, desde que o problema da
exacerbação da penalidade venha a ser resolvido,
não persistirá motivo para a ampliação da redução
proposta na alteração do § 4Q, nem para a anistia
proposta no art. 2"- do projeto, em função do instiMo da retroatividade benigna da lei penal, agasalhado pelo Código Tributário Nacional, em seu art
106, verbis:
•Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato ·
pretérito:
11 - tratando-se de ato não definitivamente julgado;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a lei prevista ao tempo de
sua prática•
Como se vê, todos os casos pendentes seriam
automaticamente alcançados pelo beneficio da redução da multa
III- Voto
Em face do exposto, o Relator submete à
consideração desta Comissão o seguinte Substitutivo:
.EMENDA N" 1 - CAE (Substitutivo)
Ao Projeto de Lei da Câmara nQ 202, de 1993
Acrescenta dispositivo ao DecretoLei n~ 2.124, de 13 de junho de 1984, que
"Altera a legislação do Imposto sobre a
Renda, e dá outras providências".

Novembro de 1995

O Congresso Nacional decreta:
Art1Q O art 5º- do Decreto-lei nQ 2.124, de 13
de junho de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 5º- .................................................§ ~ A multa de que trata o § 30 será
reduzida ou ampliada na mesma proporção
em que a periodicidade da obrigação instituída for reduzida ou ampliada em relação
ao período básico de doze meses. •
Art 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995.
- Gilberto Miranda, Presidente - Joao França, Relator Pedro Piva - Joao Rocha -Lúcio Alcantara
- Ney Suassuna- Jefferson Peres- Beni VerasBello Parga - Leomar Quintanilha -Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - Osmar Dias - Sebastiao Rocha- Vilson Kleinübing - Esperidiao
Amin - Mauro Miranda.
PARECER W 719, DE 1995
Da Comissao de Assuntos EconOmicos sobre o Projeto deResoluçao n~ 94,
de 1995, que "Veda as operações de crédito da Uniao, de suas autarquias, inclusive Banco Central do Brasil, e demais
entidades controladas pelo poder público
federal, que impliquem a assunçao de dóvidas de instituições financeiras públicas
e privadas".
Relator: Senador Osmar Dias
1 - Relatório
O Projeto de Resolução nQ 94, de 1995, de autoria do ilustre Senador Gilberto Miranda Batista,
visa impedir que a União Federal, ou qualquer de
suas entidades controladas, inclusive o Banco Central do Brasil (BACEN), realizem operações de crédito que importem na assunção de dividas de instituições financeiras.
O comando básico do projeto em tela está expresso no art 1" tendo seu parágrafo único estendido a vedação às concessões de garantias às entidades mencionadas.
O art 2" excetua dos impedimentos estabelecidos na proposição as operações de redesconto e
empréstimo realizadas pelo Bacen no estrito exercício de suas competências legais.
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Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
2-Voto
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 99,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
opinar quanto ao aspecto econômico e financeiro da
matéria ora submetida a sua apreciação.
Compete privativamente ao Senado Federal,
nos termos do art 52, Vil e VIII, da Constituição Federal, autorizar a Uniãv a realizar_operações de crédito, internas ou externas, e conceder garantias.
Tais competências estão reguladas pela Resolução
n"96, de 1989.
A citada Resolução, porém, não trata das operações reaHzadas por instituições financeiras controladas
pela União, remetendo a regulamentação da matéria
para resoluções especfficas, ainda não editadas.
Assim, o presente projeto de resolução, além
de atender à previsão constitucional e regimental, é
oportuno, na medida em que impede desdobramentos semelhantes aos havidos quando das recentes
intervenções do Banco Central em instituições financeiras que, além das esperadas turbulências provo. cadas no próprio sistema financeiro, geraram fortes
pressões políticas no sentido de que a União assumisse dívidas de instituições financeiras falidas, com
claros prejuízos para o conjunto da sociedade.
RessaHe-se que a proposição não interfere nas
atribuições do Bacen de conduzir as operações de
redesconto e empréstimo a instituições financeiras,
necessárias que são ao bom desempenho de sua
função controladora.
·
Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente ao
Projeto de Resolução n" 94, de 1995, na forma em
que foi proposto.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995.
- Gilberto Miranda, Presidente - Osmar Dias, Relator - Pedro Piva - Joao Rocha - Esperidião
Amin - Lúcio Alclintara - Ney Suassuna - Vilson
Kleinübing -Jefferson Peres - Beni V eras -Bello Parga - Mauro Miranda - Sebastião Rocha Leomar Quintanilha - Eduardo Suplicy - José
Eduardo Outra.
PARECERES N"s 720, 721 E 722, DE 1995
Sobre o Prejeto de Lei da Câmara n"192/93 (3.181-C, de 1992, na Casa de origem), que "tipifica as empresas que exploram a atividade de faturização, também conhecida por fomento comercial ou
factoring, como instituições financeiras".
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PARECER N" 720, DE 1995
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Rela!Dr: Senador Edison Lobão
O presente Projeto de Lei da Câmara n" 192,
de 1995 (NO- 3181-C, de 1992, na Casa de origem),
que tipifica as empresas que exploram a atividade
de faturização como instituições financeiras, vem à
revisão do Senado atendendo-se à preceituação
constitucional.
Após aprovação pela Câmara dos Deputados,
foi submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
O Projeto estabelece que passam a integrar o
Sistema Rnanceiro Nacional as empresas que se
dedicam a operações de compra de faturamentos ou
de direitns credilórios de outra, com adiantamento à
vendedora do valor da aquisição, mediante aplicação de deságio ou cobrança de comissão .ou qualquer outra forma de remuneranção. Por conseguinte, ficam essas e~resas - também conhecidas
como de fomento comercial ou factoring - subordinadas à Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
bem como à legislação posterior relativa ao Sistema
Financeiro Nacional, no que couber.
O autor do Projeto, Deputado Jackson Pereira,
justifica sua iniciativa com o argumento de que essas e~resas cu~rem um papel importante, de natureza financeira, e, no entanto, não estão sujeitas a
qualquer mecanismo de disciplina e fiscalização.
Essas empresas atendem a um movimentado
segmento da demanda por financiamento, integrado
em sua maioria por empresas pequenas e médias
que encontram dificuldades em ser atendidas por
instituições financeiras cada vez mais seletivas. Devido às diferenças existentes entre as modalidades
de operações realizadas no mercado sob a denominação de facloring, perdura uma discussão sobre a
natureza juridica dessas operaçõés e das empresas
que a elas lle dedicam Não há dúvidas, no entanto,
de que essas e~resas estão, de fato, concedendo
financiamentos. Por isso suas atividades são comparáveis às realizadas por instituições financeiras.
O autor tem toda razão quando conclui que
não é recomendável uma forma de financiamento
evoluir no mercado sem quaisquer mecanismos de
disciplina e fiscalização. A ausência de controles
pode prejudicar não só os clientes, mas também o
conjunto das empresas, que podem ver a imagem do
mercado denegrida por entida:les inescrupulosas.
Na Comissão de Rnanças e Tributação da Câmara, o Relator da matéria, Deputado Germano Rigotto, foi enfático no apoio oferecido à propos~o .
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em seu parecer unanimemente aprovado. Disse Sua
Excelência num trecho do seu trabalho:
"Julgamos absolulamente procedente
a preocupação que leva o nobre Depulado
Jackson Pereira a apresentar o projeto de lei
sob comento, a necessidade da regulamentação da atividade de factoring. •
Em que pesem todos os valiosos argumentos
que levaram a Câmara dos Deputados a aprovar o
projeto, inclusive com o parecer favorável da sua
doula Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, entendemos, no entanto, que o mesmo padece do vfcio da inconstitucionalidade, em face do que
diz o artigo 192 da Lei Maior, verbis:
"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, incluswesobre:
·
I - a autorização para o funcionamento
das instituições financeiras, assegurado às
instituições oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro
bancário, sendo vedada a essas instituições
a participação em atividades não previstas
na autorização de que trata este inciso;

IV - a organização, o funcionamento e
as atribuições do Banco Centrai e demais
instituições financeiras públicas e privadas;

•

As empresas de faturização não se incluem en-

. tre as instituições financeiras a que se refere o art.
192 da Constituição Federal, e, por isso, somente
poderão ser consideradas corno tais por meio de lei
complementar, conforme exige o mencionado dispositivo constitucional.
Parece-nos que o assunto poderia ser adequadamente tratado obedecendo-se a um dos seguintes
critérios: ou apresenla-se uma emenda à Constituição, explicitando a inclusão das empresas de faturização no sistema financeiro nacional, ou cuida-se da
matéria em projeto de lei complementar específico.
Como o referidó art. 192 ainda não foi regulamentado, vem-se aceitando que a Lei n" 4.595/64 cumpra
o papel de lei complementar, e por isso a matéria
em paula também poderia ser apresentada corno
emenda a essa lei.
Em razão ·da inconstitucionalidade apontada,
. propomos seja ouvida, preliminarmente, a Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de que
se manifeste sobre o assunto nos termos do art.
101, I, do Regimento Interno desta Casa
Sala das Comissões, 4 de abril de 1995. - Gilberto Miranda, Presidente - Edison Lobao, Relator
- Eduardo Suplicy - Vilson Kleinübing - Pedro
Piva - Romero Jucá - Geraldo Melo - Freilas
Neto - Joao Rocha - Gilvan Borges - Osmar
Dias - Jefferson Peres - Valmir Campero - Fernando Bezerra - Benr Veras - Ramez Tebet- Esperidiao Amin -Sebastião Rocha -Jonas Pinheiro- Fi'ancelino Pereira- Mauro Miranda.
PARECER N!! 721, DE 1995
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Ramez Tebet

I - Relatório
Vem a esta Comissão o PLC n" 192/93, determinando a integração das empresas-defactoring ao
Sistema Financeiro Nacional.
A proposição foi distribuída, na Câmara dos
Depulados, à Comissão de Finanças e Tribulação e
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
tendo aquela aprovado a matéria, no mérito, e esta,
votado pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do projeto, sem emendas.
O projeto, a seguir, foi enviado a esta Casa Legislativa, para apreciação, nos termos do art. 134 do
Regimento Comum, tendo sido distribuído à Comissão de Assuntos Econõmicos, para manifestar-se,
na forma do disposto no art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal •
Concluiu aquela Comissão pela audiência desta CCJ, •a fim de que se manifeste sobre o assunto
nos termos do art. 101 , r, do Regimento Interno desta Casa".
li-Voto
Versa a proposição sobre a integração das empresas que se dediquem a operações de compra de
faturamentos ou de direitos credifórios de oulra, com
adiantamento do valor da aquisição, mediante aplicação de deságio, comissão ou qualquer outra forma de remuneração atividade conhecida corno fac.
toring - no Sistema Financeiro Nacional, subordinando-as à Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de
1964 e à legislação posterior relativa ao Sistema FInanceiro Nacional.
Preliminarmente à análise do mérito do projeto,
solicita a Comissão de Assuntos Econõmicos a manifestação da CCJ, na forma do disposto no inciso I
do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Fe-
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dera!, quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria
Para fundamentar o nosso entendimento, re, produzimos, parcialmente, o artigo 192 da Constituição Federal:
'1'\tt. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do Pafs e a seNir
aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
I - a autorização para o funcionamenfD
das instituições financeiras, ...........................

I V - a organização, o funcionameniD e
atribuições do Banco Cenúal e demais
instituições financeiras públicas e privadas:

as

.

(grifo nosso).
Conforme o disposto no texto constitucional, o
sistema financeiro nacional serâ regulado em lei
complementar,
Sendo o fim colimado pelo projeto a integração
das empresas de factoring ao sistema financeiro
nacional, evidente que a matéria só pode ser tratada
mediante lei complementar, que disporá, inclusive,
nos termos do inciso IV do artigo 192 da Constituição Federal, acima"transcrito, sobre a organização,
o funcionamento e as atribuições das instituições financeiras.
Portanto, embora quanto à iniciativa a proposição preencha o requisito constitucional, padece de
vício formal, por tratar-se de projeto de lei ordinária,
ferindo frontalmente a determinação contida no artigo 192 da Carta Magna, que exige norma jurídica de
hierarquia superior no tratamento da matéria
Cabe comentar, ainda, o tratamento do assunto através de emenda à Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1994, conforme mencionado no parecer
aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
É sabido que "enquanto o Congresso Nacional
não tiver estruturado o sistema financeiro nacional
de maneira diferente, prevalecem as normas da Lei
no 4.595, de 31 de dezembro de 1994 (também conhecida como Lei da Reforma Bancária), que dispõe
sobre a política" e as instituições monétárias, bancárias e crediticlas, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências" (in Celso Ribeiro Bastos e lves Grandra Martins, Comentários à Constit!.ição do BrasH, volume 7, Ed. Saraiva, 1990, pág. 360).
Sobre o tema, ensina José Afonso da Silva
. (apud Celso Ribeiro Bastos e lves Grandra Martins,
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Comentários à Constituição do Brasil, volume 7, Ed.
Saraiva, 1990, pág. 359):

"0 sistema financeiro nacional será regulado em lei complementar. Fica valendo
com tal, pelo princípio da recepção, a Lei no
4.545/64, que precisamente institui o sistema financeiro nacional. Não é, portanto, a
Constituição que o está instituindo. Ela está
constitucionalizando alguns princípios do
sistema Aquela lei vale, por conseguinte,
como se lei complementar fosse. Sua Alteraçã:l. confldo depende de lei complementar.
ou seja, de lei fonnada nos terroos do art 69. •
(grifo nosso).
Como salienta o texto acima transcrito, a modificação da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
só pode ser procedida mediante lei complementar,
uma vez que aquela norma foi recepcionada com
força de lei complementar pela Constituição de
1988, exigindo, para sua reforma, o mesmo tipo de
norma jurídica
Em vista dos arguemtnos expandidos, concluise que a inserção das empresas de factoring no
sistema financeiro nacional, seja através de norma
jurídica especifica com esta finalidade - corno a que
é objeto da proposição em análise-. seja via alteração da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, só
pode ocorrer mediante lei complementar.
Dado o exposto, concluímos pela inconstitucionaJidade da proposição.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995.
-lris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator
- Romeu Tuma - José lgnácio Feneira - Jefferson Perez- Bernardo Cabral -José Eduardo Dub'a - Roberto Requiao - Arlindo POrto - Francellno Pereira -José Fogaça- Robeno Freire - Lúcio Alcantara - Ney Suassuna.

.PARECER N"- 722, DE 1995
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Lauro Campos
I - Relatório
Após aprovação pela Câmara dos Deputados,
veio à revisao do Senado Federal o Projeto de Lei
da Câmara no 192, de 1993 (no3.181-C, de 1992, na
Casa de origem), que tipifica as empresas que exploram a atividade de faturização, também conhecida por fomento comercial ou factoring, como instituições financeiras.
O projeto foi inicialmente distribuído a esta Comissão de Assuntos Econômicos, para manifestar-
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se se na forma do disposfo no art 99 do Regimenfo
Interno do Senado Federal. Em 4 de abril de 1994, o
então relator, o Senador Edison Lobão, concluiu
que, apesar dos inegãveis mérifos do projefo, este
padecia do vício da inconstitucionalidade em face do
qi,!El diz o artigo 192 da Lei Maior. A tipificação das
empresas que exploram a atividade de faturização
corno instituições financeiras teria de ser feita mediante lei complementar. O relafor então propôs que
fosse ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos termos do artigo 101, I, do Regimento Interno do Senado.
Em 20 de setembro de 1995, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o parecer
do relafor do projefo, o Senador Ramez Tebet que
concluiu pela inconstitucionalidade da proposição
em virtude do fato de que ela fere frontalmente a determinação contida no artigo 192 da Carta Magna
li-Voto
O Projeto estabelece que passam a integrar o
Sistema Financeiro Nacional as empresas que se
dedicam a operações de compra de faturamenfos ou
de direilos creditórios de outra, com adiantamento à
vendedora do valor da aquilõição, mediante aplicação de desãgio ou cobrança de comissão ou qualquer outra forma de remuneração. Por conseguinte,
ficam essas empresas subordinadas à Lei n" 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, bem como à legislação
posterior relativa ao Sistema Financeiro Nacional, no
queco~r.

O autor do Projeto justifica essa iniciativa dizendo que essas empresas cumprem um papel importante, de natureza financeira, e, no entanto, não
estão sujeitas a qualquer mecanismo de disciplina e

fiscalização.
Essas empresas atendem um segmento da demanda por financiamento, demanda esta composta,
em sua maioria, por empresas pequenas e médias
que encontram dificúdades em ser atendidas por
instill.ições financeiras cada vez mais seletivas. Devido às diferenças existentes entre as modalidades
de operações realizadas no mercado sob a denominação de factoring, perdura uma discussão sobre a
natureza jurídica dessas operações e das empresas
que a elas se dJl(ficam. Não hã dúvidas, no entanto,
de que e&Sas-empresas estão, de fato, concedendo
financiamentos. Por isso suas atividades são cornparãveis às realizadas por instituições financeiras.
O autor tem toda razão quando conclui que
não é recomendãvel uma forma de financiamento
evoluir no mercado sem quaisquer mecanismos de
, disciplina e fiscalização. A ausência de controles
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pode prejudicar não só os clientes mas também o
conjunto das empresas, que podem ver a imagem do
mercado denegrida por empresas inescrupulosas.
Apesar do inegãvel mérito da proposição, ela··
padece do vício formal da inconstitucionalidade, conforme foi salientado no primeiro parecer desta Comissão e confirmado no parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Trata-se de projeto de lei ordinãria que fere frontalmente a determinação contida no art. 192 da Constituição, que exige lei
complementar para o tratamento da matéria
Diante do exposto, somos levados a concluir
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n" 192, de
1993.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995.
- Gilberto Miranda, Presidente - Lauro Campos,
Relator- Pedro Piva- João Rocha - Lúcio Alcântara - Ney Suassuna -Jefferson Peres - Beni Veras - Bello Parga - Leomar Quintanilha - Eduardo Suplicy -José Eduardo Outra - Osmar Dias Sebastião Rocha - Vilson Kleinübing - EsperidiãoAmin.
PARECERES N"S 723,724 E 725, DE 1995
Sobre a Emenda n~ 1 (substitutivo
de plenãrio) oferecida ao Projeto de Resolução n• 87, de 1995,~que "altera o Ana-·
xo 11 da Resolução no 42, de 1993."
PARECER N" 723, DE 1995
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima
1- Relatório

É submetida à anãlise desta Comissão a
Emenda n" 1 - subslitutiva - de plenãrio, ao Projeto
de Resolução n" 87, de 1995, que "altera o Anexo 11
da Resolução n" 42, de 1993", de autoria do Senador Sebastião Rocha
A emenda em comento estende aos servidores
de nível médio do Centro de lnformãtica e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen a
tabela de vencimentos proposta pelo Projeto de Resolução n" 87, de 1995, de autoria da Comissão Direfora
É o relatório.
11 -Voto do Relator
Em manifestação jã apresentada anteriormente, quando proferimos parecer sobre consulta formulada pela Mesa Diretora, a propósifo deste projefo
de Resolução, opinamos pela competência privativa
· da Mesa, tanfo na forma do instrumento normativo a .
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, -ser utilizado quanto na constitucionalidade da iniciativa.
Na mesma linha de pensamento a emenda
deve ser apreciada. Dado que envolve despesa, a
Comissão Diretora através de Resolução poderá
adotar a Emenda, estendendo também aos servidores do Prodasen os efeitos do projeto de Resolução
112 87, de 1995, de sua autoria.
Com efeito deve a emenda ser encaminhada à
Comissão Diretora que se incumbirá da apreciação
de seu mérito, apreciando a viabilidade no que diz
respeito às repercussões financeiras, cumprindo,
com sua adoção, as exigências do art. 63, 11, CF, e
98, 11, do Regimento Interno.
Quanto ao aspecto técnico-formal a emenda não
carece de reparos, pois que a matéria deve ser disciplinada pela via de Resolução do Senado Federal.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1995. lris Rezende, Presidente - Ronaldo Cunha Lima, ·
Relator - Esperidi:lo Amln (vencido) - Ney Suassuna -Lúcio Alcântara -José Bianco- Francelina Pereira - Elclo Alvares - Roberto Freire - Jefferson Peres -José lgnácfo - Josaphat Marinho
- Luiz Alberto de Oliveira - José Fogaça - Bernardo Cabral -Romeu Tuma.
PARECER N" 724, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
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mantendo o problema que, justamente, busca rernediar o Projeto de Resolução sob análise.
Assim, à vista do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda 112 1 - substitutiva- de plenário,
ao Projeto de Resolução 112 87, de 1995.
Sala das Sessões, 28-9-95. - Senador José
Samey, Presidente - Relator Senador Odacir Soares - Senador Emandes Amorim - Senador Júlio
Campos - Senador Levy Dias - Senador Luiz AIberto de Oliveira- Senador Teotonio Vilela Filho.
PARECER N" 725, DE 1995
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Vilson Kleinübing
I - Relatório

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Resolução 112 87, de 1995, que "altera o Anexo 11 da Resolução 112 42, de 1993", de autoria da
Comissão Diretora.
Visa a proposição a estender, aos servidores
do Senado Federal e do seu Centro de Informática e
Processamento de Dados - Prodasen, a tabela de
vencimentos dos níveis médio e auxiliar do Centro
Gráfico - Cegraf.
Distribuída originalmente ao Senador Pedro
Píva, manifestou-se o ilustre relator, em seu parecer,
pela aprovação da proposição.

Relator: Senador Odacir Soares
1- Relatório

É submetida à análise desta Comissão a
Emenda 112 1 - substi!utiva - de plenário, ao Projeto
de Resolução 112 87, de 1995, que •attera o Anexo 11
da Resolução 112 42, de 1993", de autoria do Senador Sebastião Rocha.
A emenda em comento estende aos servidores
de nível médio do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN
a tabela de vencimentos proposta pelo Projeto de
Resolução 112 87, de 1995, de autoria da Comissão
Diretora.
É o relatório.
11 -Voto do Relator
A Emenda 112 1 ao Projeto de Resoluções 112
87, de 1995, sém dúvida, corrige falha da proposição original, âo estender, também, aos servidores
do Prodasen, a tabela de vencimentos aplicada ao
Senado Federal e ao Centro Gráfico do Senado Federal- Cegraf. A não inclusão daqueles servidores
na nova tabela teria como conseqüência tratamento
desisonélmico entre os funcionários desta Casa,

li-Voto
Inicialmente, louvamos a preocupação da Calenda Comissão Diretora com a aplicação do ditame
constitucional da isonomia aos vencimentos dos sere de seus órgãos supervisionavidores desta
dos. Apesar disto, parece-nos que, se o conceito de
isonomia, contido no § 12 do art 39 da Carta Magna,·
deve ser entendido como um comando destinado ao
legislador, no sentido de impedir a desigualdade entre os vencimentos dos servidores públicos que
exercem a!ividades iguais ou semelhantes, ele não
pode ser utilizado para obrigar a Administração a
proceder a constantes aumentos na remuneração de
seus servidores. Não pode o dispositivo constitucio- ·
nal ser usado para que as diversas categorias de
servidores persigam os vencimentos umas das OU"
Iras, num exercicio cujo perdedor é o Erário e o contribuinte.
A fixação da remuneração dos servidores públicos deve ter como paradigma, em primeiro lugar,
variáveis como a complexidade do trabalho desempenhado, a responsabilidade cometida ao funcionário e a formação exigida para o exercfcio do cargo, e
não a busca da igualdade com algum grupo que, por

casa
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qualquer motivo conjuntural, tenha atingido patamares remuneratórios mais elevados.
Com relação ao Senado Federai observamos
grandes distorções dos servidores de nível médio.
Procedimentos como a promoção indiscriminada de
servidores, ao largo de critérios de mérito, a elevação para o nível médio de todos os servidores do nível auxiliar, a distribuição generalizada de funções
comissionadas entre os servidores em exercício, especialmente nos gabinetes parlamentares e sua posterior incorporação, dentre outros, provocaram uma
gigantesca desordem remuneratória entre os funcionários desta Casa, que a concessão de um reajuste
linear só taz agravar.
Impõe-se neste momento proceder a estudos
mais profundos acerca da questão, na busca da correção de distorções. A situação que se apresenta,
hoje, é a de que, em grande parte das vezes, os servidores detentores de cargos técnicos, para cujo
exercício é exigida uma maior qualificação, estão sacrificados, em relação, por exemplo, a se!Vidores
que exercem funções de nível mais básico que estão lotados nos gabinetes.
Registre-se, de outra parte, na média, a remuneração mensal dos servidores de nível intermediário desta Casa e do Prodasen, que se pretende aumentar, de forma quase linear, apresenta números
expressivos. Esta média atinge, no Senado Federal,
a R$2.867.44 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete
reais e quarenta e quatro centavos) e, no Prodasen,
a R$2.780,94 (dois mil, setecentos e oitenta reais e
noventa e quatro centavos). Adite-se que encontramos, inclusive, no Senado Federal, um número bastante significativo desses servidores com remuneração superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) e, mesmo, a R$6.000,00 (seis mil reais).
Essa realidade vem se agravando a cada alteração dos planos de carreira desta Casa e de seus
órgãos supervisionados, em razão de estas modificações serem elaboradas internamente, permitindo
que, muitas vezes, grupos e categorias funcionais
que têm acesso privilegiado às instãncias que preparam as respectivas propostas utilizem-se delas
para atender a demandas locaíizadas.
Assim, à vista do exposto e considerando, também, as fimitas:óes quanto à iniciativa para alterações
de monta na proposição sob exame, ex vi do art. 98,
III, do Regimento Interno, manifestamo-nos, então,
pala indicação à Comissão Diretora, na forma do art.
133, alínea e, item4do Regimento Interno, para que:
a) emergencialmente, submeta a esta Casa
projeto de resolução instituindo abono temporário
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para os servidores de nfvel intermediário do Senado
Federai e de seus órgãos supérvisionados que recebam remuneração total inferior a R$1.500,00 (hum
mil quinhentos reais), de forma que este passe a ser
o piso remuneratório daquele nível até a aprovaçãó - da revisão dos respectivos Planos de Carreira;
b) proceda à contratação de entidade externa
especializada para elaborar revisão dos Planos de
Carreira do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados, com vistas. à correção das distorções
.existentes.
Sala da Comissão, 7 de novembro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente - Vilson Kleinübing,
Relator- Pedro Piva - Joao Rocha - Lúcio Alcântara- Ney Suassuna -Jefferson Peres- Beni Varas - Bello Parga - Mauro Miranda (abstenção) Leomar Quintanilha - Eduardo Suplicy .:..-José
Eduardo Outra- Osmar Dias.

OFíCIO
DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL
N~ 492195, de 7 do corrente mês, referente ao
Requerimento ~ 1.333, de 1995, de informações, do
Senador Eduardo Suplicy.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Jefferson
Peres.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N21.431, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal, que a data destinada, nesta Casa, às comemorações do Centenário de Fundação do Clube de Regatas Flamengo,
anteriormente fixada para o dia 21-11-95, seja transferida para o dia 5-12-95.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1995. Arthur da Távola - Lúcio Alcântara - Teotonio Vilela Filho - cartos Wilson - José Roberto Arruda
- Ségio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Jüio Campos)- Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do
Plenário.

~-
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o Sr. Júlio Campos, 22 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
. ocupada pelo Sr. Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Há.
oradores inscritos.
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Júlio Campos, por permuta com o Senador Mauro Miranda.
.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, discutimos habitualmente nesla Casa os
assuntos de real interesse da pÕpuiação brasileira.
No início deste ano de 1995, soHcitei o apoio dos Srs.
Senadores para a aprovação de projeto de lei que responsabiliza criminalmente diretores, administradores e
gerentes de empresas distribuidoras de gás liquefeito
de petróleo que não requalificam seus botijões.
O Projeto de Lei 11"- 143193 continua na Ordem
do Dia. Ele tem por objetivo preservar a segurança
dos 130 milhões de consumidores de gás de cozinha em todo o território brasileiro. Só uma fiscalização rigorosa poderá punir quem deve ser punido e
prese.var a segurança do consumidor.
Fui procurado recentemente por representantes do Sindigás, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, que, reconhecendo a
importância de punir os responsáveis pela não requalificação de bofijões, procuraram mostrar que
essa situação é urna resultante da misera situação
econômica que assola atualmente as distribuidoras
de gás de cozinha. É evidente que o fato não pode
ser encarado como desculpa para as freqüentes
ocorrências de acidentes com botijões. Mas ele chama a atenção para outros aspectos que convém não
negligenciar.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é comum ouvirmos, quando se discutem questões que
envolvem preços, que quem reivindica está atrás de
proteção, acostumou-se a viver à sombra do Eslado,
ou está apenas atrás de maiores margens de lucro.
Na reunião com os representantes do Sindigás, tive
acesso ao Relatório do Serasa - Centralização de
Serviços dos Bancos S.A. - de 1994. Nesse documento, o Serasa analisa os balanços anuais das empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo
nos exercícios tle 19111 , 1992 e 1993. No ano de
1993, nenhuma mereceu cotação melhor ·do que
ruim. Todas situam-se em patamar considerado ruim
ou péssimo.
O Sindigás alega que apenas nos últimos 1o
anos
o preço cobrado por botijão de GLP despencou
1
em relação aos padrões de países da América Lati-
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na e da Europa. O Sindigás sustenla ainda que o
reajuste recebido em junho tinha por objetivo recuperar perdas de US$1 O milhões mensais geradas
por um erro de cálculo que penalizou o setor por
ocasião da conversão dos preços, na época da
URV, e que procurava, 1ambém, compensar as empresas pelos três aumentos de salários concedidos
a funcionários durante o período de vigência do
Real. É por esse motivo que, segundo alega, foi injusla realmente a exclusão das companhias do reajuste recentemente concedido ao preço dos combustíveis. Aumentou-se o preço do óleo diesel, da gasolina, enfim, aumentou-se tudo e o gás não teve o
seu preço reajuslado.
As distribuidoras me afirmaram, em uma reunião que tivemos aqui em Brasília, na presença do
próprio Secretário Nacional de Controle de Preços,
Dr. Luís Veloso, que o controle a que estão sujeitas
é responsável pela dificuldade em sustenlar o quadro de funcionários, renovar trotes e empreender a
requalificação dos botijões, zelando pela segurança
do consumidor. Bas alegam que os preços praticados pelas distribuidoras, o preço de compra do produto da Petrobrás e o preço da venda ao público são
eslabelecidos pelo Governo, sendo que, por força
dos reajustes de salários e custos praticados no período, as margens de lucros, já quase inexistentes,
se exauriram,· inviabilizando, dessa forma, não só a
requalificação dos botijões como a própria manutenção da atividade empresarial.
É triste a situação dos empresários de gás deste País.
É claro que devemos cobrar das companhias
mais rigor na fiscalização de seus botijões. A não requalificação é a origem de inúmeros acidentes e,
portanto, a responsável pelas mortes e ferimentos
de milhares de pessoas em todo o País.
Mas lambém é verdade que essa cobrança e
que esse rigor devem vir acompanhados de adequadas condições de operacionalidade, de condições
juslas de sobrevivência para as companhias e seus
mais de 60 mil concessionários e dependentes.
Todo este discurso, repito, poderia ser de
quem está atrás de proteção. Vão dizer os Srs. Senadores que nós eslamos aqui defendendo o protecionismo para os produtores de gás. Não é verdade.
Mas ele veio a ser corroborado, recentemente, por
declarações pres1adas pelo Sr. Percy Louzada de
Abreu, Diretor Comercial da própria Petrobrás, em
entrevista aos jornais Folha de S. Paulo e Correio
Popular, de 19 de outubro de 1995. Na qualidade
de representante do Governo no monopólio da distri-
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buição de combustíveis e derivados de petróleo, o
Sr. louzada afinnou textualmente:

•Os preços dos derivados em vigor estão fora da realidade, principalmente o GLP
(gás de cozinha), cujo botijão de 13 quilos, o
mais consumido, deveria custar R$15,00,
mais de 120% do que os atuais R$6,70 cobrados hoje. •
O Diretor da Petrobrás informa ainda, na matéria, que:

"0 gás de cozinha é mais barato para
o consumidor brasileiro do que o preço pago
pela Petrobrás para comprá-lo na Arábia
Saudita."
Vejam bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que hoje o gás que o distribuidor. nacional entrega ao mercado é mais barato do que o que o Brasil compra do mundo árabe. Por isso, aquela situação vexatória, de tristeza do nosso selor. Todos eles
com fichas sujas no Serasa brasileiro.
Ao comentar sobre as condições de estabelecimenlo dos critérios tarifários, conclui o Direlor da
Petrobrás: "A dificuldade pára a concretização imediata desse projeto é compatibilizá-lo com a política
de estabilização econõmica no curto prazo•.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a Petrobrás, que não atúa diretamente na distribuição de
GLP, reconhece a irrealidade tarifária, pergunto se
não teria razão o Sindigás - Sindicato Nacional dos
Distribuidores de Gás - em seus argumentos. Afinal,
se uma parte desinteressada na remuneração e nos
resultados dos agentes distribuidores e que tem afinidade com áreas governamentais no estabeleci.. mente de politicas de abastecimento se manifesta
desse modo, hã que se considerar mais atentamente a questão.
Não se estaria de fato sacrificando vidas ao sucatear um segmenlo tão importante da economia nacional? Nãó seria uma política equivocada de tarifas? Não estaria inviabilizando milhares de empregos
e expondo o abastecimento do GLP a um colapso?
Além das dificuldades enfrentadas pelas empresas, o Sindigás chama a atenção para a insolvência que arrasta para a bancarrota milhares de
concessionários. A entidade afirma que cresce enormemente o número de revendedores que devolvem
suas concessões às distribuidoras e que sua inadímplência é hoje da orderri de 30% - muito alta para o
mercado atual. A gravidade do falo está na ameaça
concreta do desemprego que se abate sobre mais
de 60 mil trabalhadores e seus dependentes.
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Ainda recentemente, em Cuiabã, os empregados do setor de distribuição de gás me manifestaram
essa preocupação. Centenas de distribuidores de
pequenos pontos de vendas, nos bairros mais carentes, estavam encerrando suas alividades por não
terem condições de remunerar seus funcionários. Jã
haviam concedido três aumentos e ainda hoje vendiam o gás a preço de um ano e meio atrás. O que
significa isso? Mais desemprego, em um momento
em que queremos gerar empregos no País.
Por falar em geração de empregos, ainda hoje,
pela manhã, na convenção nacional do Partido da
Frente Uberal -da qual participaram todos os dirigentes partidários dos Estados brasileiros, bem
como as nossas bancadas federais do Senado e da
Câmara; Governadores de Estado; Preteilos; a Governadora do Maranhão, Roseana Samey; o Prefeito
do Rio de Janeiro, Cêsàr Maia- um dos assuntos
mais comentados foi a responsabilidade que teve o
nosso Partido, juntamente com o PSDB 1>0 .PTB, de _
eleger o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para tentar solucionar o problema do
desemprego no Pais.
·
Preocupa-nt'ls muito a queda em relação à criação de novos empregos e até mesmo o aumento do
número de desempregados no País. Hoje, há um nível elevado de brasileiros que estão sem emprego
ou que trabalham em subempregos. São tão mal remunerados que começa a haver uma crise social
muito grande no País.
O segmento de distribuição de gás no País,
nos bairros de todas as cidades e comunidades brasileiras, emprega 60 ml pais de famflia, 60 mil cidadãos. Mas, da maneira como vem sendo tratado
pelo Governo Federal, dificilmente esse setor irá sobreviver a essa crise, a essa situação de desespero
em que está envolvido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuando o
nosso tema, sempre defendi a entrada de capital extemo na área produtiva nacional - até mesmo na
área da Saúde, hã poucos dias, apresentei uma
emenda à Constituição, permitindo que empresas
multinacionais atuassem na construção e manutenção de hospitais neste País. Sempre defendi a observância de critérios que viabilizam a entrada desses investidores. A situação de penúria a que submeteram as empresas nacionais criou uma situação
anõmala no mercado, pois com as recentes aquisições que se efetívaram, empresas multinacionais
passaram a deter 44% da participação no mercado
nacional de distribuição de GLP - gás liquefeito de
petróleo.
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Temos que abrir o olho da nossa Nação, das
autoridades federais, dos Srs. Ministros da área econômica, pois, hoje, com essa crise em que vive o setor de distribuição de gás neste País, 44% do mercado nacional já está nas mãos de distribuidoras multinacionais. Não é que sejamos contra o capital estrangeiro; pelo contrário.
Anteontem, lendo a página 2 do jornal O ESiado de S. Paulo, encontrei um artigo, cujo comentário era o de que o grave erro do México foi ter deixado quebrar todas as suas empresas nacionais. E adverte o Governo Federal e o Congresso brasileiro no
sentido de que, se não tomarmos algumas providências, correremos o risco de, em pouco tempo, Iambém passarmos por uma crise como a daquele país,
ou seja, uma quebradeira geral das empresas nacionais, que hoje não gozam de nenhum protecionismo,
e poderá haver uma entrada maciça de multinacionais em todos os campos de atividade.
Aqui está um exemplo típico do enfraquecimenta das empresas nacionais: com o controle radical do preço do gás liquefeito no País, hoje, 44% do
mercado nacional já estão passando das mãos de
empresas brasileiras para as de multinacionais. Isso
não é interessante para nenhum de nós. Com isso
não concordemos de maneira alguma, porque entendemos que devemos dar o apoio para as nossas
empresas, a fim de. que tenham condições de competitividade.
Muitos dizem que outros países não protegem
suas ell'!presas, mas isso não é verdade.
A agricultura brasileira, até há poucos dias, tralava com desprezo e desatenção seus produtores
rurais. Sabíamos nós - e aqui falamos várias vezes
eu e outros Senadores - que países como a França,
como os Estados Unidos e os do Mercado Comum
Europeu davam subsídios para os seus produtores
rurais, davam apoio para os seus agricultores. Hoje,
a própria China, que é um país ainda em desenvolvimenta, está colocando no mercado nacional tecido
subsidiado muito mais barato que o nacional, causando uma crise muto séria na indústria têxtil deste
País.
Portanto, temos de olhar, com muita atenção,
todos os setores que estão sendo agredidos por essas empresas,·que vêm aqui com capitais baratos,
financiados pelos bancos dos seus países, implantar
o seu parque industrial para arrasar o das indústrias
brasileiras.
Em relação ao campo do gás, cuja situação do
· mercado é difícil, sabemos que 44% do mercado na. cional já passaram para as empresas multinacionais.
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As empresas nacionais que não conseguiram sobreviver estão sendo absorvidas por multinacionais do
setor; conhecedoras da irrealidade momentânea das
tarifas estariam aptas a bancar essas oportunidades
da frágil competitividade e descapitalização das empresas nacionais.
·
O que o Sindigás reivindica, assim me foi reportado, é a autonomia. Se assegura que a desregulamentação não implica aumento generalizado de
preços. Com a liberdade, caberia ao próprio mercado regular os valores, propiciando maiores margens
em áreas de maior poder aquisitivo e menores margens em áreas de poder menos favorecidas.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou
convencido de que o momento é o mais adequado
para a discussão das dificuldades enfrentadas por
esse setor. Se a autonomia reivindicada for capaz
de controlar os acidentes com botijões que ferem
e matam os consumidores em todo o País, não
vejo razão para não se discutir essa questão. Há
poucos dias, no município de Paranatinga, no interior de Mato Grosso, assisti pela televisão a uma
cena que me chocou profundamente: um bujão,
desses que funcionam há 20 ou 30 anos, sem requalificação, explodiu e matou à beira do fogão
uma mãe e os seus dois filhos. Por esses e outros
fatos, preocupo-me e trago essa preocupação aos
meus Pares do Congresso Nacional. Espero que o
Projeto nº- 143, de minha autoria, que obriga a requalificação dos botijões de gás, seja aprovado por
esta Casa
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS ; Pois não. Ouço, com
muita honra, o aparte de V. Ex", nobre Senador RomeuTuma
SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Nobre
Senador Romeu Tuma. peço que V. Ex" seja breve,
porque 0 tempo do orador está esgotado.

o

O Sr: Romeu Tuma - Desculpe-me, Sr. Presidente, serei rápido. Pretendo apenas informar que,
durante a minha gestão na Polícia Federal, howe _
gravíssimas denúncias por parte de empresas que
repunham. a cada periodo legal, os seus botijões,
sem que esses botijões fossem st.bstituídos por
companhias que apenas vendem o gás. Segundo informações, cerca de 50% dos botijões oferecem graves riscos aos usuários. A manipulação constante
dos botijões, o uso prolongado são fatores que levam à falta de segurança. O próprio engarrafamento
do gás traz prejuízos à população. Um botijão amassado, por exemplo, reduz a capacidade do gás que .

254

ANAIS DO SENADO FEDERAL

deveria ser oferecido. Eslou de acordo com V. Ex" e
o cumprimento por essa preocupação.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muilo obrigado.
Contir)uando, Sr. Presidente, deve-se discutir a
questão especialmente quando eslamos diante de
novos tempos em que o enxugamenlo das funções
do Estado, como geslor da economia, é um compromisso do Governo Fernando Henrique Cardoso. O
importante é que se ofereçam condições adequadas
para adiante cobrar, com maior rigor, a fiscalização
nas requalificações e punir principalmente os respensáveis por acidentes com botijões, hoje uma
ameaça real à população brasUeira.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Concedo a palavra, por vinte minulos, ao Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte diSCurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, não foi possível estarmos nesta Casa na segunda-feira, quando o
mundo participava do enterro do grande líder Yitzhak Rabin, em Tel-Aviv. Vamos hoje tecer algumas
considerações. bastante breves a respeilo desse assunlo, que gerou grande surpresa em nível mundial.
Acredito que os grupos radicais e fanáticos devem estar felizes com tal falo, com tal assassinato.
Por cerlo, estão julgando que aqueles que defendem
a guerra devem ter crescido em pontuação no conceito mundial, e aqueles que defendem a paz devem
ter reduzido as suas possibilidades de luta em favor
da paz.
·
·
Acredilo, no entanto, que há um engano múlo
grave em relação aos fanáticos e aos radicais nos
vários campos da vida. No nosso entender, 0 assassinato de Yitzhak Rabin passou a ter um significado
emblemático em favor da luta pela paz no Oriente
Médio e no Mundo.
Rabin, na verdade, foi o único dirigente, desde
a criação do Estado de Israel, em 1948, que nasceu
na Palestina. Foi um grande soldado, chegou a general, participou de guerras fundamentais para seu
povo, particularmente a chamada Guerra dos Seis
Dias, quando Israel anexou ao seu uma série de territórios daquela região.
Progressivamente, Rabin transformou-se não
em um soldado -da guerra, mas em um soldado da
paz. Por essa-razão, tinha auloridade moral, tradição, junto ao povo de Israel. Na verdade, ele foi o
grande artífice das últimas negociações entre judeus
e palestinos, entre Israel e a OLP de Yasser Arafat
Ao lado de Shimon Peres, tenlou resolver de forma
.progressiva e definitiva esse grande conflilo; conflito
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que, na verdade, atinge irmãos, primos, que tiveram
a mesma herança desde a épÔca de Abraão. Infelizmente, bebendo - como se diz - a mesma água, pisande o mesmo solo, ampliaram as suas diferenças
e os seus conflilos, sobretudo com a criação, ení
1948, do Estado de Israel.
Na verdade, as três personalidade às quais me
referi receberam, pelo trabalho importante em favor
da paz no Oriente Médio, o Prêmio Nobel da Paz recentemente.
Essa região conflituosa, que tem ligação com
três religiões importantes, erigidas por líderes religiosos excepcionais, como Moisés, Cristo e Maomé,
que apregoaram em suas teses a justiça, a fratemidade e o amor, ironicamente é um cenário permanente de conflito.
Não podemos esquecer a Hislória mais recente, mesmo a Hislória passada, em que líderes do nível de Yitzhak Rabin, lutando em favor da paz, em
favor da libertação de suas nações e de suas regiões, foram também assassinados por fanáticos, por
radicais.
Lembremos somente dois: o primeiro, o grande
Mahatma Ghandi, o grande libertador da fndia contra
o Império Britânico, que, defendendo a sua tese da
não-violência, conseguiu seu intento. Mas também
foi assassinado por um fanático. E, a partir da sua·
morte, o processo de libertação, de independência
da fndia se ampliou, se solidificou.
Recentemente, na década de 80, no Egito, o
grande Líder Anuar Sada~ que defendia a paz entre
árabes e judeus, também foi assassinado por um
guarda pessoal, justamente por aquele que deveria
zelar e velar pelo dirigente máximo.
•Não temos dúvida de que, mais uma vez, esse
falo serviu para consolidar, para fortalecer o conceito de paz naquela região, particularmente entre o
Egilo e Israel. Na verdade, o assassinalo de Rabin um judeu mata olko judeu -gerou realmente celeuma.
o povo judeu está atônito. Isso vai de encontro
aos seus conceitos básicos religiosos, mostrando,
mais uma vez, que fanatismo e radicalismo, no canr
po politico e religioso, não levam a nada; são duas
pragas que, infelizmente, vicejam na sociedade, no
mundo, em vários pafses, nos vários segmenlos pclíticos e religiosos, trazendo conseqiiências e seqiielas altamente negativas e desagradáveis.
Judeus e árabes, por cerlo, vão refletir em rela- ção a esse assassinalo e vão lutar, cada vez mais,
em favor da paz, enfrentando, internamente, os seus
fanáticos e os seus radicais, chegando-se à ironia
de que o aulor do assassinalo de Rabin acha que_ .

.....

Novembro de 1995

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

cometeu um alo importante em favor da salvação do
mundo, em favor da guerra, segundo ele.
Não podemos nos esquecer de um fato: em
qualquer circunstância de conflito entre os homens e
entre nações, é melhor uma paz mesmo que não
seja a ideal do que a melhor guerra que possamos
ter. Nesse sentido, a luta contra o radicalismo e o fanatismo deve ser implemenlada e ampliada em relação ao campo político, religioso e ao das relações
entre as nações, não temos dúvida
O exemplo de Yitzhak Rabin, no nosso entender, é emblemático, sobretudo PQrque ele participa:
va, no sábado passado, em Tel Avr.t, de um grande
encontro, que reunia 100 mil judeus, que discutiam,
que levantavam hosanas à paz. E, ao descer desse
grande encontro, ele foi assassinado por um fanático, que julgava que, ao defender a guerra, resolvia
os problemas do seu pais, e quiçá do mundo, esquecido, mais uma vez, de que, em todo o conflito,
em toda a discordância, o entendimento e o diálogo
são fundamentais, únicos caminhos que levarão à
paz e ao desenvolvimento de qualquer nação e da
própria Terra•.
Ao concluir o meu breve e objetivo pronunciamento, quero ler aqui a •canção da Paz", publicada
em todos os jornais, cuja cópia foi encontrada, ensangOentada, no bolso de Rabin, que a cantou juntamente com 100 mil judeus, de forma emocionante.
Solicito à Mesa do Senado que faça um pleito
à Embaixada de Israel, para que encaminhe os principais discursos feitos pelos vários chefes de Estado
durante enterro de Rabin, em Tel Avr.t- se possível, traduzidos para o Português-, para que possam
ser anexados às reflexões deste Senador.
Neste instante, passo a ler a "Canção da Paz":

o

"Deixem que o sol nasça
Que desperte a manhã
A pureza das orações
Não nos trará de valia
Aquele cuja vela se apagou
em cinzas se enterrou
O choro amargo não desperlará
Não trará de volta
De uma cova escura
Para ele já não adiantará
Nem a alegria da vitória
Nem as louvações
Por isso cantem a canção da paz
Não sussurrem orações
Melhor que cantem a canção da paz
Num enorme brado
Deixem que o sol penetre
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Por entre as flores
Não olhem para trás
Deixem os que se foram
E olhem com esperança
Mas não através das miras das armas
Cantem uma canção ao amor
E não à guerra
Não digam que o dia chegará
TragarTHlOS O dia
E em todas as praças
Cantemos a paz."
Nossa solidariedade ao povo de Israel e ao
povo árabe que também, por via indirela, foi ferido.
E a nossa certeza de que judeus e árabes, após
esse evento tão negativo, lutarão, como nunca, contra o fanatismo, contra o radicalismo, em favor da
paz no Oriente, que será, inequivocamente, o prelibar da paz do mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante. o d"tSCUtSO do Sr. Coutinho
Jorge, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira
da presidfmcia, que é ocupada pelo Sr. Júlio

Campos, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado
aprovou, em reunião realizada nesta dala, os Requerimentos nºs 1.082, 1.322, 1.323, 1.324, 1.326,
1.328, 1.336, 1.339, 1.340, 1.341' 1.355, 1.362,
1.363, 1.382, 1.363, 1.384, 1.400, 1.402, 1.405,
1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.416, 1.425 e
1.429, de 1995, de autoria dos Srs. Senadores José
Eduardo Outra, Lúcio Alcântara, Mauro Miranda,
Eduardo Sulicy, Emandes Amorim, Laura Campos,
Roberto Requião, Geraldo Melo, Vilson Kleinübing,
João Rocha, Gilberto Miranda Balista e Pedro Simon
e das Sr«s Senadoras Júnia Marise e Mariuce Pinto,
solicitando informações aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência recebeu, do Parlamento Latino-Americano Grupo Brasileiro, expediente convidando o Presidente desta Casa para participar, no período de 21 a 24
do corrente. mês, das "Reuniões das Comissões de
Saúde e Meio Ambiente", e solicitando a indicação
de nome para representar o Brasil na "Reunião da
Comissão de Meio Ambiente", a serem realizadas
em Havana- Cuba (Diversos n" 122, de 1995.)
O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência recebeu a Mensagem nº- 359, de 1995 (n2
1.184.195, na origem), através da qual o Presidente
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da República encaminha, nos termos do§ 1• do inciso li do art. 6º- da Lei n2 9.069, de 29 de junho de
1995, a Programação Monetária relativa ao quarto
trimestre de 1995, com estimativas das faixas devariação dos principais agregados monetários, análise
da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e justificativas pertinentes.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N•1.432, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 216, I, do Regimento lnterno, solicito seja encaminhado pedido de .informações, ao Ministro da Previdência e Assistência Social,
sobre a situação da PREVHAB (Previdência Privada
dos Funcionários do BNH - incorporados aos quadros funcionais da CEF), junto à Secretaria de Previdência Complementar, órgão encarregado de fiscalizar as Entidades de Previdência Privada
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.

(A M~. para decisão:)
REQUERIMENTO~ 1.433;. DE

1995
Senhor Presidente,
1
Nos termos do art 216, I, a'õ~egíníento lnterno, solicito seja encaminhado pedido de esclarecimentos ao Ministro da Fazenda, através do Presidente da Caixa Econõmica Federal, sobre a situação
. da PREVHAB (Previdência Privada dos funcionários
do BNH- incorporados aos quadros funcionais da
CEF), objeto do Voto n2 130194, de 30-8-94, da Oiretoria daquela instituição financeira
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995• _
Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.

}.1..

(A Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N!' 1.434, DE 1995
.
Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do ari; 50, § 2"-, e
na forma regirnéntal do art. 216, requei~"Sejam solicitadas ao Ministro de Esiâdo das Minas e Energia,
Senhor Raimundo Brito, as seguintes informações:
1. O Jornal do Cómmercio, de 14 de setembro, e O Globo, de 16 de setembro de 1995, publicaram reportagens onde o presidente da Federação
Nacional dos Revendedores de Combustíveis, Luiz

Novembro de 1995

Gil Siuffo, denunciou o ex-Diretor do DNC, Paulo
Toshio Motoki, e o ex-secretário de Acornpànhamanto Econômico, José Mitton Dallari, de terem lavorecido as distribuidoras aumentando a receita das
mesmas, por metro cúbico, de US$13 para US$37, o
que para uma distribuidora, cuja identidade declinou
de revelar, representou um salto de um lucro de
US$8 milhões em 1993 para US$138 milhões em
1994. O Ministério confirma essa informação?
2. O cotejo das informações disponíveis no
DNC e no Ministério da Fazenda e divulgadas pela
imprensa demonstra que no perfodo que antecedeu
a implantação da URV (24 de novembro de 1993 a
26 de abril de 1994), foram autorizados por aquelas
entidades reajustes de preço da ordem de 602,55%
para as distribuidoras e em 391 ,12% para a Patrobras, contra uma inflação de 436,16%. Considerando o mercado total de combustíveis no Brasil US$20 bilhões/ano-, a redução na receita da Petrobras resultou num prejuízo para-a· ·empresa de
US$1 :2 bilhão por ano. Como explicar as autorizações concedidas pelo DNC e Ministério da Fazenda,
privilegiando o segmento distribuidor em detrimento
dos interesses dos consumidores brasileiros e das
necessidades de financiamento de investimentos novos na Petrobras?
3. Esse Ministério confirma as denúncias do Sr.
Siuffo, segundo as quais o lucro das distribuidoras
saltou de 12% para 37% a partir das referidas autorizações? Quais as razões e critérios para alterar o
perfil das margens de lucro das distribuidoras, que
nos últimos vinte anos oscilou entre 12 e 13%?
4. Qual a participação das distribuidoras, dos
revendedores, dos impostos, dos soosídios a programas como Proalcool, e GLP/nafta e, finalmente
da Petrobras, no preço final pago pelos consumidores? Discriminar a estrutura de preços.
5. Qual é essa participação em países como
Japão, Estados Unidos e da Europa Ocidental? Discriminar. ··
Justificação
Numa anâlise preliminar dos dados apresentados pelas reportagens retromencionadas e confirmadas pelo Presidente da Federação Nacional de Revendedores, os aumentos autorizados, acoplados à
perversa tlslrulura de remuneração dos segmentos,
arrebentaram o caixa da Petrobras transformando
um lucro de US$1, 7 bilhão em 1994 em prejuízo no
1" semestre de 1995.
A mudança dos critérios de remuneração dos
distribuidores resultou numa queda real e não em
aumento de preços para a Petrobras, em detrimento .
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das interesses de reinvestimentos da empresa e das
consumidores em geral, favorecendo setares localizados estranhos à coisa pública, urgindo, pois, esclarecer a esta Casa e à saciedade quanta à verda-de dos fatos.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. Senador Ney Suassuna.

(A Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Júlia Campos)·- Os requerimentas lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos da incisa III do art 216 do Regimenta Interna.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma
É lida o seguinte:
REQUERIMENTO N~ 1.435, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art 172, Inciso I,
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeta de Lei do Senado nº 171/95, de nossa autoria, que "dispõe sabre a administração da Área de
Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, localizada no Distrito Federal, e dá outras
providências".
Sala das Sesslles, 9 de novembro de 1995. José Roberto Arruda.
SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ 0 requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, após a manifestação do Presidente
da Comissão de Assuntas Sociais. em obediência
ao disposta no parágrafo única da art 255 do Regimenta Interno.
Concedo a palavra ao eminente Senador Epitacio Cafeteira, que disporá de vinte minutos para o
seu pronunciamento. Em seguida, iremos realizar a
Ordem do Dia, com votação nominal no plenário.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pronuncia o seguinte discursa.) (0 SR. SENADOR EPfTAC/0 CAFETEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERA
PUBLICADO POSTERIORMENTE)
.
Durante o discurso do Sr. Epitáclo Ca-

o

feteira. o Sr. Júlio Carrpos, 22 VK»Presidente, deixa a cadeira da presidéncla, que é
ocupada pato Sr. José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Senador
Epitacio Cafeteira, de acordo com o art 18, inciso I,
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letra "d", do Regimenta Interno, peço licença para interromper o discursa de V. Exª a fim de que possamas saudar a presença, em plenário, do Presidente
do Senado da Suíça, que honra a nossa Casa com
sua visita. (Muito bem! Palmas.)
Se V. Ex" pennitir, o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores fará uma rápida saudação
ao Presidente do Senado da Suíça. Em seguida, V.
Ex" poderá concluir o seu discurso.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com muita
honra
o SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Canos Magalhães, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacionàl do Senado Federal.
O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Pronuncia o seguinte discursa. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dá-nos a honra da sua visita- e V. Ex" fez mtrito
bem em introduzi-lo no plenário desta Casa - o PrasidentedoSenado da Suíça.
A República Suíça, das mais democráticas do
mundo, fez questão de vir até aqui ver o novo Brasil
e, sobretudo, parficipar do grande momento que vive
o Congresso brasileiro.
Hoje, o Presidente do Senado da Suíça, alTavés da sua Embaixadora, põde sentir a pulsação do
Brasil nas duas Casas do Congresso. Isso é muito
importante, porque é a nova imagem deste País,
que estamos constnindo e que eles sentem ser outro país, em todos os sentidos democrático. Corno
os países democráticos do mundo, está-se fazendo
0
Brasil de hoje.
Para nós também é extremamente honrosa
que venha até aqui um homem das qualidades do
Presidente do Parlamento Suíço, que fez sua carreira, embora ainda jovem, toda ela construída no Parlamento, nos degraus da democracia, e experimen!ando também cargos no Executivo, mas sempre fiel
à democracia e ao Parlamento da sua terra.
Por isso, na visita que fez, há poucos instantes,
ao gabinete de V. Ex", Sr. Presidente, ele traduziu o
interesse de incrementar ainda mais as relações,
não só políticas, como comerciais, da Suíça com o
Brasil. Se hoje já é o quinto pais em importância comercial com o nossa País. poderemos ainda fazê-la
maior, graças aos entendimentos que estão em curso.
V. Ex" traz até nós o Presidente do Parlamento
Suíço. A sua dinâmica Embaixadora mostra os vários aspectos do nossa Pafs. Tenho certeza de que
ele hoje sente, aqui, através das Parlamentares brasileiros das duas Casas do Congresso, principal-
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mente de V. Ex• e do Senado da República, a democracia do Brasil. E é em nome dessa democracia,
em nome de V. Ex• e do Senado que saúdo a grande Nação Suíça. (Muito bem! Palmas)
.
O SR. PRESIDENTE (José Sa~~y) - MaiS
uma vez, em nome do Senado da República do Brasil, quero agradecer ao Presidente Niklaus Küchler a
sua visita à nossa casa Receba a deferência do
Plenário. Padi a V. Exª que participasse um pouco
da nossa reunião, como uma demonstração de amizade, de respeito, de consideração pelo seu país, a
Suíça, uma referência na construÇão das instituições
democráticas do mundo inteiro.
Peço ao Sr. Presidente da Comissão de Relações Exteriores e aos Senadores Esperidião Amin e
Bernardo Cabral que acompanhem o visitante na
sua saída do nosso recinto.
Continua com a palavra o nobre Senador Epitacio Cafeteira
O SR. EPITACIO CAFETEIRA-

(0 SR. SENADOR EPITACIO CAFETEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERA
PUBUCADO POSTERIORMENTE)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
em exercício, Senador Ney Suassuna
São lidos os seguintes:
OFICIO ~ 913-N95
Brasília, 9 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro- PPB, o Sr. Deputado Luciano Castro em substituição a Deputada
Célia Mendes como suplente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Cordialmente,- Deputado Odelmo Leao, Líder
doPPB.
OF/GAB!IIN" 825
Brasma, 8 de outubro de 1995
Senhor Présidente,
Comunicá a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Mansa Serrano para integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nl' 1.156, de 24
de outubro de 1995, em substituição ao Deputado
João Thomé Mestrinho.
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Na oportunidade renovo a vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.
SR. PRESIDENTE (José Samey) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
.
.
:obre a n:esa, requen_n:ento que será hdo pelo
~r. 1 Secretário em exerc1C10, Senador Ney Suasuna
É lido o seguinte:

o

REQUERIMENTO N21.436, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 21 o, item 11 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que passe a fazer parte dos Anais desta Casa os artigos veiculados, pelo Jornal Gazeta Mercantil, sob o titulo "Ásia
Via Peru Sairia Caro", e pelo periodico Jornal da
Segunda, sob o título "A Salvação do Centro Oeste".
A presente proposição visa registrar o esforço
da classe política regional em tomo de um programa
de desenvoMmento capaz de contribuir para consolidação da estabilização econômia e do progresso
social e econômico.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. Senador Carlos Bezerra, PMDB!MI·

(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento lido será submetido à Comissão Diretora, na
forma regimental.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N21.437, DE 1995
Requeiro, nos termos dos artigos 49 e 50 da
Constituição Federal, combin"ados com o artigo 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministério das Minas e Energia as seguintes informações:
1. Especificar, por itens, os gastos declarados
de cerca de US$47,9 milhões com o canteiro de
obras da UTE Candiota III-Unidade 1;
2. Estudos técnicos e econômicos que embasaram a decisão do Grupo de Trabalho criado pela
Portaria MME nl' 345/94, indicando a necessidade
de conclusão da obra;
3. Detalhar a aplicação dos créditos de US$
189,4 milhões que se pretende sejam assumidos
pela União.
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4. Detalharnenlo dos estudos técnicos e econõmicos que propõem a realocação da Usina de Candiota III;
5. Onde a União utilizarã os equiparnenlos de
Candiota III os quais propõe-se que ela receba em
pagarnenlo do crédito decorrente da assunção das
obrigações da CEEE?
6. Cópias dos contralos firmados pela Companhia Estadual de Energia Elétrica.CEEE com o Banque de Paris et des Pays Bas e o Banque Française
du Commerce Exterieur, registrados no banco Central do Brasil sob os nºs 111101134 e 111/01135;
7. C6Pias dos respectivos contralos comerciais
firmados pela CEEE com a empresa Gec Alsthom
cujos recursos, bens e serviços destinam-se ao projeto em tela
Justificação
As informações solicitadas são essenciais para
que o Congresso Nacional possa pronunciar-se sobre a assunção pela União de débilos superiores a
US$ 360 milhões contratados pela CEEE.
Dívidas d.essa natureza não podem continuar
sendo assumidas pela União sem anãlises detalhadas dos projelos que as originaram e sobre o real
carãter de sua essencialidade para o desenvoMmenlo de nosso País. Afinal, ao assumir tais débitos,
estamos mobilizand.o recursos consideráveis que
poderiam ser utilizados em números projelos destinados a reduzir as imensas desigualdades sociais
hoje existentes.
O Congresso Nacional não pode aulorizar a
operação pretendida pelo PLC 98195, desconhecendo as reais condições estabelecidas nos contralos
assinados pela CEEE e seus credores, bem como a
dimensão e profundidade dos estudos técnicos e
econômicos que propõem a continuidade do empreendimenlo.
Sala das Sessões, em 9 de novembro de 1995.
-Senador Eduardo Suplicy.
(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO N•1.438, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49 e 50 da
Constituição Federal combinados com o art 216 do
Regimenlo Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro dos Transportes as seguintes informações:
1. Quais os trechos de rodovias construídos
pelo Departarnenlo de Estradas de Rodagem DNER nos último 1O (dez) anos? Detalhar por con-
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trato informando o número, data do início e do término, se está ativo ou paralisado, quais os pagarnentos efetuados em que data e em que moeda, o tipo
de licitação, qual a empreiteira titular do contrato,
caso exista subernpreiteira(s) detafhã-la(s).
2. Como e por quem tem sido feita a supervisão da execução destes contratos? Detalhar caso a
resposta indique outros órgãos ou empresas que
não o DNER da mesma forma que na pergunta 1.
Justificação
Notícias publicadas na imprensa têm vinCIJado
o Departamenlo Nacional de Estradas de Rodagem
DNER com pagarnenlos irregulares a ernpreiteiras,
contratação de obras sem licitação, construção de
rodovias com sobrepreço, inexistência de fiscalização em suas obras, etc. Relatório do Tribunal de
Contas da União enviado à Comissão Mista de Orçarnenlo confirma grande parte destas denúncias.
Considerando estar o Congresso Nacional anaflsando a proposta orçamentária para o próximo ano
as informações aqui requeridas são de grande importância para que possamos decidir de forma objetiva a alocação de grande parte dos recursos disponíveis para investimenlos em 1996.
Sala das Sessões, 9-11-95. - Senador EduardoSuplicy.

(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os requerimenros lidos irão à Mesa Direlora, para decisão, na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna

!=: lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 1995
Requer a realização de Sessão Especial do Congresso Nacional destinada
a hOmenagear Barbosa Lima SobrinhO.
Senhor Presidente,
Com fundarnenlo no disposlo no Capítulo 11 do
Título IV do Regimenlo Comum, requeiro a Vossa
Excelência a realização de Sessão Solene do Congresso Nacional, destinada a homenagear o advogado, jornalista, escrilor, político, administrador, acadêmico e estadista Alexandre José Barbosa Uma Sobrinho.
Justificação
Advogado, jornalista, escrilor, político, administrador, acadêmico, estadista Tantos ~o os títulos
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que cabem a este ilustre homem público, que é imdepois. Em maio de 1937 - com o rompimento entre
o Governador Carlos de Uma Cavalcanti e o Ministro
possível representá-lo por qualquer um deles. Asdo T ralbalho, Agarnenon Magalhães -, renunciou à
sim, chamemo-lo de cidadão brasileiro. Cidadão, na
liderança do PSD pemarnbucano na Cãmara Fedemais nobre e completa acepção da palavra.
ral. Em julho de 1937, foi nomeado relator do Projeto
Nascido em Recife - PE. em 22 de janeiro de
de Lei nº- 721, de criação do Instituto de Resseguros
1897, filho do tabelião Francisco de Cintra Uma e de
do Brasil (IRS), órgão, a seu ver, imprescindível a
Joana de Jesus Barbosa Uma, Alexandre José Barbosa Uma Sobrinho herdou do tio - Governador de Peruma economia nacionalista no País. Os debates sobre este projeto não foram concluídos na Câmara,
nambuco, de 1892 a 1896, e Senador pelo Amazonas,
de 1923 a 1929 - o nome e o perfil de estadista
sendo a criação do IRB decretada pelo Presidente
Aprendeu as primeiras letras com a própria
Getúlio Vargas.
mãe. Iniciou o curso primário no Rio de Janeiro, para
Solidário ao golpe político-militar de 1o de novembro de 1937, teve seu mandato interrompido,
onde se mudara a famflia, concluindo-o em Recife,
devido à supressão dos órgãos legislativos no País.
para onde ela retomara. O curso ginasial foi iniciado
Em compensação, viu seu aliado, Agamenon Magano Colégio Salesiano e concluído no Instituto Ginalhães, assumir a interventoria no Governo de Per~
sial de Pernambuco, onde se formou, em 1911.
Aos 13 anos, já escrevia para o jornal do Colénambuco, devido ao afastamento de Carlos de lima
gio e, aos 15, publicava seus primeiros artigos no
Em maio de 1938, assumiu a presidência do
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em conjuntura
jornal A Província.
Em 1913, ingressou na Faculdade de Direito,
de crise gerada pela superprodução de açúcar no
onde se bacharelou, em 1917. Logo nomeado AdNordeste. Em novembro de 1941 , foi instituído o Estatuto da Lavoura Canavieira (Decreto-Lei nº- 3.855),
junto de Promotor, dedicou-se, paralelamente, ao
jornalismo, no Diário de Pernambuco, o Jornal Peque visava, principalmente, a defesa do pequeno
produtor em relação às grandes usinas. Nesse mesqueno e no Jornal de Recife. Colaborou, ainda,
com a Revlsla Americana, a Revlsla de Direito o
mo ano, pass0u a integrar a Comissão Nacional de
Jornal do Comércio (Rio), o Correio do Povo (PorCombustíveis e Lubrificantes.
to Alegre) e a Gazela de sao Paulo.
Em outubro de 1944, foi baixado o Decreto nºEm 1921, transferiu-se para o Rio de Janeiro,
6.969 - complementar ao Eslatuto da Lavoura Caonde ingressou no Jornal do Brasil, tomando-se renavieira -, voltado para as necessidades dos trabadator político e chegan::fo a redator-chefe, em 1924.
lhadores rurais, sujeitos à CLT, estabelecendo gaEm 1926, foi eleito, pela primeira vez, Presidente da
rantias de salário, moradia, assistência médica e
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), sendo reeeducacional e indenização por demissão sem justa
leito em 1929. Durante esse período, colaborou com
casa Determinava, o art 12, que os lavradores que
A Província e o Diário da Manha, ambos de Perrealizassem a exploração agrícola da cana-de-açúnambuco.
car sob regime de colonato, cc-participação ou parDurante mais de cinqOenla anos, inclusive
ceria, em terras pertencentes às usinas ou a terceiquando Governador de Pernambuco, manteve sua
ros, seriam considerados fornecedores, com situação regulada pelo IAA. Tal decreto, segundo Barbocoluna no Jornal do Brasil, contendo análises da
conjuntura nacional, econômica e social.
sa Uma Sobrinho, equivalia a uma "reforma agrária
setorial", mi medida em que garantia ao tralbalhador
Em 1933, publicou o livro A verdade sobre a
rural, com mais de um ano de serviço, o direito à
Revolução de Outubro, um clássico sobre a Revoluconcessão de uma área de terra próxima à sua moção de 1930. Com a promulgação da Constituição
radia, para plantação de subsistência
de 1934, ingressou na política, vinculando-se ao
Partido Social Democrático (PSD) de Pernambuco,
Durante sua gestão no IAA, realizaram-se, com
pelo qual foi eleito Deputado Federal. Simultaneasucesso, as primeiras experiências utilizando o álmente, empenhou-se na candidatura de Carlos de
cool anidro misturado à gasolina como combustível
Lima Cavalcanti - interventor no Eslado desde 1930
para motores a explosão. Como Presidente do IAA,
-, eleito indiretamente, em abril de 1935, pela Asestabeleceu um serviço assistencial próprio para os
sembléia Constituinie. Na Cãmara Federal, elegeufuncionários e seus dependentes, compreendendo
se líder de sua bancada
assistência médica, hospitalar e odontológica
·
Em abril de 1937, foi eleito membro da AcadeCom a redemocratização de 1945, lançou-se
mia Brasileira de Letras, onde tomou posse um ano
candidato à Assembléia Nacional Constituinte, ao .
1
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mesmo tempo em que apoiava Eurico Gaspar Outra
para a Presidência da Republica, sendo ambos eleitos no pleito de 2 de dezembro daquele ano. Assumiu o mandato em abril de 1946, após renunciar à
presidência do IAA. Como constituinte, combateu a
idéia de uma delegação de poderes ao Executivo,
ao mesmo tempo que defendia maior inteiVenção do
Estado na economia No exercício do mandato legislativo ordinário, após a Constill.inte, assumiu posição contrária à cassação dos mandatos dos Deputados eleitos pelo Partido Comunista do Brasil, cujo registro fôra cancelado.
Em meados de 1946, acenou sua inãK:ação
como canãldato a:> Governo de Pernambuco, pelo
PSD, com o apoio de Agamenon Magalhães, sendo
eleito com a diferença de 565 votos sobre Manuel Neto
Carnpelo Júnior, candidato pela coligação formada
pela UDN, PDC e PL Só assumiu o governo, no entanto, em fevereiro de 1948, em razão de recurso illlJetrado pelo adversário, só en1ã:l julg!Dl improcedente.
Durante seu governo, realizou obras de urbanização em Recife e incentivou o desenvolvimento da
Liga Social Contra o Mocambo, possibilitando a
construção de casas populares. Também inaugurou
a Faculdade de Filosofia e a Escola Superior de Veterinária, depois incorporadas à Universidade Federal de Pernambuco. Além de abrir estradas no interior do Estado, implementou um programa de assistência aos trabalhadores rurais, criando escolas,
hospitais, postos de puericultura etc. Foi abertamente hostilizado pelos comandantes militares de Pernambucó, por manter, em seu secretariado, pessoas
vinculadas aos comunistas.
Apoiou, com vigor, Agamenon Magalhães para
sua sucessão, em oposição a João Cleófas, a ponto
de não aceitar sua candidatura ao Senado pelo
PSD. Chegou mesmo a figurar na lista de possíveis
candidatos do Partido à Presidência da República
Em janeiro de 1951, transmitiu o Governo a Agamenon Magalhães.
Deixando o Governo de Pernambuco, foi nomeado procurador no Rio de Janeiro, tendo se empenhado na questão relativa aos bens reversíveis da
Ught, pela qual todos os bens que consffluíssem o
patrimônio da empresa reverteriam gratuitamente ao
Estado, ao fina~ do contrato, em 1990. Defensor ardoroso do nacionalismo, contestou enfaticamente a
política da Ught, que incluía o não cumprimento de
várias cláusulas contratuais, entre elas a conservação das linhas de transmissão.
Em 1952, foi eleito Secretário-geral e, no ano
seguinte, Presidente da Academia Brasileira de Le-
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tras. Sem se desvincular das atividades jornalísticas,
candidatou-se a Deputado Federal, nas eleições de
1958, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), sendo
eleito e, em fevereiro do ano seguinte, empossado.
Ali, foi membro da Comissão de Constituição e Jusliça, vinculanpo-~e à Frente Parlamentar Nacionalista,
bloco suprapartid~o criado em 1957 com o objetivo
de combater as.concessões ao capital estrangeiro e
as remessas .Qe iucros para o exterior. Entre outros
projetas, fo(õ 'áutor da proposta de criação de uma
comissão especial para exame do setor de telecomunicações. Como membro dessa Comissão, participou da elaboração do Código Nacional de Telecomunicações, aprovado na Câmara mas retido no Senado.
Nas eleições presidenciais de 1960, apoiou Jãnio Quadros e João Goulart, candidatos de chapas
diferentes mas eleHos Presidente e Vice, respectivamente. Como vice-líder do PSB na Câmara, apoiou,
com vigor, o projeto de criação da Eletrobrás, aprevado em 1961. Apesar do apoio à candidatura, condenou a renúncia de Jãnio, em agosto de 1961, que
considerou um golpe frustrado.
Durante o Governo de João Goulart, empe- ·
nhou-se, ao lado do Deputado Fernando Santana, pela aprovação do Projeto que deu origem à Lei de
Remessa de Lucros, de setembro de 1962.
Apesar das críticas às vacilações do Governo
de João Goulart quanto a assumir uma política nacionalista, manifestou sua oposição ao golpe militar
que o derrubou. Com a instituição do bipartidarismo,
optou pelo Movimento Democrático Brasileiro
(MDB). Empenhou-se, então, na organização da Associação Brasileira de Refonna Agrária (ABRA), fundada em 20 de setembro de 1967.
Em defesa dos direttos humanos e da liberdade de pensamento, combateu, tanto em artigos
quanto em depoimentos à imprensa, o Ato lnstitucional nº- 5/68. Contra a censura à imprensa, declarou,
então, que ·"a liberdade de imprensa não existe sem
liberdade de ifltom'J§çãO, que não é um direito do jornalista, mas do público. É, assim, um dever do jomalista."
Ao final da década de 1960, foi, eleito presidente do Conselho Administrativo da ABI, cargo
que ocupa desde então. Em 1970, ingressou no
magistério, como professor da Faculdade de Ciências Econômicas Amaro Cavalcanti, mais tarde incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Em 1973, a convHe da executiVa nacional do
Partido, disputou a Vice-Presidência da República,
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junto Ulysses Guimarães, na qualidade de •anticandidatos", as eleições indiretas de 15 de janeiro de
1974, nas quais foram homologados os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos.
Em agosto de 1976, explodiu uma bomba no
edifício da ABI, além de outros atentados reivindicados por uma autodenominada Aliança Anticomunisla
Brasileira (AAB), todos eles condenados, com o máximo rigor, por Barbosa Uma Sobrinho. Condenou,
com veemência, os con1ratos de risco com as empresas multinacionais para exploração de petróleo
na plataforma continental brasileira
Sobre os casuísmos da legislação eleitoral que
determinaram sucessivas vitórias para o partido do
governo, - a Arena e, posteriormente, o PDS - declarou: "Uma democracia que não admite a alternância no poder não merece o nome de democracia
Quanto ao nome que merece, seria bom convocar o
povo para as eleições e perguntar que nome se daria ao regime."
Além dos inúmeros artigos, prefácios, conferências, discursos, pareceres, rela1órios e do livro já
citado, publioou as seguintes obras: A ilusão do di-

reito de guerra (1922}, O problema da imprensa
(1923}, A árvore do bem de do mal (1926), Pernambuco e rio São Francisco (1929), O vendedor de discursos (1933}, Problema econlJmicos sociais da lavoura canavieira (1941}, Álcool-motor-açtJo do IAA
na defesa do carburante nacional (1943), O devassamento do Piauf (1946), Oito anos de administração no instituto do açúcar e do álcool (1946), A revolução praieira (1949), A Comarca do rio S~o Francisco (1950}, Atfur Jaceguai (1955), Sistemas eleitorais
e partidos polfticos (1956), O cenetenário da chegada de Nassau e o sentido das comemorações pernambucanas (1958), A língua portuguesa e a unidade do Brasil (1958), Os precursores do conto no Brasil, (1960}, Guerra dos Marcates (1962}, A autodetenninação e n~o-intervenção (1963), A nacionalidade da pessoa jurfdica (1963}, A máquina para transfonnar curzeiros em dólares (1963}, Desde quando
somos nacionalistas? (1963), Presença de Alberto
Torres (1968), Contrastes nas sociedades tradicionais (1969), Japlio: o capital se faz em casa (1973),
Confederação do Equador: do centenário ao sesquicentenário (1975), Oliveira Uma- obras se/elas e
Questões'ffe direito eleitoral e as transformações da
compra e venda
No dia 16 de maio de 1995, renunciou ao cargo
de Presidente da ABI, que ocupava há 14 anos,
1 abrindo

uma crise sem precedente na entidade, em
razão de denúncias de irregularidades que teriam ·

i
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sido praticadas pelo diretor-financeiro, Alfredo Marques Viana
Foi casado com Maria José Pereira Barbosa
Uma, com quem teve quatro filhos.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento lido será sU::lmetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art 255 do
Regimento Interno. ·
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1g Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1995
Dispõe sobre os instrumentos de
controle do acesso aos recursos genéticos do País e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITuLO!

Das Disposições Gerais
Art 12 Incumbe ao Poder Público preservar a
diversidade, a integridade e a utilização sustentável
do patrimõnio genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genétioo, atendidos os seguintes princípios:
1-soberania e inalienabilidade dos dire~os sobre a diversidade biológica e sobre os recursos genéticos existentes no território nacional;
11 - participação das comunidades locais e dos
povos indígenas nas decisões que tenham por objetivo o acesso aos recursos genéticos nas áreas que
ocupam;
III - participação nacional nos benefícios econõmicos e sociais decorrentes dos trabalhos de
acesso a recursos genéticos brasileiros, especialmente em prove~o das comunidades locais e dos
povos indígenas envolvidos;
IV - prioridade, no acesso aos recursos genéticos, para os empreendimentos que se realizem no
território nacional;
V - promoção e apoio às distintas formas de
geração de conhecimentos e tecnologias dentro do
País, dando prioridade ao fortalecimento da capacidade nacional respectiva;
VI - proteção e incentivo à diversidade cultural,
valorizando-se os oonhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais sobre a conservação,
uso, manejo e aproveitamento da diversidade biológica e genética;

Novembro de !995

-ANAIS DO SENADO FEDERAL-

VIl - garantia da biossegurança e da segurança ambiental e alimentar do Pafs;
VIII - garantia dos direitos individuais e coletivos sobre os conhecimentos associados à biodiversidade, de maneira que se reconheçam sua proteção e remuneração.
Art 2" O controle e a fiscalização do acesso
aos recursos genéticos visam à proteção, à conservação e à utilização sustentável do patrimõnio natural do País, aplicand<Hle as disposições desta Lei a
todas as pessoas ffsicas ou jurídicas, nacionais ou
estrangeiras, que extraiam, usem, aproveitem, armazenem, comercializem, liberem ou introduzam recursos genéticos em território nacional.
Art 3" Esta Lei se aplica aos recursos biológicas e genéticos continentais, costeiros, marítimos e
insulares presentes no território nacional, assim
como às espécies migratórias que, por causas naturais, se encontrem no território nacional.
Art 4º- Esta Lei não se aplica:
I - ao todo, a suas partes e aos componentes
genéticos dos seres humanos.
11 -ao intercâmbio de recursos biológicos realizado pelas comunicações locais e pelos povos indiganas, entre si, para séus próprios fins e baseado
em sua prática costumeira.
CAPfTULO 11
Das atribuições institucionais
Art 5º- Para assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Público deverá:
I - criar comissão composta por representantes
do Governo Federal, nos governos estaduais e do
Distrito Federal, da comunidade cientifica, de organizações não-governamentais e de empresas privadas, com o objetivo de coordenar, avaliar e assegurar o desenvolvimento das atividades de preservação da diversidade e da integridade do patrimônio
genético nacional;
11 - produzir, num prazo de dois anos a partir
da publicação desta Lei, e atualizar, a cada cindo
anos, relatório dos níveis de ameaça à biodiversidade nacional e dos impactos potenciais de sua deterioração sobre o desenvolvimenfo sustentável;
III - elaborar as diretrizes técnicas e cientificas
para o eslabelecimento de prioridades para a conservação de ecóssistemas, espécies e gens, baseadas em fatore$ como o endemismo, a riquesa e o inter-relacionamento de espécies e seu valor ecológico
e, ainda, nas possibilidades de gestão sustentável;
IV - eslabelecer, em conjunto com organismos
internacionais, com as comunidades locais e com organizações não-governamentais, listas dos recursos

I

263

genéticos ameaçados de extinção ou de deterioração e dos locais ameaçados por graves perdas da
diversidade biológica;
V - eslabelecer mecanisrros que possibilitem o
controle e a divulgação das informações referentes
às ameaças à diversidade biológica nacional;
VI - desenvolver planos, estratégicos e políticas para conservar a diversidade biológica a assegurar
que o uso dos seus elemenfos seja sustentável;
VIl - acompanhar as pesquisas e inventários
da diversidade biológica nacional e desenvolver um
sistema para organizar e manter esta informação;
VIII - apoiar a criação e o fortalecimento de
unidades de conservação afim de conservar espécies, habitats, ecossistemas representativos e a variabilidade genética dentro das espécies;
IX - controlar e prevenir a introdução de espécies exóticas no território nacional;
X - criar facilidades para o desenvolvimento e
para o forialecimento das atividades de conservação
ex situ da diversidade biológica do País;
XI - realizar estudos que vissem a modificação
dos cálculos das contas nacionais a fim de que estes reflitam as perdas econômicas resultantes da degradação dos recursos biológicos e da perda da biodiversidade; e,
XII - identificar as prioridades para a formação
de pessoal capacitado para proteger, estudar e usar
a biodiversidade.
CAPfTULO III
Do acesso aos recursos genéticos
Art 6" Os trabalhos de levantamento e de coleta de recursos da diversidade biológica realizados
em território brasileiro deverão ser previamente autorizados pela autoridade competente, após apresentação de requerimento pela pessoa física ou jurídica solicitante, onde constam, pelo menos:
I - informação detalhada e especificada dos recursos a que se deseja ter acesso, incluindo seus
usos aluais e potenciais, sua sustentabilidade e os
riscos que possam decorrer do acesso;
11 - descrição circunstanciada dos métodos,
técnicas, sistema de coleta e instrumentos a serem
utilizados;
III - localização precisa das áreas de acesso

ao recurso;
IV - indicação do destino do material coletado
e seu provável uso posterior.
Parágrafo único. As sof~eitações apresentadas
para acesso em territórios de comunidades locais,
bem como as destinadas à coleta e à pesquisa de
recursos em terras indígenas, serão apreciadas con- .
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forme regulamento a ser expedido no prazo de cento
e oitenta dias após a publicação desta lei, assegurada, em qualquer caso, a audiência das populações
interessadas e a participação de pelo menos um membro da comunidade nos trabalhos desenvolvidos.
Arl 7Q Os trabalhos referidos no artigo anterior
deverão, obrigatoriamente, contar com o acompanhamento de instituição técnico-científica brasileira
de reconhecido conceito na área objeto da pesquisa,
especialmente, designada para tal pela autoridade
competente.
Parágrafo único. A instituição designada responde solidariamente pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo pessoa física ou jurídica autorizada ao desenvolvimento dos trabalhos.
Arl 82 A autorização emitida pela autoridade
competente deverá conter, além das informações
presladas pelo solicitante, todas as demais obrigações a serem cumpridas, destacando-se:
I - submissão a todas as demais normas nacionais, em especial as de controle sanitário, de biosegurança, de profeção do meio ambiente e adua-

neiras;
.
11 - garantia ao Governo Federal de acesso
sem restrições ao conhecimento gerado e à informação resultante dos trabalhos desenvolvidos;
III - garantia preferencial ao País para a utilização dos produtos obtidos a partir dos recursos genéticos investigados;
• IV - garanti:a de participação nacional nos benefícios económicos, sociais e ambientais dos produtos e processos obtidos pelo uso dos recursos genéticos encontrados em território nacional;
V - garantia do depósito obrigatório de um espécime de cada recursos genético acessado.
Arl 9!! Caberá à autoridade competente, em
conjunto com a instituição designada para o acompanhamento dos trabalhos autorizados, acompanhar
o cumprimento dos termos da autorização e, particularmente, assegurar que:
I - o acesso seja feito exclusivamente às espécies autorizadas;
11 - sejam conservadas as condições ambientais da região onde se desenvolvem os trabalhos;
III - haja permanentemente a participação di reta de um espec~alista da instituição supervisora;
IV - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e do destino das amostras coletadas;
V - tenha sido entregue um espécime da
amostra coletada para ser conservado ex situ.
Parágrafo único. A autoridade competente poderá, adicionalmente, caso julgue necessário, exigir
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a :apresentação do estudo de impacto ambiental decorrente dos trabalhos a serenú:lesenvolvidos.
Art 1O. A autoridade competente poderá exigir,
das pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a realizar trabalhos de levantamento e de coleta de recuF
sos da diversidade biológica compensação financeira à União por este uso.
Parágrafo único. Os recursos arrecadados
através dessa cobrança serão destinados ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente. instituído pela Lei n"
7.797, de 10 de julho de 1989.
Art. 11. As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a desenvolver trabalho de acesso aos recursos genéticos brasileiros ficam obrigadas a comunicar às autoridades competentes quaisquer informações referentes ao transporte de espécie colelados, sendo também responsáveis civil, penal e
administrativamente pelo inadequado uso ou manuseio de tais espécies e pelos efeitos adversos
na conservação e no uso sustentávei da diversidade biológica
Art 12. A autorização para acesso aos recursos genéticos não implica autorização para sua remesa ao exterior, a qual deverá ser previamente solcitada e justificada à autoridade competente.
Parágrafo único. Fica expressamente proibida
a remessa para o exterior de amostras únicas sem
observância do. art 82 inciso V desta Lei.
Arl 13. O Poder Público poderá, quando julgar
necessário impor restrições ou proibições de acesso
aos recursos genéticos nacionais especialmente nos
casos de:
I - perigo de extinção de espécies, subespécies, estirpes ou variedades;
11 - razões de endemisno ou raridade;
III - condições de vulnerabilidade na estrutura
ou funcionamento dos escossistemas;
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana
ou sobre a qualidade de vida ou identidade cultural
das comunidades locais;
V - impactos ambientais indesejáveis ou dificilmente controláveis sobre os ecossistemas urba-

nos e rurais;
VI - perigo de erosão genética ou perda de
ecossistemas, de seus recursos ou de seus componentes, por coleta indevida ou incontrolada de germoplasma;
VIl - descumprimento das normas de biossegurança ou de segurança alimentar; e
VIII - utilização dos recursos com fins contrários aos interesses nacionais e aos tratados assir a1
dos pelo País.
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Art 14. É legal o uso de recursos genéticos
com fins de pesquisa conservação ou aplicação industrial ou comercial que não conte com o respectivo certificado de acesso.
Art 15. Não se reconhecerão direitos sobre recursos genéticos obtidos ou utilizados em descumprimento desta lei, não se considerando válidos títulos de propriedade intelectual ou similares sobre tais
recursos ou sobre produtos resultantes do acesso
em tais condições.
Art 16. A introdução de espécie e de recursos
genéticos em território nacional dependerá de prévia
autorização e obedecerá às seguintes diretrizes:
I - a introdução de um espécime exótico só
será admitida se dela se puderem esperar benefícios evidentes e bem definidos para as comunidades
locais;
11 - a introdução de um espécime exótiCO só
será admitida se nenhuma outra espécie nativa for
adequada para os mesmos objetivos; .
III - nenhum espécime exótico poderá ser deliberadamente introduzido em qualquer habitat entendendo-se como tal aquele que não tenha sido alterado pelo homem;
IV - nenhum espécime exótico ser introduzido
em habitats seminaturais exceto por motivos excepcionais e somente quando a cooperação hower sido
submetida a prévio estudo de impacto ambiental; e,
V - a introdução de espécimes exóticos em
habitais altamente modificados só poderá ocorrer
após sei.!S e!eaos sobre os habsls naturais e sarninaturais terem sido avaliados por meio de prévio estudo de impacto ambiental.

CAPITULO IV
Da proteçao do conhecimento
Art 17. O Poder Público reconhece e protege
os direoos das comunidades locais de se beneficiar
coletivamente por suas tradições e conhecimentos e
de serem compensadas pela conservação dos recursos biológicos e genéticos, seja mediante direoos
de propriedade intelectual ou outros mecanismos.
Parágrafo único. A proteção aos conhecimentos, inovações e práticas desenvolvidas mediante
processos cumulativos de conservação e melhoramento da biodiversidade, nos quais não é possfvel
identificar um Índivfduo responsável diretamente por
sua geração, obedecerá regras específicas para direaos cotetivos de propriedade intelectual.
Art 18. Os direitos coletivos de propriedade intelectual constituem o reconhecimento de direoos
adquiridos ancestralmente, englobando direitos de

propriedade industrial, direoos de autor, direitos de
melhorista, segredo e outros.
Art 19. Os direitos coletivos de propriedade intelectual serão regulamentados no prazo de 1 (um)
ano contado da publicação desta lei, obedecendo às
seguintes diretrizes:
I - identificação dos tipos de direaos de propriedade intelectual que se reconhecem em cada

caso;
11 - definição dos requisitos e procedimentos
exigidos para que seja reconhecido o direito intelectual colativo e a titularidade do mesmo;
III - definição de um sistema de registro colativo, de procedimentos e de direitos e obrigações dos
titulares.
Art 20. Fica assegurado às comunidades locais o direao de não permitir a colete de recursos
biológicos e genéticos e o acesso ao conhecimento
tradicional em seus territórios, assim como o de exigir restrições a estas atividades fora de seus territórios, quando se demonstre que estas atividades
ameacem a integridade de seu patrimõnio natural ou
cultural.
Art 21. Não se reconhecerão direitos individuais de propriedade intelectual, registrados dentro
ou fora do País, relativos a recursos biológicos ou
genéticos, derivados deles ou a processos respectivos, quando:
I - utilizem o conhecimento colativo de comunidades locais; ou
11 - tenham sido adquirido sem o certificado de
acesso e a licença de saída do País.
Art 22~ O Poder Público revisará as patentes e
outros direitos de propriedade intelectual registrados
fora do País, que tenham por base recursos genéticos nacionais, com a finalidade de reivindicar a compensação correspondente ou declarar sua nulidade.
CAPITULO V
Do l!esenvolvlmento e transferência
de tecnologia
Art 23. O Poder Público promoverá e apoiará o
desenvolvimento de tecnologias nacionais sustentáveis para o uso e melhoramento de espécies, estirpes e variedades autóctones e dará prioridade ao
usos e práticas tradicionais dentro do tenitórios das comlllidades locais, de acordo com suas aspirações.
Parágrafo único. Para os fins desde artigo, o
Poder Público o levantamento e a avaliação das biotecnologias tradicionais e locais.
Art 24. Será permitida a utilização de biotecnolgias estrangeiras, sempre e quando essas se
submetam a esta lei e demais normas sobre biosse-
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gurariça, e a empresa pretendente a5suma integralmente a ~ponsabilidade 'por qualquer dano que
possam acarretar à saúde, ao meio ambiente ou às
culturas locais, no presente e no futuro.
Art 25. Serão criados mecanismos para a~egurar e facilttar aos pesquisadores nacionais o acesso e transferência de tecnologias pertinentes para a
conservação e utilização .sustentável da diversidade
biológica ou que utilizem recursos genéticos e que
não causem danos ao meio natural e cultural do
País.
Art 26. Em ca.So de tecnologias sujeitas a patentes e outros direitos de propriedade intelectual,
será garantido que o acesso e transferência se laçam em condições que garantam a proteção adequada aos direttos de propriedade intelectual.
CAPITULO VI

Das sanções administrativas
Art Zl. O Poder ExectAivo estabelecerá em regulamen!o o sistema de sanções administrativas que se
aplicarão aos infratores desta lei, entre as segLintes:
1- admoestação por escrno;
11 - apreensão preventiva do recurso coletado,
assim como de materiais e equipamentos utilizados
na ação irregular;
III- multa diária cumulativa;
IV - suspensãp da permissão ou licença para

acesso ao recurso;
V - revogação da permissão ou licença para
acesso ao recurso; e
VI..:. apreensão definitiva do recurso coletado,
dos materiais e equipamen1os utilizados na ação irregular.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas
·neste artigo serão aplicadas sem prejufzo de ações
civis ou penais cabíveis.
CAPITULO VIl

Das disposições finais
Art 28. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 180 (cento e ottenta) dias a contar da
data de sua publicação.
Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30. Rev_ogam-se as ãJSpOSições em contrário.

Justificação
A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Desenvolvimen1o (EC092), no Rio de Janeiro, em 1992, teve dois significados que se entrelaçam e, ao mesmo tempo, ganham
. relevância tan1o no plano do simbólico quanto na
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geopolítica do mundo contemporâneo. Em primeiro
lugar, o fato da EC0-92 ter-se dado no Brasi.l enfatizou o quanto o tema tratado - meio ambiente e desenvolvimento como uma única e indissolúvel discussão - reflete os nossos impasses nacionais em
relação ao futuro. Somos um dos poucos países do
mundo detentores da chamada megadiversidade
biológica, ou seja. de ecossistemas importantes,
como florestas tropicais e cerrados, ainda em grau
de integridade rara num planeta devastado pela
ação humana inconseqüente. Essa caracterfstica,
aliada à nossa extensão terrttorial, o::ertamente deve
ser vista como elemento chave no conjunto de fatores que pesam, hoje, na configuração das relações
internacionais num contexto globalizado.
Em segundo lugar - e isso deve ser vis1o da
perspectiva do que foi dilo acima-, a biodiversidade
ganhou em 92, ostensiva e definitivamente, o status
de eixo crítico e privilegiado de negociação política e
econôrnica. Não sem motivo causoull:mtrceleuma e
repercussão, à época, o fato de os Estados Unidos
se recusarem a assinar a Convenção da Biodiversidade (como é mais conhecida a Convenção sobre
Diversidade Biológica) durante a realização da EC092. Na Conferência ficou claro, de maneira pública,
o que já se sabia nos círculos especializados: biodiversidade é poder. Lembrem-se, a e~e respeito, polêmicas acirradas que hoje condicionam relações internacionais - de que é exemplo paradigmático a regulamentação jurídica do patenteamento genético e que estão afetas ao campo da biodiversidade.
Nesse sentido, é preciso ler com esperança,
mas também com perspicácia, as preocupações e
afirmações de consciência e princípios que constam do Preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica (cujo texto foi aprovado pelo Congresso Nacional, em fevereiro de 94, e entrou
em vigor no final do mesmo ano) e das quais destacamos:
- importância da ÕIVersidade biológica para a
evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera;
- soberania dos Estados sobre os seus próprios recursos biológicos;
- responsabifldade dos Estados pela conservação de sua diversidade biológica e pela utilização
sustentável de seus recursos biológicos;
- necessidade urgente de desenvolver capacitação cientifica, técnica e institucional sobre diversidade biológica, de modo a prover o conhecimento
fundamental ao planejamento e implementação de
medidas adequadas;
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- prioridade absoluta dos pafses em desenvolvimento para o desenvolvimento econõmico e social
e para a erradicação da pobreza;
·- importância absoluta da conservação e utilização sustentável da diversidade biológica para
atender as necessidades de alimentação, de saúde
e outras da crescente população mundial, para o
que são essenciais o acesso e a repartição de recursos genéticos e tecnologia
Os objetivos da Convenção, estabelecidos no
seu Artigo 1, sintetizam, de forma programática, os
termos do Preâmbulo: "conservação da diversidade
biológica, a utilização sustentável de seus romponentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utifização dos recursos genéticos,
mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado".
.Observa-se, assim, que os grandes tennos da
questão estão dados e acordados pela comunidade
mundial. No entanto, são óbvias as zonas de sombra, as complexidades e contradições ocultas sob a
ambigüidade de palavras que expressam jufzos de
valor ainda não garantidos na prática, a despeito do
consenso genérico e diplomático sobre eles. Se queremos concretizar os propósitos, é preciso agir. Para
começar, definindo, no âmbito da realidade brasileira, os pontos de partida para um posicionamento
prático no balanço entre intenções e interesses verificâveis no campo da biodiversidade.
Nossa situação - a de um país particularmente
dotado de recursos de diversidade biológica - deve
ser vista como um trunfo para a resolução de importantes problemas internos, sobretudo aqueles relacionados à miséria e à fome e, ao mesmo tempo,
para o estabelecimento de uma referência forte e
propositiva no âmbito das relações internacionais. É,
assim, tarefa das mais relevantes, tanto para a sociedade quanto para seus representantes, dedicar
ao tema biodiversidade o esforço politico, técnico e
institucional que ele requer como alavanca estratégica de nossa construção como nação.
Nesse sentido, é preciso dar os passos necessários para que ã discussão, que já ocorre em determinados segmentos, se amplie para o campo das
mudanças jurídicas e institucionais iiJ1)rescindfveis à
utilização de nossa biodiversidade de maneira responsável e sustentável, tendo em vista os interesses
de nossa população e a atuação coerente que o
. Brasil deve ter no contexto mundial. Quanto mais
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avançannos no debate e quanto mais objetivos se
tomem os instrumentos que tivermos para lidar com
essa questão, menos estaremos expostos, como sociedade, ao-acaso, a decisões particularistas e a políticas equivocadas ou levianas.
A decisão de apresentar este projeto de lei significa, assim, uma contribuição para criar um espaço
concreto de discussões e tomada de decisão sobre
um dos aspectos cruciais da problemática da biodiversidade, que é o do acesso aos recursos genéticos, objeto de um tópico específico na Convenção
da Biodiversidade: o art. nº- 15, que, no seu item 1,
afirma: "Em reconhecimento dos direitos soberanos
dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos
pertence aos govemos nacionais e está sujeita à legislação nacional".
A esse respeito, disse o prof. Ennio Candotti,
ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -· SBPC, em debate reproduzido
no texto· "Eco-92: Primeira Avaliação da Conferência" (Revista Politica Externa, Ed. Paz e Terra/USP,
vol. 1 nº- 2, 1992): "Até agora, o direito sobre o patrimônio genético não estava definido; oscilava entre o
patrirnõnio comum da humanidade, de livre acesso,
e o patrirnõnio de moderado acesso, concedido com
benevolência pelos pafses que o abrigam. Hoje não
hã mais lugar par benevolência Devemos criar um
instrumento jurídico próprio, e o Congresso deverá
definir as leis necessárias para proteger esse patrirnõnio.•
Deve-se enfatizar, ainda, que a Constituição
brasileira de 1988 já abrigava tal determinação, em
seu Capítulo VI - Do Meio Ambiente, art. 225. No §
12, inciso 11, consta como incumbência do Poder Público: •preservar a diversidade e a integridade do patrirnõnio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético".
·
projeto ora apresentado leva em conta a amplitude do tema e sua complexidade, até porque a
regulamentação dos recursos genéticos, em todo 0
mundo, é muito recente e ainda restrita a pouquíssimos países. O trabalho elaborado concentrou-se no
acesso aos recursos genéticos nacionais, tratado
em seus princípios gerais, diretrizes e regras fundamentais. Temos consciência de que, sobre esta
base, um longo caminho deverá ser percorrido no
Congresso Nacional, para que possa ser contemplada a necessidade de uma ampla e profunda troca de
conhecimentos e opiniões, entre cientistas, pesquisadores e técnicos, setores da população diretamen- .
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te interessados e organizações não-governamentais
que acumulam significativa experiência sobre o assunto. O produto final mais rico, que esperamos decorra da tramilação deste projeto, é um consenso
produtivo e responsável em favor da sociedade brasileira, na direção de uma inserção afirmativa e positiva do Brasil no quadro internacional.
A proposte está dividida em sete capítulos. Os
dois primeiros tratam de princípios gerais e das atri~
buições institucionais para assegurar o disposto no
texto. O Caprtulo III trata do acesso aos recursos genéticos propriamente dito. Aí são descritas as condições necessárias à solicitação, por parte de pessoa
física ou jurfdica, de autorização para trabalhos de
levantamento e de coleta de recursos da diversidade
biológica em território brasileiro, ressalvando direitos
especiais de comunidades, inclusive as indígenas,
diretamente afetadas. Também neste capítulo são
especificadas as salvaguardas ao interesse nacional
e as de caráter técnlco·<:ientlfico e ambientai a serem obedecidas.
O capítulo IV dispõe sobre a proteção do conhacimento, eovolvendo os direitos de comunidades
tradicionais. O Caprtulo V regula o desenvolvimento
e transferência de tecnologia. Os capítulos sexto e
sétimo tratam de sanções administrativas e disposições finais.
O projeto valeu-se de várias fontes de pesquisa, entre as quais destacam-se legislações de outros pafses, documentos de conferências intemacionais, resultando também de consultas a diversos
segmentos da sociedade e a cientistas e especiali&'
tas nacionais e internacionais.
Diante da importância da matéria aqui tratada,
pelos motivos expostos, esperamos dos Senhores
Senadores apoio e contribuições para que possamos estabelecer nesta Casa, a respeito deste tema
em particular, um debate aberto e profícuo que leve
a um resultado coletivo relevante para o país.
Sala das sessões, 9 de novembro de 1995. Senadora Marina Silva.

(À Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foram
encaminhados à publicação pareceres da Comissão
de Assuntos Econômicos, concluindo favoravelmente às seguintes matérias:
Projeto de Resolução nO 94, de 1995, que veda
as operações de crédito da União, de suas autar-
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quias, inclusive Banco Central do Brasil, e demais
entidades controladas pelo poder plblico federal,
que impliquem a assunção de dívidas de instituições
financeiras públicas e privadas; e
Projeto de Lei da Cãmara nO 202, de 1993 (nO
562191, na Casa de origem), que dá nova redação
ao art. 11, do Decreto-lei nO 1968, de 23 de nevembro de 1982, que altera a legislação do Imposto de
Renda de pessoa física residente ou domiciliada no
Brasil e dá outras providências.
As matérias ficarão sobre a mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, 11, 'd', do Regimento Interno, combinado
com o art. 4º- da Resolução nO 37, de 1995, do Sena. do Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foram·
encaminhadas à publicação pareceres das Comissões de Assuntos Econõmieos e de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara nO 192, de 1993, (nO 3.181/92,
na Casa de origem), que tipifica as empresas que
exploram atividade de faturização, também conhecida por fomento comercial ou factoring, como instituições financeiras.
Tendo em viste que o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania conclui pela inconstitucionalidade da matéria, por unanimidade, a
Presidência, nos termos do § 12 do art. 101, do Regi· mento Interno, encaminha a proposição, definitivamente, ao Arquivo.
Será feila a devida comunicação à Cãmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa~e

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2110, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nO 1.428, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nO 11 o, de 1995 (nO
869195, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que reconhece
corno mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no perfodo
de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto
de 1979, e dá outras providências.
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Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e
de Assuntos Económicos.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
PARECER N!' 726, DE 1995
Da Comissão de Constltuiçllo, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 110, de 1995 (PL n> 869, de
1995 na casa de origem}, que reconhece
como mortas pessoas desaparecidas em
razao de participação, ou acusação de
participaçao, em atividades políticas, no
período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, e dá outras providências.
Relator: Senador José lgnácio
Em observância ao disposto no artigo 134 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados remeteu a esta Casa o projeto
de lei cujo texfo acolheu, e que é originário do Poder
Executivo, conforme Mensagem Presidencial 916,
de 28 de agosto de 1995.
O projeto "reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em ativiclades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências".
De· sua exposição de motivos se extrai que a
proposição se orienta por altos objetivos de reconciliação e pacificação nacionais, como desdobramento
material do texto da lei da Anistia que passou a viger
há 16 anos néste País.
O reconhecimento da morte das 136 pessoas
referias no anexo I do projeto é expresso no artigo
1•. Os familiares (na ordem prevista no texto do projeto), poderão requerer a lavratura do assento de
óbito ao oficial de registro civil das pessoas naturais
de seu domicmo. Instruirão o pedido com original ou
cópia de publicação da Lei e seus anexos.
O projeto prevê também uma indenização reparatória que os familiares dos elencados no Anexo
I poderão requerer. Esse requerimento será recebido e processado por uma Comissão Especial de
sete membros, nomeada pelo Presidente da República, que indicará quem a presidirá, escolhendo
quatro entre integrantes da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, familiares de
. desaparecidos, membros do Ministério Público Federal e das Forças Armadas.
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Essa Comissão Especial, que funcionará jlXllo
ao Ministério da Justiça, receberá, no prazo de 120
dias, requerimentos objetivando o reconhecimento
da morte de outros deSaparecidos (além dos 136
previstos no arl 1Q) e também objetivando o reconhecimento da morte dos que tenham falecido por
causas não naturais em dependências policiais ou
assemelhadas (art 4"- inciso I alínea b do projeto).
Além disso, a comissão envidará esforços para localização de corpos de pessoas desaparecidas, no
caso de existência de indícios quanto ao local em
que possam estar depositados.
Reconhecida a morte de outras pessoas não
expressamente referidas no Anexo I, emergirá o direito à indenização prevista no projeto que, em nenhuma hipótese, será inferior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais).
O pagamento da indenização não impede ações judiciais indenizafórias fundadas nos mesmos latos decorrentes da situação política referida no proje10. Nesta, havendo sentença condenatória, os recursos serão recebidos somente no efeito devolutivo.
É o relatório.

A proposição não colide com ãfSPOSições constitucionais, legais ou regimentais aplicáveis à espécie.
No mérito, trata-se de um projeto que não encontra precedentes no nosso Direito e que dá um
grande passo no sentido da completa reconciliação
nacional, Até então, o Estado brasileiro, após o momento alto da Anistia, não dava sinais que poderia
algum dia reconhecer sua responsabilidade pela
mortes sob tortura, pelas execuções, pelos desaparecimentos de presos politicas sob sua cuslóda
Menos que Isso, sequer sinais dava o Estado brasileiro de que diligenciaria no sentido de enterrar os
mortos de seus anos de chumbo.
E isso já constituiria um mínimo de sintonia
com anseios milenares da humanidade pelo sepultamento de seus mortos e seu perpétuo descanso.
Tanto assim é, que nas cidades antigas a lei punia
os grandes culpados com um castigo terrivel: a privação de sepultura que se acreditava infligir à alma
um suplício quase eterno.
Neste século, o texto do artigo 120 da terceira
Convenção de Genebra, assinada pelo Brasil em 128-49, dispõe que •as autoridades detentoras de prisioneiros deverão assegurar que os túmulos dos que
morreram em seu poder sejam respéitados, mantidos e marcados adequadamente, para que possam
ser encontrados a qualquer tempo•.
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• O que houve no Brasil nos anos do autorilarismo militar de 64 e, sobretudo, na ditadura do Al-õ, é
considerado •guerra suja' precisamente pelo desrespeito às regras da Convenção de Genebra. Aqui, o
Estado rião soube,- enfrentar seus antagonismos
dentro da lei. O Estado constrangeu, torturou, matou. E dissimulou circunstâncias, forjando tiroteios,
atropelamentos, afogamentos, suicídios de pessoas
sob sua custódia.
E a: Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37 § 6"- estatui que as pessoas jurídicas de direito
público •••. responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros•.• •.
Sem deixar morrer esperanças, os parentes
dos desaparecidos •as viúvas do talvez ou do quem
sabe; os órfãos do quem sabe ou do talvez" bateram
às portas de todos os governos desde 1974, sem
êxito. Neste Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com este Congresso, é que se viabilizou esse avanço enorme no sentido da grande reconciliação nacional.
Baborado pelo Dr. José Gregori, no ãmbito do
Ministério da Justiça, juntamente com o Ministro Nelson Jobim, o projeto adotou o critério do reconhecimenlo mais avançado da América Latina. Porque independe de provas ou julgamenlo judicial. Basta a
existência da lista que compõe o anexo I do Projelo
de Lei e que basicamente foi elaborada a partir das
relações de nomes originárias de anos de pesquisas
e sistematização realizada pelos próprios familiares
dos desaparecidos.
É também pela primeira vez no Brasil que se
reconhece independentemente de sentença judicial
a responsabilidade objetiva do Estado, em razão dos
- .. seus agentes terem tratado de forma ilícita quem esteve sob sua guarda. Nossa tradição e cultura hislórica eram exatamente no sentido inverso. O prisioneiro era detido e maltratado sem que o Estado se
responsabilizasse por isso.
o artigo 42, inciso I, alínea b inclui pessoas
mortas, (portanlo não apenas desaparecidas), por
causas não naturais, em dependências policiais ou
assemelhadas. Este foi outro grande avanço porque
deve incluir, além dos 136 relacionados, cerca de ao
pessoas cuja morta se pode provar que ocorreu em
dependências ·policiais ou assemelhadas. Tais
acréscimos nã lista dos 136 nomes, poderão ser feitos pela Comissão Especial que irá funcionar com o
apoio lotai do Ministério da Justiça.
A Lei da Anistia foi uma das leis mais concretamente aplicadas e de maior influência na determinação do nosso regime político. Milhares e milhares de
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pessoas fóram por ela beneficiadas, e seus efeilos
balizaram toda a nossa transição de regime de arbítrio para o regime democrático. Ela impede a apuração da circunstância dos eventos ocorridos no prazo
por ela determinado. O Projelo dos Desaparecidos
guardou com a lei de Anistia perfeita simetria e por
isso não poderia desdizer o que a Lei de Anistia tornou coisa julgada, ou seja, a impossibilidade de responsabilizar alguém, em acontecimentos polilicos,
seja de um lado seja do outro.
A mecânica e lógica internas do Projelo que
justificam, inclusive, o pagamenlo de indenização,
são a da responsabilidade objetiva do Estado colocada pelo Projelo acima dos próprios governos ou
regimes. Tanlo assim que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que foi uma das vítimas do regime de arbítrio, quando assinou a mensagem enviando o projeto de lei ao Congresso, assumiu a responsabilidade do Estado brasileiro, perante a Nação,
pelos falos abrangidos por este Projeto "de Lei. Por
isso, não se pode incluir na lista dos desaparecidos,
aqueles que desapareceram em outro País, fora,
portanto, da jurisdição brasileira que não pode ter
aplicação além dos seus limites territoriais.
Pessoal mente, gostaria de ir muijo além dos
termos deste projeto. Cada um de nós poderia fazer
um projeto de lei diferente, mas não se estaria cons!ruindo o possível para superar os impasses com os
quais convivemos ao longo de 20 anos. E não aproveilarfamos esta chance de ter um momento e um
Governo que deu esse passo humano e generoso,
com o nosso apoio, sem abrir polêmicas e sem coofronto.
À luz de todo o exposlo, e passando a enfocar
em separado cada uma das emendas oferecidas ao
projeto, opino quanto ao mérito no sentido de sua
aprovação nos termos em que se encontra redigido,
ficando rejeitadas as emendas oferecidas.
Sala da Comissão, 25 de outubro de 1995. !ris Rezende, Presidente - José lgnácio Ferreira,
Relator- Roberto Freire - Júnia Marise - Francelino Pereira - José E. Outra - Luiz Alberto - P&dro Simon - Romeu Tuma - Jefferson Peres José Bianco - Josaphat Marinho- José FogaçaÉlcio Álvares - Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - 0 parecer conclui pela aprovação do projeto e rejeição das
emendas apresentadas na Comissão.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Eduardo Suplicy para
proferir parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado- .
res, o sentimento de respeito pelos mortos é um va- for universal. Tanto- que as consolidações de leis penais de Estados organizados, via de regra, tipificam
como delitos atos atentatórios às homenagens aos
finados, o ultraje às sepulturas, a destruição, a subtração, a ocultação e o vilipêndio aos cadáveres.
Esse sentimento de consideração aos que passaram
eleva-se ainda mais quando se trata de perquirir o
itinerário de dor e martirio daqueles que lutaram
contra o· regime de exceção e .Pela busca da justiça
social, ainda que alguns tenham optado pela radicalização quando a truculência da ditadura instalada a
partir de março de 1964 chegava ao paroxismo; itinerário que tem, como ponto final, o pleno esclarecimento das circunstâncias em que tombaram e onde
se encontram seus restos mortais.
A leitura dos clássicos Odísséia e l/fada permite-nos constatar que, desde os tempos homéricos,
os mortos tinham direito a ritos fúnebres bem definidos, pois do repouso do corpo dependeria o repouso
da alma. A vingança mais cruel, portanto, era recusar a sepultura, mesmo a um inimigo, razão pela
qual, nas guerras, eram estabelecidas tréguas para
que se organizassem funerais para os abatidos em
combate. Motivava essa. irrestrita obediência às cerimônias fúnebres o temor de ·que os que deixassem
de cumprir os últimos deveres para com os falecidos
incorreriam na cólera ·dos deuses,. corno Sófocles
quis dell!onstrar, em Antfgona, por meio da tragédia
que se abateu sobre Creoilte com o perdimento de
mulher e filho, após denegar a Antígona o direito de
sepultar seu irmão Polinices.
Polinices e Etéocles, filhos de Édipo, disputavam a sucessão do pai no trono da cidade de Tabas.
Depois de muitas desavenças, combinaram um rodízio no exercicio do poder, cabendo o primeiro período a Etéocles. Findo o termo, Etéocles não cedeu o
lugar ao irmão, que se retirou para Argos, de onde
organizou um exército para obrigar Etéocles a entregar-lhe o trono, conforme o pactuado.
Em luta fratricida, Etéocles e Polinices tombam
mortos, assumindo Creonte, irmão de Jocasta e tio
de ambos, o trono de Tabas.
Seu primeíro ato corno rei foi editar um decreto,
determinando- que "cidadão algum se atravesse a
distinguir Polinices com ritos fúnebres ou com comiseração"; e que "seu cadáver ficasse insepulto e que
o devorassem cães e aves em nojenta cena•. Creon. te ordenou ainda que sua guarda fosse "implacável
com os rebeldes ao edito", ao mesmo tempo em que
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encomendava o corpo de Etéocles com todas .as ·
honras.
Antigona, irmã de Etéocles e Polinices, é então
surpreendida pelos soldados tebanos enterrando os
restos mortais do irmão abandonado. Trazida à presença de Cleonte, o rei indaga-lhe se sabia do decreto, ao que Antígona redargüiu afirmativamente,
argumentando que não lhe parecera que as determinações de Cleonte "tivessem !orça para impor aos
mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis". E aduziu: "Não é de
hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem
algum, nem o mais arroganta que me arriscaria a ser
punida pelos deuses por violá-las (•.• ) Se tivesse de
consentir que ao cadáver de um dos filhos de minha
mãe fosse negada a sepultura, então eu sofreria,
mas não sofro agora. Se te pareço insensata por
agir dessa maneira, é como se eu fosse acusada de
insensatez pelo maior dos insensatos.•
Antfgona é, seguramente, um dos inolvidáveis
marcos da cultura, tendo corno tema principal o choque entre o direito que emerge da consciência com a
ordem legal que se impõe pela coerção. A decisão de
Antigona de enterrar o irmão Polinices, apesar do decreto proibitivo, é movida pela convicção de que o seu
direi!o era mais válido. Giorgio dei Vecchio, em sua
obra fi.ndamental R/osofia do Direito nos lembra qué:
"Da mesma forma que Antígona de Sófocles invoca altivamente as leis naturais
contra as ordens de um poder arbitrário, assim sempre houve consciências humanas
para afirmar e reivindicar as razões da verdadeira justiça contra violência, embora esta
se revestisse de todas as formas de legalidade" (Paris, Delloz, 1953, trad. francesa, p. 17)
Nenhum motivo é razoável para que se negue
aos familiares dos desaparecidos políticos o direito
indisponível de prestar a derradeira homenagem a
seus entes queridos, dando-lhes a morada definitiva
Aos que impedem o exercício deste direito, vedando
que os restos mortais dos desaparecidos sejam entregues a seus familiares, pela obstrução do acesso
às circunstâncias de seu passamento, recordamos
que Creonte dissera a Antigona que Polinices não
mereceria um funeral condigno, porque matara o
próprio irmão, ao que Antígona, para justílicar o direito de homenagens fúnebres a Polinices, tal como
reconhecido a Etéocles argumentou: "nasci para
compartilhar o amor, não o ódio.
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A definitiva conciliação nacional passa por reconhecer aos familiares dos desaparecidos políticos
durante o regime müitar seu direito aos corpos dos
seus entes queridos, para que tenham sepultamento
condigno. Esta proposição está, pois, a merecer reparos. Faz-se necessário que as famílias atingidas
tenham pleno conhecimento das circunstâncias de
perecimento de seus parentes. Neste sentido, nosso
parecer é favorável à proposição e manifestamos
nosso apoio às emendas apresentadas pela Sena- ·
dora Júnia Marise, que buscam facilitar a elucidação
das condições em que esses cidadãos desapareceram, de forma que, pelo merios, seus despojos sejam submetidos às suas famílias para o derradeiro
descanso, ainda que, por não terem sido aceitas
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
segundo o ar!. 124, I, do Regimento Interno, sejam
consideradas inexistentes.
Se este Poder Legislativo deixar de reconhecer-lhes o sagrado direito à apuração das circunstância em que pais, filhos, irmãos desapareceram
sob o jugo do regime militar e, em conseqüência,
obstar o resgate de seus restos mortais para que
lhes sejam prestadas as devidas homenagens fúnebres, estará perpetrando violência tão grave quanto
.
a cometida pelos algozes.
André Herzog, filho do saudoso e inesquecível
Vladimir Herzog, que veio a falecer há exatos 20
anos, sob tortura, nas instalações do DOI-CODI, da
Rua Tutóia, em São Paulo; e cujo corpo foi devolvido à famjlia em uma lacrada, assim escreveu recentemente na Folha de S.Paulo:
"Não há nada que jusilíiqile a tentativa
de pôr um ponto final na questão sem esclarecer o que ocorreu, negando-se a apurar as
circunstâncias das mortes e torturas. O conhecimento destes fatos não abala a democracia brasileira. Ao contrário, é quando não
prevalece a justiça que os princípios democráticos são enfraquecidos".
Eoonclui:
"Meu pai e tantos outros lutaram pelo
ideal de uma sociedade democrática, justa e
mais igualitária. Lutaram para que possamos eséolher nossos governantes e emitir livremente nossas opiniões. Pois que seja
apurado como, quando e onde nossos cidadãos foram mortos. Temos de demonstrar
um mínimo de compromisso e respeito pelas
vidas perdidas" (Folha de S.Paulo,
25.10.95, p.1~).
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Para que esta omissão não se dê, para que os
nobres Senadores possam tomar a mais altiva das
deliberações, dentre tantas que já foram submetidas
à sua apreciação, que ecoem no Plenário do Senado Federal as palavras de Antígona:
"Nascemos para compartilhar o amor,
não o ódio".
Assim, Sr. Presidente, esta questão é de grande relevância do ponto de vista da construção da
paz, da fraternidade em nosso País, consistente
com o espírito e a lei de anistia, consistente com o
·espírito de construção da paz que hoje vigora em
muitos lugares do mundo.
A própria morte do Primeiro-Ministro de Israel,
Yitzahk Rabin, os passos que deu junto com o Presidente da Palestina, Yasser Arafat, nos últimos anos,
mesmo aquilo que ocorreu, mesmo a tragédia do assassinato de Yitzahk Rabin faz-nos olhar esta matéria com o espírito de quem quer realizar, para o nosso País, um ato importante. E nesse sentido houve a
iniciativa desta proposição, que teve na pessoa do
Sr. José Gregori alguém que conseguiu dar passos
importantes. E agora, as proposições acrescentadas, em complemento, pela Senadora Júnia Marise,
farão com que tenhamos o devido reconhecimento
de pessoas que foram mortas, que- desapareceram
em razão de participação ou de acusação de participação em atividades políticas entre 2 de setembro
de 1961 e 15 de agosto de 1979.
O nosso parecer é favorável, e também às
emendas citadas.
Sr. Presid.enre.. apenas gostaria de solicitar a
ratificação na lista de nomes constante do item 114
do projelll.
Onde se lê:
"114. Paulo Stuart Wright, brasileiro,
casado, nascido em 2 de junho de 1933 em
Jo<\çaba..SC, filho de Lathan Ephair Wright e
Maggir Belle (1973)."
Leia-se:
"114. Paulo Stuart Wright, brasileiro,
casado, nascido em 2 de julho de 1933 em
Herval D'Oeste, SC, filho de Lathan Ephraim
Wright e Maggie Wrighl (1973)"
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer conclui pela aprovação do projelo.
Quanto às emendas apresentadas na Comissão
de Constitt.ição, Justiça e Cidadania, deixa de manifestar-se, por já terem sido analisadas anteriormente.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
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O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de
conceder a palavra ao nobre Senador Pedro Simon,
peço licença a S. Ex•, para comunicar ao Plenário
que poderão ser apresentadas emendas até o fim da
discussão do projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para discutir o projeto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, vivemos, nesta tarde, um rnomenlO
muilO importante na vida do Congresso Nacional.
Creio que lOdos nós estamos nos dando conta da
nossa responsabilidade e da nossa participação
nesta sessão, neste momento.
A história é exatamente isso, Sr. Presidente.
Hoje, estamos escrevendo, talvez, uma das notas finais e mais significativas de um longo capitulo, que
nos demonstra que, na vida, sabemos como saímos
da democracia, mas não ~s quão longo, difícil
e perturbador, às vezes, é o relOmo à democracia
Hoje, consolidamos um processo. Justiça seja
feita, as interrogações foram várias. A maneira corno
entramos no regime militar foi sul generis. O Presi·
dente do Congresso Nacional decrelOu vaga a Presi·
dência da RepúbrK:a quando o Presidente João Goulart estava em ParlO· Alegre. Eu, jovem Deputado,
estava com ele ali, no Comando do 3" Exército, na
cidade de Porto Alegre. Foi naquele momento, com
o Presidente da República em Porto Alegre, que o
Presidente do Congresso Nacional, com os protestos do então Deputado Tancredo Neves, que publicava e gritava que era um escândalo e uma imoralidade, decretava vaga a Presidência da República
E assumia o Presidente da Cãmara.dos Deputados, de acordo com a Constituição da época - e
atual, aliás. Assumindo o Presidente da Câmara dos
Deputados, ele imaginava que era mais um dos golpes tradicionais na República brasileira, como acontecia hã tanto tempo. E nomeou o seu Ministério, nomeou o Ministério do Governo. Oito dias depois, no
dia 7 ou 8 de abril, os Ministros da Guerra, da Marinha e da AeronáUica fizeram uma revolução, baixaram o Ato Institucional nO 1. Eles realmente a fizeram.
Se em 19_64, no dia 12 de abril, o que houve foi
um golpe violento do Sr. Presidente do Congresso
Nacional, que decretou vaga a Presidência; e se assumiu o Sr. Mazzili a Presidência, que com a maior
tranqüilidade designou o seu ministério e começou a
governar; dez dias depois os ministros militares de.signados pelo Sr. Mazzili criaram uma revolução. E
·· · -
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nós vivemos· os efeitos de uma revolução: o Al-1 • o
Al-2, o Al-5, as cassações, a violência, a lOrtura, os
longos anos que se sucederam, as eleições, que
não eram nem diretas nem indiretas, eram "pseucloindiretas"; as cassações de governadores, como
aconteceu no Rio Grande do Su em duas oportunidades, em 1966 e em 1970, onde nós, do MDB, Unhamos maioria 'As vésperas de se eleger o governador transfonnaram a nossa maioria em minoria,
cassando mandalOs, tanlOs quantos necessãrios,
para assumir o Sr. Peracchi Barcalos, uma vez, e o
Coronel Euclydes Trichês, na outra vez. E houve a
violência, o arbítrio, e houve a radicalização, os exílios e tudo o mais.
Não foi fãcil a vida naquela oportunidade, V.
Ex" sabe tão bem quanlO eu, Sr." Presidente. E foram
várias as discussões que se travaram. Eu me lembro. TIVe que assumir o comando do meu Partido no
Rio Grande do Su, pois cassaram praticamente lOdos os que estavam na minha frente; eu, um jovem
de menos de 30 anos. Foram vãrias as discussões.
Houve a discussão daqueles que que entendiam
que tinha que ser feita a subversão, que a guerrilha
era necessãria E muitos defendiam essa tese como
legítima e verdadeira
Eu era daqueles que foram contra, porque eu
acreditava que a luta de guerrilha, a tentativa de
derrubar pela força o regime não seria bem-sucedida Se os americanos tinham colocado não sei
quantos milhares de soldados em São Domingos,
se tudo desse cerlO e se estivéssemos nas vésperas de ganhar e derrubar o Governo, quem nos garantiria que os americanos não entrariam aqt.i e fariam o mesmo?
Houve o rnovimenlO do valO em branco, nunca
me esqueço. Em 1970, fornos esfacelados, nós que
querramos .mánter o nosso MDB. E perdemos, no
Brasil, para o voto em branco. Naquela hora diziam
que nós, do MDB, queríamos resistir até o último
guichê, porqiJe resistir era ridículo, era coonestar o
regime da ditadura
Depois, houve a tese da renúncia coletiva, da
extinção da vida partidária E a luta continuou, Sr.
Presidente.
Lembro aqui a memória extraordinária de Teotônio Vilela Eu fui um daqueles que tiveram a honra
de percorrer o Brasil inteiro com Teolônio Vilela, visitando os cãrceres, na época da anistia Lembro-me
da visita que fizemos - e lã estava o hoje Senador
por Pernambuco - na qual visitamos o último preso
político do Brasil, que estava numa prisão na cidade
de Fortaleza, no Ceará
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Isso passou, Sr. Presidente. Howe movimentos difíceis. Howe a Aliança Democrática, da qual V.
Ex"- partiçipou e que foi uma fól"lriUa de transição.
Mas, na verdade, penso que estamos saltando hoje
uma análise que deverá ser feita, que dirá que pacificamente conseguimos vencer os obstáculos. E hoje
chegamos à democracia. Chegamos à democracia e
estamos resgatando os nossos compromissos.
Que bom votar uma lei como esta! E que bom
votar uma lei como esta num convívio como este!
Que bom assistir a um encaminhamento de votação,
como o do Relator Senador S!.plicy. Que bom votar
uma lei como essa, tendo o Sr... José Gregori, com a
sua sensibilidade extraordinária, a dialogar com várias entidades e com a familia dos desaparecidos
para chegar a um entendimento, a uma média de
entendimento que tece a dignidade e a cara de todos. Que bom ter um Ministro, como o Deputado
Nelson Jobim, que entendeu a importância do trabalho
do Sr. José Gregori, apoiando-o na sua elaboração.
E vão fazer justiça à figura do Presidente Fernando Henrique. Que história estranha essa O Senhor Fernando Henrique - que foi exilado, expurgado
da universidade, que sofreu as conseqüências da revolução e que. a vida lhe permitiu voltar, reintegrarse e eleger-se Presidente do Brasil - assinará uma
lei como essa, em que muitas das pessoas que estão aqui Sua Excelência conheceu; com Sua Excelência viveram no Chile ou na França.
Esse, talvez, seja um dos instantes mais importantes vividos pelo Congresso Nacional e pela política prasileira, quando reconhecemos os desaparecidos e damos uma oportunidade de terem uma resposta digna e justa ao que ocorreu.
Conversei com vários familiares dessas pessoas e fiquei sabendo de algo emocionante. Todos
perdemos familiares, em situações diferentes, mas
alguém me disse algo que nunca esqueci. Na morte
do Dr. Ulysses, quando eu dizia que a vida era assim e que o Dr. Ulysses deveria ter como túmulo o
mar; para uma figura como S. Ex~. vivendo como viveu, o mar seria o túmulo que merecia. Mas alguém
me respondeu: "Você não sabe a dor dos familiares
de uma pessoa que desapareceu e que não puderam enterrar. O enterro, o chorar abraçado ao cadáver e ao caixão, chegar ali e participar da dor de
sentir o caixão baixar à sepultura fazem parte, principalmente para nós, cristãos, do simbolismo de que
aquela pessoa não está aqui, mas em outra vida O
fato de nunca l"(laÍS ver a pessoa com quem saí, que
dei um até logo, que beijei, que saiu e não voltou é
doloroso".
Especialistas disseram-me que, às vezes, essa
imagem persegue a mãe por um tempo indefinido, e
pela madrugada um som diferente a faz saltar e sentar-se na cama, dez anos depois, imaginando: "Meu
.. filho está chegando"!
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Essas coisas aconteceram. Não há preço que
pague, ninguém quer pagar isso; ninguém quer analisar o espírito e a grandeza dos equívocos praticados de lado a lado.
Não é hora de analisarmos a profundidade daqueles que. como eu, eram contra o movimento dé.
1964 ou daqueles que eram a favor.
Hoje, estamos unidos, estamos integrados no
mesmo momento. Hoje, o Brasil resgata um compromisso histórico. As pessoas que desapareceram vão
ser reconhecidas.
Bonita foi aquela frase do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso: "0 responsável
sou eu", disse ao anunciar o projeto. "Eu, Presidente
da República, sou o responsável". E, como tal, enviou o projeto.
Creio que, de certa torma, todos nós somos um
pouco responsáveis pelo que aconteceu. Mas o que
é mais importante: todos nós somos um pouêcr vitoriosos pelo dia de hoje. Não devolvemos as vítimas,
mas buscamos restabelecer um clima de .paz, um
clima de dignidade na história deste País.
Cumprimento meus colegas e a mim próprio
por poder participar de uma reunião como essa, de
um projeto como esse, num momento como esse e
num clima como o que estamos vivendo. Não sei se
existiu momento igual na história de muitos parlamentos mundiais.
Muito obrigado.
.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
SrªG e Srs. Senadores, com base no brilhante depoimento do Senador Pedro Simon a respeito desse
importante tema, quero apenas manifestar que o
PDT vota favoravelmente, embora a Senadora Júnia
Marise, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tenha apresentado alguma emenda Mas
S. Ex"- decidiu não pedir destaque e votar na íntegra
o projeto que vem a esta Casa no dia de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua
em discussão.
O Senador Eduardo S!.plicy, como Relator,
quer prestar algum esclarecimento ao Plenário?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V.
Ex"- a palavra
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas um breve esclarecimento.
Quando dei o meu parecer, manifestei-me favoravelmente às emendas apresentadas pela Sena- .
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dora Júnia Marise. Mas, segundo o parecer do Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; as emendas não foram aceitas. De acordo com
o art 124, ·inciso I, do Regimento Interno, elas são
consideradas inexistentes.
Então, quero apenas manifestar o apoio do
Partido dos Trabalhadores - falo como Relator e
como Líder do PT _ à intenção da Senadora Júnia
Marise. Mas, na medida em que as emendas são
consideradas inexistentes, damos parecer. favorável
ao projeto em tela.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Roberto Freire_para discutir.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, serei muito breve, até porque a
história ainda muito vai dizer sobre esse período em
que vivemos.
· - · Aqui, talvez, se resgate parte da história. Muitos outros resgates vamos fazer.
Quero dizer da emoção de votar esse projeto.
Todos nós que resistimos à ditadura, que vivemos
aquele período, mesmo quando maior foi a repressão, nunca deixamos de ter a esperança de voitarmos a viver er:n liberdade, de termos a possibilidade
de nos autodeterrninar em momentos como esta,
que justificam a nossa luta, a luta dos familiares dos
desaparecidos, do povo brasileiro, que vai continuar.
Muito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a V. Exl' para discutir.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, desejo registrar, em nome da
Bancada do PMDB, o nosso apoiamento a esse projeto.
Entendemos que, neste momento, fechamos e
estamos participando do fechamento de um ciclo da
história brasileira.
Sr. Presidente, não posso dizer que o faço com
satisfação, mas apenas imagino que isso deve servir
de reflexão, já que lodos os falos que ocorreram
num período de arbítrio fazem parte da história, e o
historiador haverá de fazer ainda muitos comentârios a esse respeito.
Que isso sirva para demonstrar a esta geração
e às gerações vindouras que o caminho da ditadura,
do arbítrio, da.violência política não é o melhor para
nenhuma soçiedade, para nenhuma Nação.
Portanto, Sr. Presidente, não consigo dizer que
festejo, porque não posso festejar mortos e desaparecidos de um regime de arbítrio que imperou em
um detarrninado período no Brasil.
Eu gostaria que os democratas deste País,
hoje e amanhã, resistissem a qualquer tentaliva que
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levasse o País a mergulhar mais uma vez no obscurantismo político. A democracia é muito difícil de ser
construída; é construída diariamente. A ditadura é
fácil: basta um gesto de violência concreta. E foi o
que ocorreu no Brasil.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em
nome da Liderança do PMDB, no momento em que
participamos do fechamento de um ciclo da vida pública neste Pais, desejamos que os democratas deste Pais reflitam sobre o quanto o Brasil perdeu em
tempo, em liberdade, em democracia Quantos lares
foram enlutados neste País, quanta dor e quanto
choro houve - seguramente hã até hoje - em razão
de mortos e desaparecidos. Que isso sirva para que
os verdadeiros democratas deste País não perrnitam, nunca mais, que este País saia da linha da democracia e ingresse em nova fase de arbítrio.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,

peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a
palavra ao Senador Josaphat Marinho, para discutir.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, não preciso mais enunciar
razões pelas quais votarei a favor deste projeto.
Tudo quanto de justiça poderia ser dilo a respeito
dos que sofreram violências, perseguições, torturas,
maldades de toda a ordem no regime militar, tudo
quanto jâ se poderia dizer foi dilo.
·
Quero apenas declarar que voto o projeto com

a ressalva de admitir a inclusão de outros nomes
que venham a ser devidamente esclarecidos para
reparação da injustiça, no momento próprio.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Edison Lobão, pela ordem.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
a favor do projeto, na forma do parecer da Comissão
de Constiiuição, Justiça e Cidadania, sem as emendas que foram apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Quero
esclarecer ao Plenário que as emendas são consideradas inexistentes. Vamos votar o projeto na sua
totalidade.
Em votação o projeto.
As Sr"s Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 110, DE .1995
(N° 869/95, na Casa de·Origern)
(De iniciativa do Presidente da República)
Rccoohcce como monas pessoas desaparecidas
em razão de participação. ou awsação de participa..
ção. em atividades poüticas. ao período 9e 2 de se·
tcmbro de 1961 a 15 de agosto de 19799 c dá outras
providêacias.
O Congn:ssa Nacional dec:Teta:
Art. 1° São ~conhecidas como mortas. par.a todos os efeitos
legais. as pessoas relacionadas no Anexo I desta lei. por tciem participado. ou terem. sido acusadas de participação. em atividades
politicas, no periodo de 2 de se1embro de !961 a 15 de agosto. de
1979. e que. por este motivO. tenham -sido detidas por agCntes públicos. acbaDdo-se. desde entio. desaparecidas. sem que delas haja
aoticias.

Art. Z' A aplicação das disposições desta lei e todos os seus
feitos orientar-se-io pelo princípio de -r1:conciliaçio e de pacüiQ~
ão nacional. expnosso na Lei n' 6.683, de 28 de agosto de 1979 .ei de Anistia.
An. 3° O cônjuge. o companheiro ou a companheira. decendeme. ascendente. ou colateral até quano gr.w. das pessoas
.omioadas na lisa referida no art. 1o. comprovando essa condição.
poderio requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de
seu domicilio a lavratura do assento de óbito. instnlindo o pedido
com original ou cópia da publicação desta lei e de seus anexos..
Parágrafo úllioo. Em caso de dúvida. será admitida justifica.
ção judicial.
Art. 4" Fica. criada Comissão Especial que. em face da situa·
ção politica mencionada DO an. 1° e. em conformidade com este.
tem as seguintes a~ribuições:
I- proceder ao =onbecimento de pessoos:
a) desaparecidas, não relacioaadas no Anexo I desta !e~

·

b) que. por terem participado. ou por t=m sido acusadas
participoçio. em atividades politicas. no periodo de 2 de selembro de !961 a IS de agosto de 1979. tenham falecido. por causas
não naCJnis. em dependências policiais ou assemelhadas:
n- envidar esfotÇOs pan a localizaçio dos OOtpOS de pes'
soas desapuecidas. no caso de existência. de indícios quanto ao J.o..
cal em que possam estar despositados:

~~

§ 2" A Comissão EspOcial poderá ser asseSS<:nda por fun.
cionários públicos federais, designados pelo Pr=identc da República. podendo. ainda. solicitar o auxilio das Secretarias de Justiça
dos Estados. mediante convênio com o Ministério da Justiça. se
necessário.
Art. 6° A Comissii.v Especial fuDciollará junto ao Ministérioda ~ustiça: que lhe dará o apoio necessário.
Art. 7° Para fms de ~ecimento de pessoas desaparecidas Dão r!Iacioaadas no Anexo I desta lei. os requerimentos. por
qualquer das pessoas mencionad:is no an.. 3°. serão apresem..ados
perante a Comissão Especial. no prazo de 120 dias. coalado a par·
tir.da da1a da p1blicação deSia lei. e seria iDstruidos com infonn.a.
ções ~ documcmos que possam comprovar a prctensio.
§ 1° Idêntico"procedimcuto deverá. ser observada nos casos
baseados na alínea b do inciso I do art.. 4°
§ 2• Os deferimentos. pela Comissão
"dos pedidÔs
de reconhecimento de pessoas não IDCDCicmadas no Anexo I desta
lei io.suuirão os pedidos de assento de óbito de que trata o an. 3°.
contado o prazo de 120 diols. • panir da ciêccia da decisão deferi·
t6ria.
Art. g• A Comissão Especial. no prazo de 120 dias de sua
insLllaçào. medianlc solicitação expressa de qualquer das pessoas
mencionadas no art. 3". e concluindo pela existência de indiCias
suficientes. poderá. diligenciar no sentido da localização dos restos
mottais do desaparecido.

E$p<.jl3.i.

An.. 9° Para os fms prcvtstos nos ans. 4° e 7c a. ComissãO

tspecal poderá solicitar:
I - documentos ·de qualquer órgão público:

II- a rea.iizaçio de pcricias~
IIi - a colaboraçào de testemunhas;
fV - a intermediação do Ministério das Reiações Extericm:s
para a obtenção de informações nmto a iõ!ovemos e a entidades es·
trangeirn.s.
Art.. 10 A jnderüzação prevista nesta lei é deferida às pessoas abaixo indicadas. .aa. segumte ordem:
I - ao cônjuge:
II - ao companheiro ou co~eira. defmidos pela Lei n~>
8.971. de 29 dot·c:ioo~!O~bro de 1994:
~~
IIi - aos descendentes:
rv- aos ascendentes~
V- aos colalerais. até o quano grau.

Ill - emitir parecer sobre os :n:querimentOs n:laÜvos a indenização que venham a ser formulados pelas pessoas mencionadas
no an. 10 desta lei.
Art. 5° A Comissão Especial será composta por sete membros. de livre escolha e designaçio do Presidane da Rq>lblica. que
§ 1"0 pedido de indeaização poderá ser formulado até cen·
indicari.. dentre eles. quem irá J=Sidi-la. com vcco de qualidade.
to e vinte dias a contar da publicação desta. lei. No caso de reco.§ 1° Dos set~ membros da Comissão. quatro serão escolhi- ahecimento pela Comissão EspeciaL o ora.zo se conta da data dO
reconhecim:mo.
dos:
I - dentre os membros da. Comissão de DireitOs Humanos
§ 2° Havendo acortio entre as pessoas oommada.s no caput
da Cãman dos Depltados:
deste artigo. a indenização poder.i ser requenda. ind.e·
II- dentre as pessoas-com vinculo com os familiares das pendentemente da ord.cm nele prevista.
oessoas ~ft:ridas na. lista comu.nte do Anexo I~
§ 3° Reconhecida a ~-r~ nos tçt-wOS da alinea h do inciso
·
~ In- dentte os mem~ ;&,~Mini.~ P6blico Federal: e
I do an.. 4". pc.xierão as pessoas mencionaâa.s oo çaput.. aa mesma
IV-.dentre os integrantes das Forças Armadas.
ordem e condições. requerer à Co~,Especial a indeniz:ação.
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Art.. 11. A indenização. a titulo reparatório. consistirâ no
pagamento de valor único igual a R$3.000.00 (três mil reais) mui~
ti plicado pelo número de anos ccm:espondente a expectativa de sobrevida do desapan:cido. levaodo-se em consideração a idade à
época do desaparecimento e os critérios e valores traduzidos na tabela cocsla.Ille do Anexo II desta lei.

9. António Guilherme Ribeiro Rüns. brasileiro. solteiro.
nascuio a 20 de setembro de 1946 em São Paulo- SP. fllbo de
Walter Pinto Ribas e Bened.ita de Aníujo Ribas. (1973)
to. Antônio Joaquim de Souza Macbado. brasileiro. soltei·
ro. nascido em 13 de setembro de 1939 em Papagaios- MG. fdho
de Joaquim Maria de Souza Macbado e Maria de Oliveira Cam~
pos. morador no Rio de Janeiro. (1971)

§ 1° Em nenhuma bipólese o valor da iDdenização será
rior a R$100.000.00 (cem mil reais).

ll. António Teodoro de Castro. brasileiro. solteiro. nascido
a 1.2 de abril de 1945 em úapipoca - CE. filho de Raimundo de
Castro Sobrinho e Benedita Pinto de Castro. ( 1973)
12. Arildo Valadão. brasileiro. casado. nascido a 28 de dezembro de 1948 em ltaici-- ES. fúb.o de Altivo VaJadão de A.cdra~
de e Heleca Almocbdice V aladão. ( 1973)
13. A.rma!lêio Teixeira Fruruosobrasileiro. casado. nascido
em 20 de maio de 1921 ~ cidade do Rio de Jaoeiro- RJ. filho de
Arubal Teixeira Fruruoso e Maria da Glória FrutUoso. (l97S)
14. Aurea Eliza Pereira. brnsi1eira: casada. nascida- em 6 de~-~
abril de l950 em Monte Belo- MG. ftlb.a de José Pereira e Odila
~leades Pereira. (1974)

ioie~

§ 2° A indenizaçio será concedida mediante dCcreto do Presidente da República. após parecer favorável da Comissão Especial cnada por esta lei.
Art. 12. No caso de localização. com vida. de pessoa desaparecida. ou de existência de provas contrárias às apresentadas. serão revogados os respectivos atos decorrentes da aplicação desta
lei. Dão cabendo açio regressiva para o ressarcimento do paga~
memo já eferuado. salvo na bipé;t~se de comprovada mi fé.
An. 13. Finda a apreciação dos requerimentoS. a Coniissão
Especial elaborará relalório ciicunstanciado. Gi!e encaminbarâ.
para publicação. ao Presidente da República. e encei.:u:a. seus trabalbos.
Parágrafo único. Enquanto durarem seus trabalhos. a Comissão Especial deverá. apresentar trimestralmente relatórios de
avaliação.
Art. 14. Nas ações judiciais ic.denizatórias fundadas em fa~
tos decotteD.[CS da· situação politica mencionada no art. 1°. os re~
cursos das sentenças condenatórias serão recebidos somente no
efeito devolutivo.
Art. IS. As despesas decotrentes da aplicação desta lei cor·
rerão à conta de dotações consignadas no Orçamento da lJnião
pela Lei Orçamentária.
Att. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AVE.>(O 1

I- Nomes de Pessnas Desaparecidas fcoin a época do desaparecliilento 1
I. Ad:nano Fonseca filho. br:asüetro. solteiro. ·nasctdo em
18 de àezemoro de 1945 em Ponte Nova. Minas Gerats. fllb.o J.c
Aáriano Fonseca e Zely Eust.ãquio Fonseca. n973)
::!. Aluisio Palha.no Pedreira Ferreua. brasiieiro. casado. D.AS·
ciào em 5 ae setembro de 1I.J22 em Pirujuí. ftlho de Hennque Paihano Pedreira Fertein e Hea.ise Paihano Pedreira Ferreua. ( 197! 1
3. Ana Rosa Kucinski Silva. brasileira casada. nasctda a 1:
de janeiro de 1942 em São Paulo- SP. ft.lha. de MaJCr Kucmsk.l c::
ESlER kUC!NSKI. ( 197 4)
-+. Andrê Grabóis. Orasiletro. nascido a 3 de iulho de 19.16
c.o Rio oe.Janeuo- RJ. ftlhode Mauricio Gralxns e Ã.izin da Cos·
ta Reis. ( 1973)
5. Antônio Alf~do Campos. brasileiro. casado. (1973)
6. Antônio Carlos Monteiro Teixeira. brasileiro. casado.
nascido a 22 de agosto de 1944 em Ilbéus- BA. fúbo de Gesson
da Silva Teixeira e Maria Luiza Monteiro Teixeua. (1972)
7. Antônio de Pádua Costa. brasileiro. solteiro. caseido a l:
de Junho de 1943 no Piauí. fübo de João Lino da Costa e Mana
Jardllina da Costa. (l974)
8. Antônio dos Treis Reis de Oliveira. brasileiro. solteiro.
nascido em 19 de novembro de 1948 em Tiros- MG. filho de Ar·
~m de Oliveira e Giáucia Maria de Oliveira. (1970)

15. Adylton Adalberto Mortar.L brasileiro. solteiro. nascidoem 13 de janeíro de 1946 em Caunduva - SP, falho de Umberto
Morwi e Carmem Sobrinho Manins. (1971)
16. BeNSon Gurjão Farias. brasileiro. solteiro. nascido em
17 de maio de~ 1947 em Fortaleza- CE. filho de GCssinerFarias e
Luiza Gurjão Farias. (1972)
17. Caiuby Alves de Castro. brasileiro. oascido em 16 de
agosto de l92B. Iilho de Mariano Alves de Castro e Leopoldina
Ribeiro de Castto. (1973)
18. Carlos Alberto Soares de Freitas. brasileiro solteiro.
n~cido em 12 de agosto de 1939. filho deJayme Martim de Freí~
tas e Alice Soares de Freitas (1971)
19. Celso Gilberto de Oliveira. brasileiro. solteiro. nascido
em 26 de dezembro de 1945. fdho de João Adelino de Oliveira e
Julieta Pedroso de Oliveira. (1970)
20. Cilon Cunha Bnm. brasileiro. solteiro. nasciâo em 3 de
fevereiro de t946 em São Sepé - RS. fl.lbo de Lino .Brun e Eloá
Cunha Brua. ( 1970)
21. Ciro Flávio Salazar Oliveira. brasileiro. solteiro nascido
em 26 de setembro de 1943 em Aia21.1ari - MG. ftlho de Arêdio
Oliveira e Maria de Loo:rdes Oliveira.~( 1972)
22. Custódio Saraiva Neto. brasileiro. nascido em S de abril
de 1952 no Ceará. fllho de Dário Saraiva Leão e Hilda Quaresma
Saraiva Leão. (1974)
23. Dan.ie1José r;1e Carvalho. brasileiro. ( 1974)
24. Daniel Ribeiro Call.ado. brasileiro. nascido em 16 de ourubro de 1940. em São Gonçalo (R!). filho de Coasueto Ribeiro
Callaoo e América Ribeiro Callado. ( 197 4)
2.5. David CapiSttano da Costa. brasileiro. casado. nascido
em 16 de novembro de 1913. em Boa Viagem (CE). fllho de Josê
Caplstraao da Costa e Cristina Cirila de Araújo. (1974)
26. Dênis Casemiro. brasileiro. solteiro. nascido em 9 de
dezembro de 1942. em Voan;xnanga (SP). filho de Amoaio Casemiro e Maria Casemiro. (1971)
27. Derm:eval da Silva Pereira. brasileire. solteiro. nascido
em 16 de fevereiro de 1945. em Salvador (BA). filho de Carlos
Gentil Peteir.o e Frnacisca das Chagas Pereira. ( 197 4)
28. Dinaelza Santaaa CoqueÍIO. brasileira. casada. nascida
em 22 de Dl3l'ÇO de 1949. em Vitória da Conquista (BA). ftlha de
Antonio Pereira de Santana. e Jumilia So.Ues Santana. ( 1973)
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29. Dioalva Oliveira Teixeira. brasileira. casada. nascida em
16 de :inaJ() de 1945. em Castro Alves (BA). fllba de Viriato Augusto Oliveira e Elza Conceição Bastos. (1973)
30. Divino Ferreira de Souza.. brasileiro. soiteiro. nascido
em 12 de setembro de 1942. em Caldas Novas- GO (~gísuado
em Mossâmedes - GO) n.tho de Jos6 Fenoeira de Souza e Maria
Gomes de Souza. (1973)
·
31. Durvalino de Souza. brasileiro, fllho de José Potf'lrio de
Souza. (1973)
32. Edgar de Aquino Duarte. brasileiro, solteirO. nascido em
28 de fevereiro de 1941. em Bom Jardim (PE). filho de José Geraldo Duane e Maria Francisca Duane. (1973)

33. Edm.ur ~rides C.ama:rgo. brasileiro. soiteiro. nascido
em 4 de setembro de 1914.. em São Paulo (SP). fllbo de Tomás
Benedito Moura Camargo e Maria da PeDha Amaral Vilaça.
(1975)
34. Eduardo Collier Fílbo. btasileiro. solteiro. nascido em 5
de dezembro de 1948. em Recife (PE). filho de Eduardo Collier e
Rízoleta MeÍI11. (1974)
35. Eleni TeUes Pereira Guariba., brasileira. casada. nascida
em 13 de março~ 1941. em Bebedouro (SP). filha de Isaac Ferreira Caetano e Pascoalina Alves Fem:íra. ( 1971)

36. Elmo Corrêa. btasileíro. solteiro. nascido em 16 de abril
de 1946. no Rio de Janeiro (RJ). filho de Edgar Corrê> e Irene
GuedesCorrêa. (1974)
37. Elson Costa. brasileiro. casado. nascido em 2E de agosto de 19i3. em Prata (MG). filho de João Soares da Costa e Maria
Novaís Costa. (1975)
38. Enrique Ernesto Ruggia. argentino. nascido em 15 de
julho de 1955. em ColTÍentes.. ANeo.tina. f1lbo de Atílio Carlos
Ruggia e Ana. Violeta Bambula Ruigia. (1974)
· 39. Ezequías Bezen-a da Rocha. btasileiro. casado. nascido
em 24 de ~zembro de 1944. em João Pessoa (PB). filho de Simplicio Bezerra da Rocha e Antoll.Ía Bulhões Bezerra. ( 1972)
40. Félix Escobar Sobrinho. brasileiro. nascido em 23 de
março de 1923. em Miracema (Rn. fllho de José Escobar Sobrinho e Emilici Gomes Escobar. (1971)
41. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira. brasileiro. casado. nascido em 20 de fevereiro de 1948. em Recife (PE). fiiho de
Lincoln de Santa CruZ Oliveira e Elzita Santos de Santa Cruz Olivein~.. ( 1974)
42. Francisco Manoel Cbaves (ou José FrancisCo Chaves).
brasileiro. moroo na regiào de Ca.ianos. (1972)
43. Gilbeno Olimpio Maria. brasileiro. casado. nascido em
11 de março de 1942. em Mírassol (SP). filho de Antonio Olímp1o
Maria e Rosa Cabello Maria. ( 1973)
44. Guilherme Gomes Lund. brasileiro. solteiro. nascido em
11 de julho de 1947. no Rio de Janeiro (RJ). filho de João Carlos
Lund e Júlia Gomes Lund. (1973)
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47. Hirm de Lima Pereira. btasj.Ieiro. casado, nascido~ 3
de outubro de 1913 em Caicó-RN. filho de Hilário Amâncio Peieira e Maria Marieta de Lima Pereira. (1975)
48. Honesr.ino Monteiro Guimarães. brasileiro. casado. n3.scido em 28 de março de 1947. em ltaberaí-GO. ftlbo de.Bene<lito - Monteiro Guimarães e Maria Rosa Leite Guimarães. ( 1973)
49. Humbeno Albuquerque Câmara Neto. brasileiro. solteiro. nascido em 28 de maio de 1947 em Ca:m.pina Gnndc-PB. ftl.bo
de Roberto Alves Câmara e Marilene de Sá Leitão Câmara. ( 1973)
50. ldalisio Soares Aranha Filho. brasileiro. Cilsa.do. nascido
em 27 de agosto de 1947 em Rubim-MG. ftlbo de ldalísio Soires
Aranha e Aminthas Rodrigues Pei:-eíra. ( 1972)
51. Ieda Santos Delgado. brasileira. solteira. nascida em 9
de julho de 1945. no Rio de Janeirc>-RJ. f1lha de Odorico An.bur
Delgado e Eunice Santos Delgado. (1974)
52. Isis Dias de Oliveira. brasileira. casada. nascida em 29
de agosto de 1941. em São Paulo -sP. filha de Edmundo Dias de
Oliveira e Felícia Mardini de Oliveira. (1972)
_
53. lssamí Nakamura Okano. brasileiro. nascido em 23 de
novembro de 1945 em Cravinbos-SP. filho de Hideo Okàno e Sadae NalcaiDllra. (1974)
54.. Itair José Veloso. brasileiro. casado. aasci~o em 10 de
junho de 1930 em Minas Gerais-Má. fllho de Sebastião Veloso e
Zulmira Veloso. (1975)
55. Ivan Mota Días. brasileiro. solteiro.· nascido em 29 de
ouwbro de 1942 em Passa Quarro-MG. fllho de Lucas de Souza
Dias e Naír Mota Dias. (1971)
56.· Jaime Amorim Mir.mda. brasileiro. casado. nasddo em
18 de julho de 1926 em Ma.a;ió-AL.. filho de Manoel Simplicio de
Miranda e Hermé Amorim de Miranda. (1973)
51. Jaime Petit c4: Silva.. brasileiro. casado. nascido em 18
de junho de 1945 em lacanga-SP. filho de José Bernardino da Silva e Julieta Petil da Silva. (1973)
58.Jam Moroai Barroso. brasileira.. solteira. nascida em rO
de junho de 1948 em Fortaleza-CE. filha de Benigno Girão Barro-so e Círene Moroni Ban-oso. ( 1974)
59. João Alfr!:do Dias. brasileiro. nascido cm 23 de jullho
de 1932 em Sapé-PB. filho de Alfredo Ulisses Gonçalo o.Amélia
Gonçalo Dias. sapateiro e trabalhador do campo. (1964)
60. Joáo Bausta Rit.a.. brasileir-a. casad.): nasctao em 24 ot:
junho de t94S em Braço Norte-SC. fü.Oo l.ie Gr:!ciliano Mígue:
Rtlae Aracy Perelr3.Rtta. (1973)
-61. João Carios Haas S0bri.obo. br.J.Síieiro. nz.s.:iao em :.::.
..ie jUcilo ó.e 194-l em São Loopoíciv-RS. fLbo C:;. i.d.::i.ibnso· Ma.:!:; :

iirna Haas. i 197:::·.
._
62. JoãÕ Guaioeno Cu.atroc.e. orasüe.~.ro. nascJáo e;.. :--di
:.Wetro de !95! e::n Nov.a VenCcía-ES. fü.bo de Ciot.L.dio C:u2.1rot:~

~ usanaCaiatrone. (1974}
63. João Leonardo da Silva Rocha. brasiie::-.:;. nascicio en:
S.:!.ivaóor-BA. fllho de Mario Rocn.a e Maria Nat.âüa. da Siiva R, ..
~a•.(l974)

lha de Adalberto de Assis Nazaretb e Eulb.alia Rezende de Souza
Nazareth. (1972)

64. João Massena. Melo. Orasiieirc. casado. nascido em .l~
agosto de l9l'i em Pa.imares-PE. ft.lho cie Sebasuão Masseo.u
!\.1eio e Olimpta Melo Maciel. {]97~j
65. Joaquim Pires Cerveu-a. brasiieJI;..•. casaatJ. nasc1do e:r.
1-+ de dezembro de 1923. em ~anta ~iana.-RS. fiiho de !1-larceú~

46. Hélio Luiz N.a.vaxro de Magalhães. brasileiro. solteiro.
nascido em 23 de novembro de 1949. no Rio de Janeiro (RJ), fll.bo
de Gerson Menezes Maga.lb.ães e Camlem NavUTO de Magalhães.
fl974)

Pires e Auricela Goulan Cerveim. ( 197~)
66. Jocl Jose de Carvafuo. brasaieuo. soitetiO. nascioo e:rr.
1.3 de julho de 1948 em Muria~MG. fiího de ~iy_jo:.e c.;:. <.:ar.:aiho e Esther José de C.uvalilo. (1974)

45. Helenira .R.ezen.de de Souza Nazareth, brasileir.L. soltei-

ra. nascida cm 19..de janeiro de 1944. em Cerqueixa Cezar (SP). fi-

:.i~
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f.7. Jt)el Vasconcelos SantO~. br:tSue::-.·. "-'Ít~l.i\~. nasc1a(·
em t,\ de agosto de 1949 em !'iJ.Llte·b.\. iih:,o ~ jlli\l_ \_:..:cr:.!::
-._· ascoocelos Santos e Ei.za Joana cios :;,an~s. · 197 3.
68. Jorge Leal GonçalVes Pereua. brast.ieu:o. nasctcio !!IIi :5
Jt: dezembro de 1938 em Salvador·BA. ft.l.Oo de Eneas Gonca.~Yes
Pereira. e Rosa Leal Gonçalves Pen:ira. 1 1970)
69. Jorge Oscar Adur. ~padre) areentmo. nascido em t'-<1 ,_
goya. provincia de Entrcrios. ( 1978)
•
70. José Humberto Bronca brasüeiro.oasc1cio em 8 de se·
tembro de 1934 em Pono Ale~ -RS fililo cit: Hum.Oerto Atteo
Bronca e Ermelinda Mazaferro Bronca. (1974)
71. José Lavechia. btasieüro nascido em 25 de maio de
1919 em São Paulo- SP. fúho cie Leo Lavech1a e Feiicia Mateus
Lavecil1a (1974)
72. José Lima Piauhy Dourado. brasileiro na.sctáo em 24 de
março de 1946 em Baneir.ts- BA. filho Pedro Piauhv Dourado e
AlllU Lima Piauhy Dourado. (1974)
.
73. José Maria F~lra Araújo, brasileiro casado na.sc100
me 6 de junho de 1941 no Cear.i. filho de José Alexancire de Ar.:ui.
;o e Maria da Concei-ção Ferreira. de ArauJO. (1970)
74.José Maurilio Pauicío, brasiierro nascido 1943 em $ama
Tereza- ES. filho de Joaquim Patricia e Isaura de S_ouza Patnc1o.
(1974)
75. José Monctenegro de Lima brasileiro. solteiro. nasc1do
em !948 no Ceará. {1975)
76. José Porfuio de Souza. brasileiro. casaáo oa.sc1do em 27
de julho de 1912 em Pedro Afonso- G0~(!973)
77. José Roman Brasileiro. nascido em 4 de outubro de
1926 em São Paulo- SP. (1974)
78. José Toledo de Oliveira. Brasileiro nascido em 17 de jtl·
lho de 1941 em Uberlá.ndia- MG. ftlho de José Sebastião de Olivetia e Adaíde de toledo de Oliveira. ( 1972)
79.
.
K.Iebcr Lemos da Silva. brasileiro. nascido em 21 de mato
de 1942 no Rio de Janeiro- RJ fLlho de Norival Euprosmo d2. Sil·
va e karitza Lemos da Silva. (1972)
80. Libero Gianc.arlo Castiglia. it.iliano nascido em 4 de JU·
lho de 1944 em Corcnza. filho de Luígi Castiglia e Elena Giaberti·
ni Casüglia. (1973)
81. Lwriva! do M=a Paulino. brnsileiro IlliSC1do em XambiooPA filho de Joaquim MruraCammhoeJaitliliDaS= Mrurn. (!974)
s:. Luc ta Mana de Sooza. bnsileira. soltei.."3.. nascida err
: : ;.ie }unho de !9..:W. em São Gonca1o- RJ. fúha de josé Aucush.::
...:e.~ou.zaejovma t:erre:iri:(l973i
83. Lucto Petit ó.a Süva:ctãsiietr.), nascido e::n 1.-:- de O!'·
.~em(>:--,' C:! 19Jl cm ?irnúnmga- SP f'l..i.oo de jos.é &er=.urimo u..:.
Su·•a Jumoi- e juileta Peu1 da Süva. ( 1973';
84. Luis Eduardo Tejera Lisboa brasieliro casado nascta•
~::: 29 de ,lanetrO cie 1948. em Pc:-::o Umã0- SC. üino de Eur.c~·
::,tuue;ra Lisbóa e Cléiia Te.1era L1sbó.l. ~ 1971}

85.

LuLS

inacio Maranhão Fübo. or.asüeiro

casado.

OJ...'iCl!..

em 25 de jane1ro de 1921 em Natal - R!'.;' • Filbo de Luis lna(':JC·
:-..~-annãoe Mari.l Sa.imé Maranhão.(l974)
86. LulZ Almeida Araújo brasiieiro. nascido 27 àe ae.ost•~
Je 1943 em' Anacií.a - AL filho Jc.ão Roàrigues ri~ Araujo e ~1ar.
j .1~e \.tendes de A i.meida. \ 1971)
87. Luíz Renê Silveira e Siiva. brasileiro solteiro nascta.' a:
!5 de iulho de 195 l no Rio de Jane1ro- RJ fúho de René de Oh·
v erra CSilva e Luliu Siivetr.t e Silva. (1974)
88. Luiz Vietn Qe Almeida.. Brasileiro. casado. com um ;';.
lho. morava em Bocaba. (I 973)

'2:19

"9. Luíz.l Au~sta Garüoe. Orasi!eua. solteira. nasctd.a a Ir.
ac outubro de !941 em .ruaraquan.- SP. fllha de A.Ima.noo l1~·
nope e Durvahna Samomo Garlrooe. (! 97-i)
90_. Manoe! ~1exaodnno BfastielrO. nasc1ao ca -Paraiba. 01o
rava no Engenho de Marati. (1974)
91. Manuel José Nurcbís. brasileiro. nascido em l9 de de·
.z:cmt-ro de 1940 em São Paulo- SP~ ft!bo de JosC FranClsco Nurcbts e Rosaüna Carvalho Nurcbis. ( 1972)

92. l'oiárcio Beck Machado. brasileiro. nascido em 14de de·
7cmbro de 1943 em São Pauio- SP. filho de Otávio MeDezes Ma·
~.:haào e Edoa Beck Macbado..(l973)
9~. Marco Antônio Dias Batista brasüeiro. solteiro. nasctdo
cm i de agosto de 1954 em Sorocaba - SP filho de Waldomiro
Dias Batista e Maria de Campos Batista. (1970)
94. Marcos José de Lima. brasileiro. nascido no Esoírito
San-10-. ierreiro. 0973-)
•
95. Maria Augusta Tnomaz. brasileira. solteira nascida em
1~ de novembro de l947. em Leme - SP. ftlha de Aníz Tbo~ c
Olga Michael Thomaz_ (1973)
96. Maria Celia Corrêa. brasileira. nascida em 30 de abnl
Ue 19-iS. no Rto de Jane1ro - RJ. f11ha de Adga.r Corrêa e .Ir~c~
Corrêa.(l974)
.
97. Maria Lúcia Petit da Silva. brasileira. solteira. nascida a
de man;o de !950. em Agudos- SP. filha de José Bemardu!o
da Sílva Júnior e Julieta Petit da Silva. (1972)
98. Manano Joaquim da Silva. brasileiro. casado. nascido a
2 de. ma.Jo de 1.930. em Timbaüba- PE. filho de Antonio Joaquim
da S1lva e Mana Joana ConceiÇão. (1970)
99. Mário Alves de Souza Vieira. brasileiro. casado. nasci·
do a 14 de fevereiro de 1923. em Santa Fé- BA. ftlbo de Romual.
do Leal Vieira e Julieta Alves de Souza Vieira. (1970)

:o

100. Mauricio &a bois. lmtsileirO. casado. nas~ido em 2 de -outubro de 1912. em Salvador- BA. fllbo de Agostim Grabois e
Dora Grabois. ( 1973)
1O1. Miguel Pereira dos Sa.n1os. brasileiro. nascido em I
de julho de 1943. em Recife- PE. fllbo de Pedro Francisco dos
Sao.10s e Helena Pereira dos Samos. ( 1972)
t02. Nelson de Lima Píauhy Dourado. brasileiro. nascido
em 3 de maio de 1941. em Jacobina - BA. fllho de Pedro Piauhv
Dorado e Anita Lima Píauhy Dourado. (1974)
~

z

103. Nestor Veras. brasiieiic. nascião em 19 de maio cie
1915. em Ribdr:ic Preto- SP. ftl.lJ:o de ManCICI Veras e Pilar Ve.
l:lsoues. ( 1975~
104. Noboertn Aimando HaOeger. ar~entino. jornalista. pas~
~:.1.xne com nome de Hector Esteva.n Cueüo. !197~\
105. Onófre Pinto. ónstiei.rO. c.ascido em 2o áe íaneiio-d~ !9~7. em Jaa~piran~- SP. ft!ho de JUlio Rosãno e Mana Pmtc•
Rosá..'io. (1974)
!06. OrlaDdo da Silvâ Ror-a Bonfim JUnior. btasilCli'O. casado.
nzsci:do em 14 cie lanei:ro de 1915. ern Santa Tereza- ES. filho de ()r.
!ando da Silva RoSa Bonftm e Maria Gasuaimi Bonfm1. ( 1974\
l 07. Orlando Momente brasileirÕ. casado. nascido em 1O dt"
l}!.ltL:oro de 1933. em Rio Ciaic·- SP. fLlho de Áivaro Momente :
An10nia Riveüno Momente. ! 1973)

I08. Osvaldo Criando à.a Costa. brasüeiro. c.iscidv em :""
de abril de 193& •. em Passa Quatro - MG. fiilio cie José Orianoc
Custa e Rita Orianào dos Santos. ( 197 4)
109. Paulo César Botelho !l.tass.a. brasiieiro. soitetro. nasci·
U.o em S de ou rubro de 1945, no Rio àe janetro- RJ. filho de Cristovam Sanches Massa e Laís M4ria Boteiho Massa. ( l9nl

~···
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t 10. Paulo <.:osta Ribeiro Bastos. crasüezro. aasct.J.o em lt..i:: icvereuo de 1945. em Jutz cie i-ora- MG. filllo de UULoo. R:.
oeuo Bastos e Mana cio Carmo Costa 6astciS-. n 971J

; ::-. ToC'tll.:l.l Antômo da Sli v a- Merreües !'tc:toJ. oras ti e~.
.:asaao. o.asctao em t= de ;ul.ho de i937 • .c:m Patinuos- A\f. filii..:Je Togo Meueües e Maria Garciã ~1ei.relfes. ( 1974)

! : l. Pauio de Tarso CeiesuriO -c:a· 5Uo;;ã.: or:lSlletfu. nascH:lc
;:.s. T ·bias Petei:"a iúcior. brastleiro . .nascido em 16 de nC..
em 2b de ma1o de 1944. em Mom.Il.llos- GO. fiino de Pedro Ce- \·c:-nor.., tie t9..1.'1. no Rio de Janetro- RJ. filbo de Tooias Pereui I!
icstmo da Silva Fílbo e Zuieika Borges F-erein Celestmo. t 1971 J
êmúta barreta Pereua.. (1974)

i:9. Wira5su de Assts aattSl.a.. brasHe1.r0. soi[eÍIQ. na.sctào.'
112. Paulo Mendes RodriEUes. brasileiro. nascido em 25 de
setembro de 1931. em Cruz Altà- RS. filho de Francisco Alves em 5 ..te acrü Je 1952. em Itapicuru - BA. fililo de franc\sco de:
A.sSls Baust.a e Admalva Dantas Batista. (1974)
Rodrigues e Otilía Mendes Rodrigues. (!973)
·
113. Paulo Roberto~~ Marques. brasileiro. nascido em
14-de maio de 1949. em Pams- MG. fúbo de Süvio ~1arques Car·

rilho e Maria Leonor Pereir.L Marques. ( 1973)

130~

Va.ndick Reiáaer Peretra CoqueirO; braslletre. casado.
em'} de dezembro de l949. em Boa Nova- BA. filho de
.~obJ\') Santos Coqueuo e Elz.a Peretra Coouetro.. Cl97 4)

tlaSCIUO

131. Virgílio Gomes da su..·a. brasUeiro. casa.áo. nasc:id2'
ll4. Paulo Stuan. Wright. brasileiro. casado. nascido e 2 de
junho de !933.emJoaçaba- SC. filho de Lathan cphair Wrighle l!!m 15 de agosto de 1933. em Sitio Novo (.Santa CruzJ - RN. filll~~
lle Amóbto ~actos Coque1ro e Elza Peretra Ccquetre. ( 1969)
Maggir BeiJe. (1973)
13:. Vitonno Aives MoitiDho. brasüeuO. soltetra. nasctd!'
!IS. Podm Alexandrino de Oliveira Filho. brAsileiro. solteiro.
nascido em 19 de maiÇO de 1947. em Belo Honzome- MG. filho de em3 óeja.cetro de 1949. na B.a.b.ia. fllbo de lsaú Lopes Monmb.ãC
Yoünda Alves Moiu..oila. ( 1973)
Podm Alexandrino de Oliveira e Diana Püó de Oliveira. ( 1974)
133. W aiquina Afooso Costa. brasiieira.. casada~ o.ascida em
116.P<:àt:> Jnócicde Alaij:l. tasilem axnvaemMiriri- PB. (1964) 2 de agosto de 1947. ftlb.a de Ed.win Costa -e-é)âete""}\ÍollSÕ Cosia.
117. Ramires Maranhão do Valie. brasileiro. oascido em 2 (1974)
de novembro de 1950. em Recüe- PE. filho de Francisco Clóvis
134. Wálter de Souza. Ribeiro. brasileim. casado. nascido
Manjue do V alie e Agricola Maranhão do V alie. (1973)
em 24 de setomliro de 1924. em Teóftlo Otolli- MG. filho de Be·
118. Rodolfo de Ca.valho Troiano. brasileiro. nascido em oedilo Ribetro e Maria Natalicia de Souza Ribeiro. (L974)
1950. emJ~iz de Fon.- MG. ftlho de Rodolfo Troiano e Gecy de
I3S. Wilter Ribeiro Novaes. brasileiro. casado. nascido na
Ca:valho Troiano. (1974)
Babia. filho de Ar!icdo Ribeiro e Maria Rosalicda Ribeiro. ( !971 l
119. Rosalindo Souza. brasileiro. nascido·em 2 de janeiro
136. Wilson Silva. brasileiro. casado. nascido em 21 de
de 1940. em Caldeirão Grande- BA. filho de Rosalvo Cypriaoo
abril de 1942. emSã.o Paulo- SP. filho de J'oio Silva e Ligia VilaSouza e Licdaura Coneú:a de Souza. ( 1973)
;aSilva.(l974)
·
120. Rubens Beirodt Paiva. brasileiro. casado. cascido em
26 de set<:mbro de 1929. em Santos- SP. filho de Jaime de Almei·
da Paiva eAracy BeirodtPaiva. (1971)
ANEXO II
121. Ruy Frazão Soa:os. brasileiro. casado. nascido em 4 de
oulUbm de !94l.emSio Luís- MA. filho de Mário daSüvaSoaTABELA PARA CÁLCULO DA INDENlZAÇÃO
e Alice Frazão
1974)

=

s.,.,.. (

122. Ruy Carlos Vieira Berbett. brasileiro. sollciro. nascido
em 16 de dezembro de 1947. em Rei!Oill<: Feijó- SP. ftlhode Ruy
Thales JaccODd Betberte O~lia Vieira Beroert. (1972)
123. Sérgío Landulfo Furtado. brasileiro. solteiro. nascido
em 24 de mato de 1951. emSerrinha- BA. filho de Geage Funado e Diva Futtado. (1972)
12.4.. Stuart Edgar Angel Jones. brasileiro. casado. nascido
em li àe _ianetrO de 1946. em Salvador- BA. ft.lbo de Norma.n
Ao~el

Joaes e Zulei.ka An~el Jones. ( 1971)

115. Suely Yumik.Ô Kamayana. Otuileira. soltcua. nasctd.a
em 15 de malo de 1948. em Coronel Macedo- SP. ( 1973)

·eras:ueira.

.::::. Teima~Regma Corde1r0 Ccxtea.
casada. nascida em 2J de Julho de 1947. co Rio deJmeuo- RJ. fiilia. de Lutz
Dui'\·ai Coraetro e Celeste úun-al Cordeiro. (19741

(Art. S')
Idade aa data do
desaparecimento

Expectativa Média de Sobrevida

Homeas
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

46-SO

ss-

5156-60
61-65

45.74
41.37
37.12

32.96
28.93
25.06
21.37
17.09
14.66
IJ.67

Mulh..-..
50.75
46.01
41.53
37.06
32.07
28.48
24.38
20.45
16.73
13.27
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O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente.
solicito a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa
esclarece ao ilustre Senador Emandes Amorim que
-estamos dentro do horário da Ordem do Dia Assim
que a concluirmos, concederei a palavra a V. Exª

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Levy Dias, 3!' Secretário.
·
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 116, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n<t 1.418, de 1995)
DiscUssão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 116, de 1995 (n"
978195, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que denomina
"Rodovia lngo Hering• o trecho da rodovia
federal BR-470 compreendido entre a Cidade de Navegantes e a Divisa SC/RS, no Estado de Santa Catarina
Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.
Nos termos do art 140, "a", do Regimento lntemo, designo o nobre Senador Vilson Kleinübing
para proferir parecer, em substituição à Comissão
.
_
de Educação.
O SR. VILSON KLEINUBING (PFL- SC. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, na qualidade de exPrefeito da cidade de Blumenau e ex-Governador
de Santa Catarina,no uso da palavra, com muita
hora, para encaminhar a votação do projeto de lei
que denomina de lngo Hering um trecho da rodovia federal - BR-470.
A Rodovia BR-470 foi recentemente inaugurada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Trata-se de uma obra que há muitos anos
foi iniciada e que, no trecho catarinense, está totalmente concluída; falta apenas uma ponte na
divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do
Sul. A iniciativa desse projeto partiu da Câmara
dos Deputados, dos Srs. Deputados que representam Blumenau e o vale de ltajaí no Congresso Nacional. lngo Hering faleceu aos 85 anos de idade e trabalhou até os 83 anos. Algumas vezes encontrei-o
trabalhando às 7h da manhã em sua fábrica. Na realidade, lngo Henring foi construtor de· fábricas em
. Santa Catarina Tudo o que ganhou em sua vida
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aplicou em fábricas, em novas fábricas, e na getação de empregos. Nunca vi o Sr. lngo Hering com
um automóvel importado, com um automóvel de
luxo, com motorista, nem. com automóvel do ano normalmente usava carros de quatro ou cinco anos
de uso. Sua esposa não fazia compras em outro lugar que hão fosse a cooperativa dos funcionários da
própria companhia
lngo Hering construiu fábricas e constrUiu uma
das maiores empresas de moagem de grãos do
mundo, a Ceval. Santa Catarina produz 400 mil toneladas de soja por anos. A Ceval hoje é responsável por mais. de 15 milhões de toneladas de soja no
País. Essa-fábrica foi construída ao longo da rodovia
ora em discussão.
Como Governador, tive a oportunidade de começar a construir o trecho mais difícil da obra, o da
região das enchentes, inaugurado pelo Presidente
da República, pessoalmente, e que leva o nome de
lngo Hering.
É diffcl e raro encontrar um homem que trabalhou durante toda a vida Era respeitado por todos
os seus empregados. Morava em uma casa modas- __
tíssima; nunca teve casa de praia, nunca comprou
um apartamento fora da sua cidade, Blumenau.
Como eu disse, tudo o que conseguiu produzir foi
sempre investido· em fábriéas. O Brasil precfsa de
mais exerqllos iguais a esse.
Essa homenagem é pequena, mas é suficiente
para que o vale de ltajaí nunca mafs esqueça de um
homem que foi Vereador apenas no período em que
o mandato de Vereador era não remunerado~ lngo
Hering até aos 83 anos escrevia semanalmente para
um jornal de Blumenau; dirigindo seu próprio carro,
o dono de uma empresa que hoje fatura mais de
U$3 bilhões por ano, ia até a redação do jornal entregar o artigo que havia escrito. Sempre viveu numa
casa modesta, com o carro nacional - repito - de
quatro ou cinco anos de uso. Nunca comprou um
avião, nunca fez absolutamente nada que não fosse
fábricas P3ra gerar empregos.
Aproveitando esta oportunidade, faço uma homenagem a esse homem, que tive o privilégio de conhecer, de privar de sua amizade. Falo em nome do
Senador Casildo Maldaner, que também foi Governador do estado e amigo pessoal do Sr. lngo Hering,
bem como do Senador Esperidião Amin, ex-Governador de Santa Catarina, que tinha por. ele o maior
respeito.
Peço aos companheiros do Senado que dêem
a honra aos catarinenses de ter a BR - 470 denominada de rodovia lngq Hering•
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Concluida a fase de instrução, passa-se à discussão em turno único.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin para discutir a matéria
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PPB-SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
nobre Senador Vilson Kleinübing já falou por todos
nós: pelo Senador Casildo Maldaner, por mim mesmo, por si próprio e certamente por todo o Estedo de
Santa Catarina. Dessa forma, pedi a palavra apenas
para fazer dois aditamentos. O primeiro não poderia
ter sido feito pelo Senador Vilson Kleinübing porque
se refere à sua participação, como Governador, na
construção dessa obra A participação do Governador Vilson Kleinübing na construção desta rodovia
federal foi decisiva, singular e inigualável. É bom
que - no momento em que o Senado Federal vai fazer justiça ao .designar esse trecho da BR-470 de
Rodovia lngo Hering - conste dos Anais a informação absolutamente associada aos fatos de que a
obra foi executeda especialmente em função de recursos do Estado de Santa Catarina mobilizados
pelo então Governador Vilson Kleinübing.
.
Ao associar-me à homenagem a lngo Hering,
fazendo minhas todas as palavras aqui proferidas
pelo Senador Vilson Kleinübing, quero dizer uma última palavra: o Sr. lngo Hering faz parte de uma
cepa de dínamos· que construíram uma economia
voltada para a produção, em que o trabalho dignifica
todos os níveis hierárquicos e a sociedade como um
todo.
Ao se homenagear lngo Hering não se está homenageando um empresário, mas o trabalho. Essa
rodovia que viabiliza definitivamente a economia do
Vale do ltajaí; região extraordinária do nosso Estado, tem no non.e de lngo Hering um sinõnimo de trabalho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua
em discussão.
O SR. CA.SILDO MALDANER - Sr. Presidente,
peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -V. Elo' tem
apalavra.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero dizer da unida-
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de que nos inspira em relação a esse assunto tão
importante. A inauguração desse trecho da BR-470,
há poucos dias, pelo Presidente da República, com
a presença do Ministro dos Transportes, Odacir
Klein, com a presença de vários pariamentares e minha também - sou Relator da Comissão de Obras
Federais Inacabadas -foi uma festa muito bonita e é
um exemplo claro de continuidade.
Não tirando o mérito, o que aqui foi muito bem
exposto pelo Senador Esperidião Amin, do trabalho,
do esforço com que tem se dedicado o eminente Senador e, à época, Governador Vilson Kleinübing, em
relação a essa obra, é singular destacar que o atual
Governo de Santa Catarina não hesitou em dar con. tinuidade a ela O Governador Paulo Afonso Vieira,
dedicado, esforçou-se para dar continuidade àquela
obra Não interessa quem a tenha iniciado. Todo o
esforço foi feito para que ela não sofresse solução
de continuidade.
É importante que façamos o registro do empenho de todos nós para que aquela obra fosse concluída Lá está ela entregue à comunidade catarinense e brasileira E muita justa é a homenagem
que se presta ao grande catarinense que foi lngo
Hering, conforme aqui falou o eminente Senador Vilsan Kleinübing.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Está enceré·
rada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W116,DE1995
(W 978/95, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Denomina "Rodovia lngo Hering" o
trecho da rodovia federal BR-470 compreendido entre a cidade de Navegantes
e a divisa SC!RS, no Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Fica denominado "Rodovia lngo Hering"
o trecho da rodovia federal BR-470 compreendido
entre a cidade de Navegantes e a Divisa SC/RS, no
·
Estedo de Santa Catarina
Art 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) " Item 3:
OF[CIO NO-S/56, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos
do art 336, b, do Regimento Interno
Requerimento n" 1.419, de 1995)
Ofício n" S/56, de 1995, do Banco Central do
Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado da Paraíba para contratar operação de crédito
junto ao Banoo BMG S/A, no valor de quarenta e
seis milhões, cen!o e oitenta e oiro mil, setecen!os e
trinta e cinco reais e setenta e seis centavos, a preços de 31 de agosto de 1995, destinados ao reescalonamento de dívidas, decorrentes das operações
de crédito por antecipação de receita orçamentária,
realizadas em 1991.
Dependendo de parecer da Comissão de Assun!os Eoonômicos.
Sobre a mesa, Parecer da Comissão de ~
sun!os Eoonõmicos, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

é lido o seguinte:
PARECER Nº 727, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Oficio "S" N~ 56, de
1995, do Sr. Governador do Estado da
Paraíba, solicitando autorização do Senado Federal, para a elevação dos limites previstos no art. 4!' da Resolução n•
11, de 1994, para que possa contratar
operação de crédito junto ao Banco
BMC S.A., no valor de R$ 46.188.735,76,
a preços de 31 de agosto de 1995, destinada ao reescalonamento de dividas decorrentes das operações de crédito por
antecipação de receita orçamentária
realizadas em 1991.
Relator: Senador Ney Suassuna
O Exrrl" Sr. Governador do Estado da Paraíba,
por intermédio do Ofício n" "S" 56, de 1995, solicita
autorização do Senado Federal para que possa elevar os limites previs!os no art 4!' da Resolução n"
11/94, de forma a permitir a oontratação de empréstimo junto âo Banco BMG S.A., no valor de
R$46.188.735,76, a preços de 31-8-95.
Os recursos a serem contratados destinam"Se
ao rescalonamento de dívidas decorrentes das operações de crédito por antecipação de receita orça. mentária realizadas em 1991.
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A operação de crédi!o pretendida deverá ser
realizada com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 46.188.735,76 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, setecen!os e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), a preços de 31-ll-95;
b) juros: 6% aa
c) atualização monetária: taxa ANBID;
d) garantia: quo~artes do FPE;
e) destinação dos recursos: destinados ao
reescalonamento das dívidas do Governo do estado
da Paraíba junto ao Banco BMG S.A., provenientes
de operações de antecipações de receita orçamentária realizadas em 1991;
f) prazo: 96 (noventa e seis) meses;
g) condições de pagamento:
-duas parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), mensais, em novembro e dezembro de 1995;
- a partir de janeiro de 1996, até o final do contraiO, o saldo apurado, após pagamento dos valores
acima, será amortizado em 94 (noventa e quatro)
parcelas mensais.
O Parecer do Banco Central do Brasil - DEDIP/DIARE-95/0953, anexo ao Ofício encaminhado ao
Senado Federal, demonstra que, de fato, o Estado da
Paraíba já se encontra com o limite definido no inciso 11
do art. 4!' da Resolução 11/94 extrapolado.
Todavia, nos termos do disposto no art. 10"- da
referida Resolução, a elevação do limite ora extrapolado permitirá o enquadramento da operação pretendida. Ou seja, a elevação temporária do limite em
questão possibilitará ao Estado da Paraíba margem
para a contração de operação de crédito adicional. A
relevância da destinação dos recursos, a excepcionalidade, sob o ponto de vista do contingenciamen!o
de crédito ao se!or público, concedida a essa operação de crédito pelo Conselho Monetário Nacional Vo!o n" 113195, de 14-9-95, fazem com que se po5"
sa dispensar ao Estado da Paraíba, o tratamento excepcional previsto no ar!. 1O da referida Resolução.
As demais condições e exigências estipuladas
pela Resolução n" 11/94 são plenamente atendidas
pelo Estado da Paraíba, conforme evidenciado pelos
documentos que acompanham o Ofício em questão.
Somos, portan!o, pela autorização pleiteada
pelo Estado da Paraíba, nos-termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•124, DE 1995
Autoriza o Estado da Paraíba a elevar, temporariamente, e em car.Uer excepcional, o limite previsto no art. 4!' da
Resolução n~ 11/94, do Senado Federal, e
a con!r.!tar operação de crédito junto ao
Banco
BMC S.A.,
no
valor de
R$46.188.735,76•

> :,
'•

284

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Senado Federal resolve:
8rl 1" Fica o Estado da ParaJba autorizado a
elevar temporiamente, e em caráter excepcional, o
6mite previsto no art 4", inciso 11, da Resolução n"
11, de 1994, do Senado Federal.
Art 22 É o Estado da ParaJba autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco BMC S.A.,
no valor de R$46.188.735,76 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos. e trinta e
cinco reais e setenta e seis centavos), a preços de
31-8-95.
Parágrafo único. Os recursos serão destinados
ao reescalonamento de dívidas do Governo do Estado da Paraíba, decorrentes de operações de crédito
por antecipação de receita orçamenlária realizada
em 1991.
Art so. A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$46.188.735,76 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), a preços de 31-8-95;
·
b) juros: 6% aa
c) atualiZação monetária: taxa ANBID;
d) garantia: quotas-partes do FPE; ·
e) destinação dos recursos: destinados ao
reescalonamento das dívidas do Governo do Estado
da ParaJba junto ao Banco BMC S/A, provenientes
de operações de airtecipação de receita orçarnentária.realizadas em 1991;
f) prazo: ês (noventa e seis) meses;
g) condições de pagamento:
- duas parcelas de R$40.000,00 (quarenta
mil reais) mensais, em novembro e dezembro de
1995;
- a partir de janeiro de 1996, até o final do contrato, o saldo apurado após pagamento dos valores
acima, será amortizado em 94 (noventa e quatro)
parcelas mensais.
Art so. A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias,
contados da data de sua publicação.
Art 42. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão 7 de novembro de 1995. Gilberto Miranda, Presidente, Ney Suassuna, Relator - José Eduardo Outra - Sebastião Rocha Vilson Kleinüblng - Osmar Dias - Esperidião
Amin - Lúcio Alcãntra -Mauro Miranda -Jonas
Pinheiro -Pedro Piva -JOio Rocha - Bello Parga - Leomar Quintanllha - Jefferson Peres Beni Veras -Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - O parecer
conclui pela apresentação do" Projeto de Resolução
n" 164195, que autoriza o Estado da Parruba a elevar
temporariamente e em caráter excepcional o limite
previsto no art. 42. da Resolução n" 11/94 do Senado - · ·
Federal e a contratar operação de crédito junto ao
Banco BMC S. A., no valor de R$ 46.188.735,76.
Concluída a fase de instrução. passa-se à discussão do projeto em turno único.
A Presidência esclarece ao Plenário que, até o
encerramento da discussão, poderão ser oferecidas

emendas.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final que será lida pelo Sr. 1"- Secretário em
exercício, Senador Ney Suassuna

É :•da a seguinte:
PARECER N" 728, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redaçlo final do Projeto de Resolução fl".124, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n" 124, de 1995, que autoriza o Estado da Paraíba a elevar, temporariamente,
e em caráter excepcional, o limite previsto no art 4"
da Resolução nº- 11, de 1994, do Senado Federal, e
a contratar operação de crédito junto ao Banco BMC
S.A., no valor de R$46.188.735,76 (quarenta e seis
milhões cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta
e cinco reais e setenta e seis centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de novembro de 1995. - Júlio Campos, Presidente - Ney
Suassuna, Relator- Renan Calheiros - Emandes
Amorim.
ANEXO AO PARECER N• 728, DE 1995
Faço saber que o Senadq;Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos dó art 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2

, DE 1995

Autoriza o Estado da Paraíba a elevar, temporariamente, e em caráter excepcional; o limite previsto no art. 4" da

·.;
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Resolução n~ 11, de 1994, do Senado Federal, e a contratar operação de crédito
junto ao Banco BMC S/A, no valor de
R$46.188.735,76 (quarenta e seis milhões,
cento e oitenta e oito mil, setecentos e
trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).
O Senado Federal resolve:
Art 1g É o Estado da Paraíba autorizado a elevar temporariamente, e em caráter excepcional, o 6mite previsto no art ~. 11, da Resolução n" 11 , de
1994, do Senado Federal.
Art 2" É o Estado da Paraíba autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco BMC SIA,
no valor de R$46.188.735,76 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e
cinco reais e setenta e seis centavos), a preços de
31 de agosto de 1995.
·
Parágrafo único. Os recursos serão destinados
ao reescalonamento de dívidas do Governo do Estado da Paraíba, decorrentes de operações de crédito
por antecipação de receita orçamentária realizadas
em 1991.
Art 3º- A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$46.188.735,76 (quarenta e seis milhões,· cento e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), a preços de 31 de agosto de 1995;
b) juros: 6% aa (seis por cento ao ano);
C) atualização monetária: taxa ANBID;
d) garantia: quotas-partes do FPE;
e) destinação dos recursos: destinados ao
reescalonamento das dívidas do Governo do Estado
da Paraíba junto ao Banco BMC S/A, provenientes
de operações de antecipação de receita orçamentária realizadas em 1991;
f) prazo: noventa e seis meses;
g) condições de pagamento:
- duas parcelas de R$40.000,00 (quarenta mil
reais) mensais, em novembro e dezembro de 1995;
- a partir de janeiro de 1996, até o final do contrato, o saldo apurado, após o pagamento dos valores acima, ser$ amortizado em noventa e quatro
parcelas mensais.
Art ~A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias,
contados da data de sua publicação.
Art ~ Esta Resolução entra em vigor na data
. de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
0 SR. PRESIDENTE (levy Dias) _ Item n" 4.
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 71, de 1993, de autoria do
Senador Ney Maranhão, que cria o Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto,
tendo
Pareceres:
- 1~ pronunciamento: Proferido em
plenário, em substituição à Comissão de Assuntos EconOmicos, Relator: 'Senador
Magno Bacelar, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece;
- 2" pronunciamento (atendendo a requerimento de reexame): sob n" 464, de
1995, da Comissão de Assuntos EconOm;.
cos, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece.
PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 71, DE 1993
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
ordinária de 28 de setembro passado, quando a votação foi adiada para hoje.
Passa-se à votação do substitutivo da Comissão de Assuntos Econõmicos, oferecido em seu segundo pronunciamento, nos termos do art 300, inciso XIV do Regimento Interno.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovàdo o seg!Jldo sWstitutivo da Comissão de

Asstr!los Econõmicos, ficam prejudicados o projeto e o
primeiro stt>stittAivo oferecidos pela referida Comissão.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redigi r o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:

suesmunvo AO PLS N2 11. DE 1993
Da Comissão de Assuntos EconOm;.
c os, ao Projeto de. Lei do Senado Federal
n• 71, de 1993, que "cria o Programa de
Crédito Rural Equivalência Produto".
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1•0 artigo 49-daLei ~8.174, de 30 de janeirode 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 40 Os valores das operações de financiamento de custeio e investimento para
mini, pequenos e médios produtores deverão guardar equivalência-produto com os
preços estabelecidos pela Política de Garantia de Preços Mínimos, inclusive para produtos de extrativismo não preda16rio, corno forma de evitar a defasagem entre o preço de
garantia e o débito com o agente financeiro.
§ 1• Entende-se por miniprodutor rural
aquele que aufere,
ativiclade agropecuária.
pelo menos 80% (oitenta por cen1o) de sua
renda total, mediante o concurso de mão-deobra tarnmar, proprielário ou não dos meios de
produção necessários ao desenvolvimento de
suas atividades econõmicas cuja área total
não seja superior a 1 (IJll) módulo rural.
§ 2" Entende-se por pequeno produtor
rural aquele que aufere, na atividade agropecuária, pelo menos 80% (oftenta por cento) de
sua renda total, mediante o concurso de mãode-obra familiar e de terceiros, temporária ou
pennanente, podendo ser proprielário ou não
dos meios de produção necessários ao desenvolvimento de suas atMdades econõmicas
em IJl1 ou mais imóveis rurais, cuja área total
não seja superior a 5 (cinco) módulos rurais.
.
§ 3"- Entende-se por médio produtor rural aquele que aufere, na atividade agropecuâria, pelo menos 80% (oitenta por cento)
de sua renda total, mediante o concurso de
mão-de-obra familiar e de terceiros, temporária ou permanente, podendo ser proprie1ário ou não dos meios de produção necessários ao desenvolvimento de suas atividades
econõmicas e que explore, em um ou mais
imóveis rurais, cuja área total não seja s~
rior a 1O (dez) módulos rurais.
§ 40 Os recursos para as operações de
Crédito Rural em Equivalência-Produto destinam-se a financiar o custeio dos produtores definidos no caput deste artigo, exceção
feita a ~mpréstimos iguais ou superiores ao
v_l!lor ~uivalente a 10.000 (dez miQ sacas
de milho, considerando-se corno base de
cálculo o preço mínimo vigente.
§ 5" Os recursos para as operações de
Crédito Rural em Equivalência-Produto destinam-se a financiar investimentos dos produ-
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tores definidos no caput deste artigo cujos
limites devem respeitar a capacidade de endividamenlo do produtor estabelecida em
projeto técnico.
§ !>' Para efeilo de eqlivalência nos financiamentos de investimento o produto a ser
utilizado corno parâmetro será o milho; considerando como base de cálculo o preço mínimo vigente.
·
§ 7~ Os montantes dos empréstimos
contraídos nas operações de .Crédfto Rural
em Equivalência-Produto, incluídas as despesas relativas ao adicional do Proagro, do cuslo
da assistência técnica, dos juros e taxas legais, serão transformados em quantidade do
produto financiado, calcuiado na unidade convencional, à base do preço mínimo vigente,
nas datas das liberações das parcelas.
§ ~ Os encargos financeiros não poderão exceder 6% (seis por cento), da base
de Equivalência-Produto.
"§ 92 A liquidação dos débitos assumidos pelos produtores, nas operações de
Crédito Rural em Equivalência-Produto, farse-á mediante o pagamenlo ao banco credor, em moeda corrente no país, no valor
correspondente ao estabelecido no § ~
"§ 1O. Sempre que a diferença entre o
preço mírúmo vigente no rnomenlo da liquidação do empréstimo e no momento da contratação for superior à atualização monetária
ocorrida no perfodo, que não poderá ser superior à proporcionada pela aplicação do fndice de Preços Recebidos pelo Produtor IPR, calculado e divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, caberá à União ressarcir a
diferença ao banco credor.
"§ 11. Os recursos para as operações de
Crédfto rural em Equivalência-Produto serão
assegurados anualmente no orçamento da
União, mediante proposta apresentada pelo
Ministério da Agricultura, OINido O Conselho
Nacional de Política Agrícola- CNPA"
Art. ~ Esta Lei será regulamentada no prazo
de 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 5:
REQUERIMENTO N21.08S', DE 1995
Votação, em turno único·, do Requerimenlo ~ 1.089, de 1995, do Senador' Lúcio
Alcântara, solicitando, nos te1mas regimen-
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tais, a criação de Comissão Especial lnter- ·
na, constituída por 13 titulares e igual núma.,
ra de suplentes para, até o término da prasente Sessão Legislativa, elaborar os projetos de lei reguladores do texto constitucional
alterado pelas Emendas Constitucionais nos
5, 6, 7 e8, de 1995.
A matéria constOu da Ordem do Dia de 28 de
setembro passado, quando teve sua votação adiada
·
para hoje.
Passa-se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Serã cumprida a deliberação do Plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 69, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo no. 69, de 1995 (00.
62/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova· os textos dos Acordos, por Troca de
Notas, de 1~ e 2 de junho de 1994, entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai, que
modificam e complementam o Acordo celebrado entre os dois Governos, em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma
segunda ponte sobre o Rio Paranã, tendo
Parecer favorãvel, sob no. 575, de
1995, da Comissão
- de RelaçOes Exteriores e Defesa
Nacional.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
ordinãria de 28 de setembro passado, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
Passa-se à discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~119, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo no. 119, de 1995 (n"-

21!.7

93195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios
Limítrofes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Brasília, em
1~desetembrode 1994, tendo
Parecer favorável, sob n"- 676, de
· 1ll95, da Comissão
- de RelaçOes Exteriores e Defesa
Nacional.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
C:m votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 08:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2163, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 91, § 32, do Regimento Interno)
Diset JSSão, em turno Ú'lico, do Projeto

de Lei do Senado n"- 163, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dá nova redação ao parágrafo Z' do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, tendo

Pareceres, sob nos 529 e 530, de
1995, das Comissões
- de Assuntos Sociais, favorável; e
- de Assuntos EconOmlcos, contrário.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria consta da Ordem do Dia em virtude da apresentação do Recurso no. 9, 1995, previsto no art. 91,
§ 32, do Regimento Interno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
ordinária de, 28 de setembro passado, quando teve a
sua discussão adiada para hoje.
Em discussão. (Pausa.)
A Mesa chama a atenção das lideranças para
a matéria em discussão.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, Líder do PMDB.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para discutir. Sem revisão· do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB, tendo em vista que o·· projeto pretende reajuste, para maior, da gratificação de salário'· para
bancários ocupan_tes"de funções de direção, gerên- ·
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cia, fiscalização e outros cargos de confiança, e levando em consideração que, na Comissi'lo de Assuntos
Sociais, o Senador Carlos Patrocínio emitiu parecer
pela aprovação da proposição, mas, na ComisSão de
Assuntos Econômicos, o Senador Beni Veras opinou
pela rejeição, e urna vez que a proposta de aumento
do patamar de gratifiCação, de 30% para 60%, pretende transfonnar em lei as regras consuetudinárias obtidas no processo de livre negociação, que. habitualmente têm sido objeto de acordos e convenções e não
de legislação, o PMDB vota pela rejeição.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Exª tem
a palavra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para um esclarecimento à Mesa que valha
como orientação ao Plenário. A matéria tem dois pareceres: um da Comissão de Assuntos Sociais, favorável, e outro da Comissão de Assuntos Econômicos, contrário. Corno se votará?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa esclarece, Senador Josaphat Marinho, que os pareceres são instrutivos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Como, Sr. Presidente?
O SR. PRESIQENTE (Levy Dias) - Os pareceres são instrutivos.
· O SR. JQl:lAPHAT MARINHO - Sim, mas a
matéria...
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex• deseja saber se vamos votar primeiro um parecer e depois o outro?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sim, porque
os pareceres são contraditórios.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Mas são
apenas instrutivos. Vota-se apenas a matéria, não
os pareceres.
O SR. ,JOSAPHAT MARINHO - Obrigado, Sr.
Presidente.
o SR. CARLOS PATROC[NIO . Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex" tem
apalavra.
O SR. CARLOS PATRociNIO (PFL-TO. Para
discutir. sem revisão do orador.). Sr. Presidente, estamos sentindo que há diNidas quanto à apreciação
desse projeto de lei, jã que ele recebeu dois pareceres
antagônicos: um favorável, da Comissão de Assuntos
Sociais, e outro da Comissão de Assuntos Econômi. cos, contrário.
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Trata-se de um projeto de lei de autoria do exSenador Nelson Wedekin estabelecendo que as gratificações para gerentes, subgerentas, fiscais e outros cargos comissionados de banco, cargos de coofiança de bancãrios especificamente, deixem de cor--·
responder a apenas 113 do salário para que o sejam
em 60% do salário.
A meu ver, Sr. Presidente, SI%. e Srs. Senadores, isso vem ao encontro do que preconiza a Constituição de 1988. A lei estabelece que o aumento de
uma hora extra de trabalho, que era majorada em
20% sobre seu valor, passou a ser 50%; portanto,
está defasado esse art 224, em seu § 22, da Consolidação das Leis do Trabalho.
O eminente Senador Beni Veras, mtito lúcido,
diz que o momento é para se fazer uma 6vre negociação. Eu penso que até a livre negociação, que é a
tendência aluai, parle de um parâmetro. Não fosse
assim, não estaríamos aqui todos os anos votando a
política nacional dos salários, política nacional do
salário mínimo, ou seja, estaria entendido que haveria a livre negociação em todos os níveis.
.
Sabemos, Sr. Presidente, que os banqueiros
são muito inteligentes. Eles normalmente pagam
muito bem aos gerentes e aos subgerentes e pagam
quase nada aos funcionários de menor expressão
no quadro bancário.
Portanto, esse é um projeto de lei que, a meu
ver, merece respaldo dos nossos Pares desta Casa,
porque se trata de garantir o que já existe hoje.
Confonne o próprio autor do projeto assegura,
todos os acordos coletivos, hoje, estão além do que
preconiza o § 2" do art 224 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Por isso, salvo melhor entendimente, penso que a livre negociação é muito boa,
concordo, mas ela tem que partir de um parâmetro.
Então, que o parâmetro seja esse que preconiza o
grande ex-Senador desta Casa Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua
em discus~ão a matéria. (pausa.) Encerrada a discussão.
O Líder do PMDB já orientou sua bancada pelo
voto contra.
Como vota o Líder do PFL?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - O PFL
vota contra. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB vota cóntra.
.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Como vota
o Líder do PT?
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT..SE) - Sr.
Presidente, o parecer do Senador Beni Veras, ao rejeitar o projekl, entre outros argumen!os, além da
questão da livre negociação, alega que a aluallegislação prevê a incorporação aos contratos individuais
de trabalho dos ganhos que são conquistados por
meio de acordos coletivos.
Entretánkl, a legislação que previa isso está
expressamente revogada na medida pro)lisória de
iniciativa do Governo, que, aliás, até o momento,
não foi votada pelo Congresso Nacional e vem sendo reeditada sucessivamente. !=ssa medida provisória revoga exatamente a lei que õ -Senador Beni V eras invoca no sentido de rejeitar o projekl.
Entendemos que o projekl é justo e está de
acordo com o interesse da categoria dos bancários e
com os argumentos já levantados pelo nobre Senador Carlos Patrocínio.
Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
vota favoravelmente ao projekl.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Corno vota o
Uder do PPB, Senador Epitacio Cafeteira? (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Como vota
o Lfder do PSB, Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr.
Presidente, o PSB vota favoravelmente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Como vota
o Hder do PPS? (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Como vota
o Lfder do PMDB, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Presidente; o PMDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em votação
o projekl.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

É a seguinte a matéria rejeitada:
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" O § 2!! do artigo 224, da CoJJSOfidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre1D-Lei nº5.452, de 1" de maio de 1943, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 224 ••••••.,........................................
§-2" As disposições deste artigo não se
aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos
de confiança. desde que o valor d;t gratificação não seja inferior a sessenta por cento
do salário do cargo efetivo".
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Art 2!! Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item no. 9
Discussão, em turno único, do Projekl
de Resolução nº- 103, de 1995 {apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
corno conclusão de seu Parecer nº- 571, de
1995), que autoriza a União a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos
de Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior, no valor equivalente a até cinco
bilhões de dólares norte-americanos, destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a
menores custos e maiores prazos. tendo
Parecer sob nº- 702, de 1995, da Comissão
- de Assuntos EconOmicos, ratificando seu pronunciamento anterior, nos termos
do parecer nº- 571, de 1995, em virtude do
Requerimenkl nº- 1.315, de 1995, de reexa·
·me da matéria.
Em discussão a matéria.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli·
cy, para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT..SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, em
dezembro de 1994, o Senado autorizou o Governo
Federal a emitir Títulos da República no mercado internacional, no valor global de US$2 bilhões, mediante condições de prazo e pagamento de juros
preestabelecidos.
Os lançamentos se deram no início deste ano,
com boa aceitação nos mercados alemão e japonês.
O Governo Federal solicita, através da Mensagem nº235, de 1995, alteração da resolução autorizativa do
Senado, no sentido de aumentar o valor para US$5
bilhões, retirar a obrigaklriedade do registro dos títulos em bolsa de valores, eliminar o prazo limite do
resgate de cinco anos e retirar as restrições à periodicidade dos títulos.
A mensagem enviada pelo Executivo relata as
condições de colocação dos títulos já emitidos, mas
não apresenta demonstrativo quanto à utilização dos
recursos captados na operação, que deve respeitar
o teor da autorização, ou seja, substituição da dívida
mobiliária interna por dívida externa.
O projeto de resolução do Senado, aprovado
pela Comissão de Assuntos Econômicos, procura
corrigir essa falha, estabelecendo, em seu art 3", a
obriga!oriedade de encarninhamenkl de relatório Ir!-
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mestral ao Senado, constando demonstrativo dos
valores e condições das emissões realizadas, e demonstrativo contábil da substituição da dMda mobiliária interna por dívida externa, decorrente das operações. Sabemos, no entanto, que tais instrumentos
de controle são precários, devido à volatilidade dos
papéis da dívida interna
Se houver necessidade de financiamento do
caixa do Tesouro, os papéis resgatados com os recursos obtidos alravés da colocação de títulos externos podem ser emitidos num segundo momento,
sem que o Senado possa interferir nessa ação.
Nesse sentido a questão da dívida interna e
de seus juros, de rolagem absurdamente elevada,
só pode ser regulada com ajuste fiscal e o combate
à sonegação.
A captação desses recursos pode trazer um
alívio apenas momentâneo ao descontrole do Tesouro e ao desaparelhamento da Receita Federal.
Mais importante que a substituição de títulos
da dívida interna, mas de efeito igualmente restrito
no tempo, a emissão desses títulos reduz a necessidade de captar recursos voláteis externamente, através da maior iaxa de juros real praticada no mundo
para financiar o déficit do balanço de serviços, estimado em US$15 bilhões neste ano.
O Governo precisaria, no entanto, aproveitar-se
do relativo alívio que os recursos externos proporcionariam para alterar paulatinamente sua política cambial para que o desequilíbrio não se agrave com o pagamento dos juros relativos a essa emissão.
É preciso o esclarecimento quanto ao valor da
autorização que está sendo concedida Nas discussões havidas na CAE, por ocasião do reexame do
Parecer nº- 571, a interpretação ali predominante
· · passou a ser de que se autorizava a emissão de novos US$5 bilhões em títulos diferentemente do que
vinha antes sendo divulgado, que considerava os
US$2 bilhões jã emitidos no início do ano como parte integrante desse projeto de resolução.
Para sanar essa dúvida, solicitei parecer à ConstAtona Legislativa do SenOOc>, que também ertendeu que
esse projeto at.toriza a emissão de mais US$3 bilhões,
pois o§ 7!' revoga a Resoluçã:> rfl87. Portanto os US$2
bilhões de dólares, jã emitidos no início deste ano, passam a ter abrigo apenas na presente Resoluçã:>.
Solicito, S'r. Presidente, que o parecer da Consultaria Legislãtiva - que acabo de citar - faça parte
deste encaminhamento de votação.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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RESPOSTA A CONSULTA
Autorização para a colaboração no exterior de títulos
do Tescuro Nacional. PRS 103195.
Com referência à consulta formulada pelo Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT, em 1" do corrente, são as seguintes as observações que me parecem cabíveis, em face do cotejo entre, de um lado,
a R.esolução do Senado no. 87, de 1994, e, de outro
·lado, o Parecer nº- 571 e o Projeto de Resolução nº103, de 1995, submetido à Comissão de Economia
pelo Relator da Mensagem rfl 235, de 1995, do Presidente da República. Faço também considerações
sobre a substância da matéria
I - ProJeto de Resoluçao

A referida mensagem solicita a edição de Resolução complementar a de nº- 87194, que "autoriza a
União a executar programa de operações de crédito
externo, mediante a colocação, no~r:!.QL de titules
do Tesouro Nacional, no valor equivalente a até 2 bilhões de dólares••• •Esses recursos seriam destinados a substituir dívida mobiliária interna por dívida
externa a menores custos e maiores prazos. Além
disso, pede-se, na Mensagem que sejam feitas modificações nas condições dos títulos, especialmente,
no sentido de deixar em aberto os prazos, bem
como a periodicidade do pagamento dos juros, ademais de suprimir o requisito de listagem em bolsas
de valores.
O primeiro ponto a considerar é que a Exposição de Motivos apensa à Mensagem propõe a elevação, para US$5 bilhões, do limite quantitativo que
a Resolução nº- 87194 fixou em US$2 bilhões.
Verifica-se, pelo Parecer no. 571, que o Relator
é favorável ao atendimento da solicitação de elevação do montante dos títulos. Mesmo sem discutir o
mérito de se essa elevação é justificável, e se ela o
é na quantidade proposta, a forma de atendimento
constante c!o Projeto Resolução (PRS rfl 103/1995)
suscita dúvidas.
De fato, o Poder Executivo pediu uma Resolução complementar e não a substituição da Resolução jã baixada pelo Senado e, portanto, em vigor. A
solução do PRS só se imporia se as modifiCações
quanto às condições dos títulos fossem indispensáveis para a colocação dos títulos ainda não lançados. Esse, entretanto, não parece ser o caso, jã que
o próprio Executivo fala, na Exposição de Motivos,
datada de 21-<l-95, da possibilidade de que o montante de emissão e colocação dos títul® de US$2
bi~hões "venha a Slir brevemente alcançado". Além
disso, fossem os parâmetros esfãbelecidos 11a R~.: ·
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lução nº- 87/94 impeditivos ou grandemente dificultadores das operações, não se compreenderia como
foram incluídos no texto da RSF nº- 87194, de resto
conforme a proposta do Executivo, certamente ba- seado nas informações de sua ãrea econômica.
O PRS nº- 103/95 fixa o montante autorizado
em US$5 bilhões, em seu art 12 A par disso, revoga,
no art. 72, a RSF nº- 87194, expressamente. Essa fórmula pode gerar ambigüidade, pois não fica claro se
o Senado vai autorizar a emissão de mais US$3 bilhões, adicionalmente aos US$2 bilhões, autorizados
pela RSF nº- 87194, ou se ele estará autorizando a
emissão de mais 5 bilhões a partir da data de entrada em vigor da nova Resolução. Nesse caso, ele estará concedendo um total de autorizações correspondentes à soma dos US$5 bilhões constantes da
nova Resolução mais o que já foi emitido e colocado
durante a vigência da RSF nº- 87194. Por exefT1Jio,
se até Já já tiverem sido colocados US$1 ,7 bilhão, os
novos US$5 bilhões permitirão emitir e vender
US$6,7 bilhões daqueles títulos no exterior.
Poder-se-ia argumentar que a ambigüidade
provém da M~nsagem do Poder Executivo, quando
esta pede: "a) ampliar o valor autorizado no art. 2",
alínea b, de US$2 bilhões para US$5 bilhões". Esses termos indicariam, porém, que o Executivo pretenderia colocar US$3 bilhões, adicionalmente aos
US$2 bilhões anteri.ormente autorizados pela RSF no.
87/94.
Entretanto, se assim for, e se houver consenso
em tomo desse entendimento, ou seja, de que se
trata dé autorizar mais US$3 bilhões, além dos
US$2 bilhões autorizados pela RSF nº- 87194, haverá
necessidade de emendar o PRS nº- 103195, tomando
isso claro. As emendas envolveriam simplesmente:
1) modificar as três referências, no texto do
PRS, a quantia de US$5 bilhões, substituindo-as por
US$3 bilhões;
2) suprimir a cláusula revocatória, eliminando o
art 72, que faz menção à RSF nº-87, de 19-12-94.
No caso, pouco sustentável à luz do já exposto, de que, a par da modificação da quantia, ainda
seria necessário manter a supressão dos parâmetros referentes a prazos e periodicidade do pagamento de juros, bastaria incluir no texto do PRS nº103195 um artigo nos seguintes tennos:
Art. •••• "F"ICalll suprimidas as alíneas d e e do art
2" da ResoluÇão no. 87, de 19 de dezembro de 1994.
Parágrafo único. A alínea b passa a ter a seguinte redação:

b) modalidade dos títulos: os tilulos serão emitidos na forma nominativa e/ou ao
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portador, podendo ou não ser listados em
bolsas de valores;"
Caso se insista em manter a fórmula do PRS
nº- 103195 e se trabalhe com o entendimento de que
se trata de autorizar mais US$3 bilhões, seria necessário emendá-lo com a adição de um parágrafo único ao art 12, em termos como os seguintes:
"Ar!. 1" ..................................................
Parágrafo único. O valor expresso no
caput deste artigo engloba o total de emissão e colocação de tllulos realizadas desde
a vigência da Resolução nº- 87, de 19 de dezenilro de 1994."
Em conclusão, deixar tal como está o PRS no.
103195 equivale a autorizar praticamente US$7 bilhões, desde a data acima, o que não encontra amparo sequer no pedido oficial formliado na Mensagem nº- 235, de 21-6-95.

Análise Técnica da Matéria
Dé qUalquer modo, parece-nos que uma decisão do Senado Federal sobre matéria de tal impor- ·
tancia não se deva basear em suposições ou na interpretação de pedidos que não foram formulados
com a clareza que se faz necessária Em verdade,
não há razão, por exemplo, para conceder mais do
que foi pedido oficialmente, isto é, claramente expresso na Mensagem do Executivo.
Além disso, ainda que o montante estivesse
claramente definido na solicitação, não se vê como o
Senado Federal o possa apreciar, esteado em razoáveis infonmações técnicas, sem contar com uma
justificação pormenorizada do valor total dos títulos
a ser emitidos durante os 540 dias de prazo que o
PRS prevê para a execução do programa
Nessas condições, penso, do ponto de vista
técnico, ser indispensável que o Executivo, além de
indicar claramente o montante desejado, sustente a
solicitação. com elementos substantivos bastantes
para sua análise, os quais deveriam conter, entre
outros pontos, os seguintes.
Como estabelecer limites recomendáveis para
o adicional crescimento da divida pública externa, da
dívida externa de uma fonma geral, e da dívida pública interna, levando em cortta:
1) terem tanto a divida externa, quanto a dívida
mobiliária interna, tido grande expansão desde o 2ºsemestra de 1991, acentuada ·em 1994 e, de novo,
desde maio de 1995, e haverem essas elevações
das dívidas decorrida- sobretupo de operações :de
captação de recursos no exterior, por parte do chamado setor privado.

'.
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2) as razões que teriam levado a que as auto ridades monetárias não tivessem estabelecido limites
mais efetivos a essa expansão.
3) a interconexão entre o endividamento externo e o interno, dado, como fica claro, nos dados do
próprio Banco Central, como a sua mais recente
Nota para a Imprensa (20-1 0-95), que o líquido dos
ingressos provenientes de operações do setor externo acarretou uma expansão da base monetária, de
julho a setembro deste ano, de R$13,6 bilhões, tendo havido colocação líquida de títulos públicos fede..
rais, portanto, da dívida mobiliária interna federal, no
valor de R$21 ,3 bilhões.
4) o fato de que essa colocação de títulos da
dívida interna, no que se refere à sua relação com
as operações do setor externo, é feita, alegadamente, para retirar dos meios de pagamento e da base
monetária o valor correspondente às emissões de
moeda resultantes do ingresso líquido de recursos
externos.
5) sendo essa a política das autoridades mane!árias, de resto uma política discutivel, que limites
elas mesmas poriam para a emissão de títulos públicos no ~rior, uma vez que se essa fosse significativa haveria resgates líquidos da dívida interna, o
que geraria uma expansão dos meios de pagamento
no País, que aquelas autoridades insistem em evitar.
6) o fato de que captações de finança externa
têm atingido somas incontroláveis somente com a
excessiva captação já tomada - e ainda não estaricada - por parte do setor privado, a que agora se
pretende adicionar a captação por parte do Tesourp
Nacional;
7) as conseqüências desse fato, tanto no exterior, como na progressão da dívida mobiliária interna
federal, que chegou, no final de setembro último,
quase à marca dos R$1 00 bilhões, isto é, R$98,5 bilhões (ela montava em R$59,5 em julho de 1994), a
qual tem tido paralelo no incremento também vertiginoso das reservas internacionais;

poderia a tomada de recursos pelo Tesouro no exterior, para substituir dívida interna, representar algo
que não um alívio apenas marginal no custo e no estoque da dívida interna, dada que esta, só no âmbito
federal e só no da dívida mobiliária, está na casa
dos R$100 bilhões;
1O) que é muito duvidoso que a substituição de
divida interna por dívida externa, requerida na Mensagem do Executivo, faça diminuir os custos e/ou o
estoque da dívida pública como um todo, embora a
política monetária, ml.ito questionável também nesse ponto, tenha promovido juros internos elevadíssimos, nada assegura que a dolarização (ou a marquização, yenização ele.) da divida não acarrete, a rnédia e longo prazo, custos e ônus ainda mais elevados do que os que têm prevalecido na dívida. interna;
11) esses custos podem, de fato, superar os 40
a 60% de juros e encargos anuais, com que se tem
premiado os "aplicadores do mercado financeiro lntemo•, porqÚanto não é em absoluto remota a possibilidade de o excessivo endividamento externo já
acuml.iado, combinado com o déficit de transações
correntes, desencadear uma situação em que não
mais se possa manter a paridade cambial, que vem
pennanecendo quase que inalterada desde a implantação do "plano real"; a par disso, a corrida conIra o real pode, em função do que-precede, ser também induzida, em termos de timing, por fatos supervenientes, dentro do quadro de instabilidade do sistema financeiro internacional; neste, volta a tornar
vulto a precária posição do México e da Argentina,
além da hipertrofia dos instrumentos financeiros nos
próprios mercados dos países centrais e nos seus
ancoradouros de ultramar.
Brasma, 9 de novembro de 1995. - Adriano
Benayon do Amaral, Consultor-Legislativo.

8) a gravidade dessas conseqüências, uma vez
que a dívida mobiliária interna tem crescido, em
grande parte, em função da própria elevação do saldo das reservas internacionais formadas substancialmente pela chamada captação de recutSOs externos, mesmo parque o balanQO de transações correntes com-o exterior já apresenta um déficit substancial, certamente superior a US$20 bilhões para o
ano em curso;
9) como, ainda que se reduzissem a muito pauco os novos lançamentos de títulos no exterior e ouIras formas de captação usadas pelo •setor privado",

o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PPB-SC. Para
encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na condição de Relator
desse Projeto de Resolução, sinto-me no dever de
fazer uma breve retrospectiva. Tadas sabemos, e o

Durants o discurso do Sr. Eduardo Sup/icy, o Sr. Levy Dias, ~Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
St. Ney Suassuna, Suplents de Secretário.

;,.
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nobre Senador Eduardo Suplicy relembrou neste
momento essa circunstância, que, no atual quadro
econôinico e financeiro do Brasil, a nossa dívida interna é uma enfermidade que pode ser comparada,
se a co111paração for feita çom o gênero humano, à
AIOS, porque se trata de uma enfermidade sem remédio conhecido.
A taxa de juros com a qual vem sendo rolada a
dívida interna já foi objeto de pronunciamento de todos os Srs. Parlamentares nesta Casa. O que o Governo pretendia, e pretende, com a Mensagem li'
235? Pretende obter autorização.para emitir mais títulos da dívida pública no valor de US$5 bilhões,
para serem colocados no mercado financeiro internacional.
Neste sentido, o meu parecer, que já tinha sido
apreciado e aprovado pela Comissão de Assuntos
Econômicos, foi tavorável.
Quanto ao segundo relatório, que está sendo
apreciado hoje, gostaria de deixar muito clara - e
peço que conste dos Anais - a ratificação que estou
fazendo. Na página 7 do tópico no 9, há o seguinte:
"ampliar o valor autorizado no art 2•. alínea a, de
US$2 bilhões para US$7 bilhões",
Finalmente, quero mais uma vez justificar por
que não acolhemos a última solicitação feita pelo
Governo no sentido de que lhe fosse facultada, além
da troca de dívida interna por dívida externa, a troca
de dívida externa por dívida externa Nós nos inclinamos a não acolher o pedido do Governo porque a
Hnha de·comportamento do Senado em matéria de
dívida externa está pautada por urna sucessão de
resoluções. A mais importante delas, a de no 98192,
fixou nove alternativas - repito - nove possibilidades
de opções para o Governo administrar a sua dívida
externa. Já houve ratificações a esta resolução, que
a aprimoraram e a adaptaram a novas circunstâncias.
É meu entendimento que, se o Governo precisar de um décimo, um décimo primeiro ou um décimo segundo instrumento para administrar a nossa
dívida externa não terá nenhuma dificuldade em
apresentar essa proposta ao Senado, o qual editará
uma nova resolução, permitindo que, além daqueles
nove instrumentos contidos na Resolução li' 98192,
o Pais possa ter ot.tros adaptados à nova situaçilo do
próprio Brasil é do mercado financeiro internacional.
Mas este projeto de resolução, hoje objeto da
nossa atenção, é de uma outra tamma denominada
dívida interna, não da dívida externa. A propósito
disso, já aprovamos a Resolução no 87/94, que autoriza emissão de títulos que, colocados no mercado
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financeiro internacional, permite a amortização da
dívida interna, trocando, em resumo, uma dívida
muito cara por uma mais barata. Se não, vejamos:
quem tem feito discursos sobre dívida externa? Alguém tem manifestado preocupação quanto à dívida
externa do Brasil? Não. E por que não? Porque a dí. vida externa foi equacionada por uma sucessão de
providências que o Senado viabilizou e hoje está escalonada, lançada em prazo de 20 a 30 anos, numa
época em que os juros internacionais são baixos.
O Senador José Fogaça, que participou ativamente disso, poderia, tanto ou melhor do que eu, falar sobre essa questão, pois foi Relator e Relator-adjunto de várias dessas resoluções, de cujo esforço
tive honra de participar. A verdade é que há juros de
4, 4,5, 5% ao ano, a dívida externa manta cerca de
R$87 bilhões e não é motivo de preocupação para a
sociedade brasileira, não inviabiliza a nossa economia, não causa nenhuma dor, quer aguda, quer cronica à economia brasileira Agora, a dívida interna,
esta, senhores, neste mês de outubro, passou de
R$1 oo bilhões; em setembro, chegara a R$98,4 bilhões e a taxa de juros tem sido sistematicamente
de 3% ao mês, no mínimo.
A dívida interna, esta sim, é objeto de preocupação grave e é a respeito desta que estamos nos
posicionando.
Autorizamos o Governo, através dessa proposta de resolução, a emitir mais R$5 bilhões em títulos
a serem negociados no mercado financeiro interna. cional, para a troca de dívida interna, muito onerosa,
por dívida externa, menos onerosa
Gostaria que ficasse muito claro que estamos
autorizando R$5 bilhões, além dos 2 que já foram
colocados. Diria mais, se o Governo tivesse corno
pedir para trocar R$1 o bilhões, deveríamos autorizar
também, porque isso é bom para o País.
Sr. Presidente, fiz questão de sugerir, na proposta de resolução, os mecanismos de controle que
o Senado _deve exercer para que somente seja permitida a troca de dívida e não a expansão de qualquer das dívidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICV - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo· a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICV (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, Sr%
e Srs. Senadores, o Senador Esperidião Amin, autor
do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos,

::·
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diante das observações que eu aqui havia formulado, propõe uma emenda que modifica os termos.
Não poderia haver este modificaçãg, proposta por S.
Exil, em termos regimentais.
·
Por essa razão, para que este assunto, que
agora suscita dúvidas, seja melhor dirimido, es1ou
apresentando à Mesa um requerimento, para que
seja reexaminado pela Comissão de Assunlos Eco. nõmicos.
O Sr. Esperldillo Amin - Permite-me V. Ex"
um aparte, Senador Eduardo Suplicy?
·
O SR. EDUARDO SUPLIC)'- Ouço V. Exii, nobre Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidillo Amln - Nobre Senador, eu
gostaria apenas de esclarecer que não eslou propondo emenda, mas pedindo que seja considerada
corrigida a última linha do meu parecer, não da resolução. Não se trata de emenda. Emenda seria ao
projeto de resolução. Neste meu Parecer 702195,
pãg. 7, explico o que estã acontecendo. Não se trata
de uma alteração do projeto de resolução, mas da
alínea a. Na verdade, o volume total do que pode
ser emitido pa;;sa de 2 para 7, mas a resolução autoriza a emitir 5. Não hã como revogar, nobre Senador Eduardo Suplicy, algo que jã foi praticado, e os
R$2 bilhões da primeira resolução jã foram colocados. A Resolução nº- 87194 fica revogada sim, naquilo que é normativa. ·Estamos aprimorando - e isso
vai ao encontro do que V. Exii falou - os mecanismos
de controle do Senado. Repito que não estou apresentando emenda alguma ao projelo de resolução e,
sim, ao C:onteúdo do meu parecer, apenas para fins
de esclarecimenlo.
O SR. EDUARDO SUPLICY- De qualquer maneira, segundo o entendimenlo claro da Cons!Mtoria
·. · Legislátiva do Senado Federal, relativo a essa matéria, não se estã aulorizando mais cinco - portanto,
sete - e sim mais três, até um lotai de cinco.
Para quê não pairem dúvidas a respeito da matéria, estou encaminhando à Mesa um requerimenlo,
para reexarne da Comissao de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa aguarda o requerimenlo de V. Ex"
O SR. EDUARDO SUPLICY- Juntamente com
o parecer citado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar· a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. ExB para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca. minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Senadores, no mês de setembro, quando
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· este matéria veio a plenário, um requerimenlo das
Lideranças solicitava que ela voltasse à Comissão
de Assunlos Económicos. Naquela oportunidade,
pronunciei-me e procurei fazer ver que essa era uma
. matéria debatida, jã analisada, densamente examinada pelo Congresso Nacional. Tratava-se de uma
iniciativa correta, em um momenlo até de uma certa
exaltação do Pais, porque refere-se a uma segunda
etapa - tendo começado em 1994 - ampliada de um
relorno do Brasil aos mercados internacionais, depois de 15 anos de ausência, depois da grave síndrome da divida externa em que viveram lodos os
países devedores, pertencentes ao Terceiro Mundo.
Eu gostaria de registrar que, naquela oportunidade, salientei que era absolutamente correto aprovar-se a matéria, uma vez que havia elemenlos claros de transparência. Havia instrumenlos absolutà"
mente precisos e adequados para a fiscalização por
parte do Senado. No Projeto de Resolução, fica bem
claro que a destinação dos recursos. ctem que ser
para a troca de dívida interna por dívida externa
mais barata.
·
Por outro lado, no relatório trimestral, devem
vir, além do demonstrativo estatfstico ·dos valores, o
demonstrativo contãbil da substituição de todos os
titulas - um por um, com o seu número de série -, o
montante resgatado da dMda mobiliária interna, mediante a utilização dos recursçs do programa citado,
não só pela denominação do título, mas pelo número de série do titulo que foi resgatado, o seu valor
unitãrio, o seu total, as quantidades, as taxas de juros, os prazos e as datas de vencimenlo.
Portanto, há uma transparência na resolução e
que !orna inevitãvel, por parte do Senado, neste momenlo, assumir juntamente com o Governo, a responsabilidade pela seriedade dessas operações.
Mais adiante, no art. 4º da Resolução - a meu
ver, o mais importante., a referida Resolução diz que
é crime de responsabilidade, portanto, passivo de
impeachrnent, Sr. Presidente! É crime de responsabilidade não fornecer aqueles elemenlos que estão
nos incisos I, 11 e III do art 3" do Projeto de Resolução nº-103.
De modo que estamos diante de uma operação
que, por um lado, como disse o Senador Esperidião
Amin, é positiva para o País, que voifa a entrada do
mercado internacional de titulas com credibilidade e,
por outro lado, tem instrumenlos - eu diria ~ bastante
rigorosos para assegurar a transparência e a fiscalização desse processo.
Portanto, só es1ou repetindo aquilo que disse
rio final do mês de setembro, quando a matéria veio
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a pTenário. Creio que sempre é bom, necessário e
posilivo que os Srs. Senadores se inteirem do que
vai ser votado e quer tenham conhecimenlo apro1Uldado, criterioso do que vai ser votado e que a Co- missão de Economia o faça ao emitir um parecer,
também, com plena consciência do que eslá votando. Felizmente, a matéria retoma ao plenário e creio
que será hoje aprovada pelos Srs. Senadores.
Muilo obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
gostaria ainda de fazer uso da palavra antes da leitura do requerimenlo que será apreciado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Eu pediria a V. Ex" que, por favor, aguardasse, pois, a
Mesa vai manifestar-se sobre o requerimenlo.
Sobre a mesa, requerimenlo que será lido pelo
Sr. 1~ Secrelário em exercício, Senador Romeu Tuma
~ lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vofação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
perrnanecer sentados: (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Direlora para redação final.
SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 10.

o

Votação, em turno único, da Mensagem ~ 344, de 1995 (~ 1.092/95, na origem), do Senhor Presidente da República,
solicitando a retirada do Projelo de Lei da
Câmara ~ 115, de 1995 (~ 533195, na
Casa de origem), de iniciativa do Poder Executivo, que dá nova redação ao art. 2" da Lei
~ 8.844, de 20 de janeiro de 1994.
Sobre a mesa, requerimenlo que será lido pelo
Sr. 12 Secrelário em exercício, Senador Romeu Tuma

~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO ~1.440, DE 1992
Nos termos do art 315 e 279, alínea b, do Regimenlo Interno, requeiro adiamento da votação do
projeto de Resolução ~ 103195, a fim de que seja
encaminhado ao reexame da Comissão de Assunlo
Econômicos.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. -

Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa informa que, além de já ter sido reexaminada
a matéria pelo Requerimento ~ 1.315195, o Regimenlo diz, no art. 279, § 4º-, que só poderá ser apresentado requerimenlo ao se anunciar a matéria. Portanlo, o requerimenlo deixa de ser acatado.
Continua em votação a matéria
O Senador Esperidião Amin já fez o encaminhamenlo. Deseja ainda usar da palavra?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas em função do requerimenlo cujo arquivamenlo foi determinado, eu apenas gostaria, nesta
oportunidade, de asSinalar dois ponlos.
Primeiro, agradecer ao nobre Senador José
Fogaça por ter aditado às ninhas colocações o conteúdo absolutamente zeloso do projelo de resolução
que estaremos aprovando.
Segundo; o Senador Eduardo Suplicy, que é
um homem decfiCado a essa matéria, sabe que, no
mérilo, não há nenhuma dúvida S. Ex" sabe disso.
· De forma que, não vejo porque reexaminar-se um
assunlo que foi tratado exaustivamente.

REQUERIMENTO N21.441, DE 1995 :
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos o art 315, combinado
com o disposto no art 279 do Regimento Interno, o
adiamenlo da votação da Mensagem ~ 344/95, para
a Sessão de 5 de dezembro próximo.

Justificação
As razões expandidas na exposição de motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda Interino,
Dr. Pedro Parente, baseia-se na MP ~ 1.124195,
matéria, portanlo que ainda depende de deliberação
pelo Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria retoma à Ordem do Dia na data estabelecida pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 11.
OF[CIO ~ S/49, DE 1995
~ 534, de 1995, na origem, do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ,solicitando a retirada do Projélo de Le.i d.a · Câmara ~ 93, de 1995 (~ 4.235193, na·':Casa
de origem), de iniciativa daquele 'fribunal,

296

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que altera a Lei nº 8.432, de 11 de junho de
1992, para redefinir as jurisdições das Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
ordinária de 28 de setembro último, quando teve sua
apreciação adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Sr. Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N"-1.442, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 315, combinado
com o disposto na alínea a do art. 279 do Regimento
Interno do Senado Federal, que o Oficio S/49, de
1995, do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, seja submetido ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Justificação
Pretende Sua Excelência, o Senhor MinistroPresidente do Tribunal Superior do Trabalho, através do ofício em epígrafe, a retirada do Projeto de
Lei da Câmara n<> 93, de 1995, que teve tramitação
provocada por iniciativa daquela Bevada Corte Trabalhista.
Vê-se, contudo, que a matéria já foi submetida
à apreciação dos Senhores Deputados, tendo se
convertiç!o em proposição da Cãmara Baixa, razão
pela qual consideramos que, na espécie, há que se
verificar existir, ou não, potestade do Senhor Presidente do TST, para querer que a matéria não mais
seja apreciada pelo Congresso Nacional. Parecenos que, uma vez tendo havido manifestação formal,
pela aprovação, da Câmara dos Deputados, o projeto converte-se em proposição daquela instih.ição. A
questão, é, evidentemente, controvertida, motivo
pelo qual entendemos deva ser ouvida a CCJ para
deslinde desta dúvida procedimental.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanerer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá ao exame da Comissão de Constitúção, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Passase agora à apreciação do Requerimento n!> 1.439195,
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lido no Expediente, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando a realização de sessão especial.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias junto à Câmara dos Deputados.
SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo!ada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos
do art. 320, do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário, vão ser lidas pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Romeu Tuma.
São lidas as seguintes

o

PARECER N" 729, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 69, de 1995 (~ 62, de 1995,
na camara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n!> 69, de 1995 (nº
62, de 1995, na Cãmara dos Deputados), que aprova os textos dos Acordos, por Troca de Notas, de 1"
e 2 de junho de 1994, entre o GovBmo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, que modificam e complementam o Acordo, celebrado entre os dois Governos, em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma segunda
ponte sobre o rio Paraná
Sala de Reunião da Comissão, 9 de novembro
de 1995.- José Sarney, Presidente- Ney Suassuna, Relator- JIÍiio Campos - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER N<> 729, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1995
Aprova os textos dos Acordos, por
Troca de Notas, de 12 e 2 de junho de
1994, entre o Governo da Repaíblica Federativa do Brasil e o Governo da Repaíblica do Paraguai, que modificam e complement.am ·o ·.Acordo, celebrado entre os
dois Govilmos, em 26 de ~setembro de
1992, para a.é:Qhstruçao de uma segunda
ponte sobre o rio Paranti.
O Congresso Nac!onal decreta:

, ...
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ArL 1" São aprovados os textos dos Acordos,
por Troca de Notas, de 1" e 2 de junho de 1994, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai, que modificam e
complementam o Acordo, celebrado entre os dois
Governos, em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma segunda ponte sobre o rio Paraná
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul!ar em revisão das referidas Notas, assim corno
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do arL 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrirnônio nacional.
Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N" 730, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 119, de 1995 (n" 93, de
1995, na camara dos Depu1ados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de·Decreto Legislativo n"- 119, de 1995
(nº- 93, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo para a Conservação da
Fauna, Aquática nos Cursos dos Rios limítrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo. da República do Paraguai, em
Brasília, em 1" de setembro de 1994. - José sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Julio
campos- Levy Dias.
ANEXO AO PARECER N2. 730, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do arL 48, ~em 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2.

, DE 1995

Aprova o texto do Acordo para a
Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limitrofes, celebrado entre
o Governo da Rep(iblica Federativa do
Brasil e o Governo da Rep(iblica do Paraguai, em BrasOta, em 1._ de setembro de
1994.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1" É aprovado o texto do Acordo para a
Conservação da Fauna Aquática nos Cursos dos
Rios limítrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do paraguai, em Brasma, em 1" de setembro de
·1994.
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resul!ar em revisão do referido Acordo, assim corno
quaisquer ajustes complementares que, nos termos·
do arL 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrirnônio nacional.
Ar!. 2" Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N" 731, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Reclação final do projeto de Resolução n"-103, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n"-103 de 1995, que autoriza a União a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior, no valor equivalente a até
US$5.000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares norte-americanos), dstinando-se os recursos à substituição da dívida rnobiliária interna por dívida externa a
menores custos e maiores prazos.
Sala das Reuniões da Comissão 9 de nOvembro de 1995. José 8arney, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Julio Campos - Levy Dias.
ANEXO AO PARECER N" 731, DE 1995
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
Presidente, nos termos do arL 48,
~em 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

eu,

RESOLUÇÃO N2.

, DE 1995

Autoriza a Uniao a executar Programa de Emlssao e Colocação de Tltulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior, no valor equivalente a até
US$5,000,000,000.00 (cinco bilhões de
dólares norte-americanos), destinando-se
os recursos à substituição da divida mobiliarla interna por divida externa a menores custos e maiores prazos.
O Senado Federal resolve:
ArL 1" Autorizar a União, nos termos da Resolução nº- 96, de 1989, do Senado Federal, a executar
Programa de Emissão e Colocação de Títulos de
Responsabilidade do Tescuro Nacional no Exterior,
no valor equivalente a até US$5,000,000,000.00
(cinco bilhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à substituição da dívida rnobiliária intema por dívida externa a menores custos e
maiores pr.-.zos.
ArL 2!'- b Programa a que se refere o artigo anterior tem as seguintes caracteríslicas:
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a) montante da emissao e colocaçao dos U.
tulos: até US$5,000,000,000.00 (cinco bilhões de
dólares norte-americanos) ou seu equivalente em
outras moedas, colocados de uma só vez ou, parceladamente, em tranches diversas;
b) modalidade dos tftulos: os títUos serão em~
lidos na forma nominativa e/ou ao portador, podendo
ou não ser listados em bolsas de valores, confonne
seja conveniente para sua comercialização;
c) fonna de colocaçao: mediante oferta internacional, liderada por agente a ser contratado pelo
Brasil, podendo os tíb.ios ser colocados ao par, com
ágio ou deságio, confonne as condições do mercado
no momenlo da colocação;
d) prazo: a ser definido por ocasião das negociações a se realizarem com o agente líder da operação;
e) juros: a serem definidos, tanto em termos
de taxas quanto de periodicidade de pagamenlo, por
ocasião das negociações a se realizarem com o
agente líder da operação, observado o disposto na
alínea f, abaixo;
f) destinaçao dos recursos: substituição da
dívida mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos.
Art 30- O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará ao Senado Federal, trimestralmente, a partir
de 31 de agosto de 1995, relatório da execução do
Programa de Emissão e Colocação de ntulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior
contendo:
·
I - demonstrativo estatístico dos valores efetivamente emitidos e colocados, discriminando,
por denominação e números de série dos títulos,
seus valores unitários e totais, quantidade e montantes de emissão e colocação ao par, com ágio
ou deságio, taxas de juros, prazos e datas de vencimento;
11 - demonstrativo contábil da substituição da
dívida mobiliária interna por dívida externa comparando o montante lotai dos recursos captados por intennédio da execução do Programa de Emissão e
Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior com o montante resgatado da dívida mobiliária interna mediante a utilização
exclusiva de recursos do Programa, e discriminando,
por denominação e números de série dos títulos resgatados, seus valores unitários e totais, quantidades, taxas de juros, prazos e datas de vencimento.
Art 4" Constitui crime de responsabilidade da
autoridade competente o emprego dos recursos do
Programa de Emissão e Colocação de Tíb.ios de
Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior
em destinação diferente da prevista na alínea f do
art 2Q desta Resolução, assim como a omissão ou o
injustificado atraso do encaminhamento ao Senado
. Federal do relatório de que trata o artigo anterior.

Art 5º- A execução do Programa de Emissão e
Colocaçao de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior terá início no prazo máximo de quinhentos e quarente dias contados da data
da publicação desta Resolução.
_
Art 6" Esta Resolução entra em vigor ná data
de sua publicação.
Art 7" RevoganHle a Resolução do Senado
Federal nl! 87, de 19 de dezembro de 1994, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os pareceres vão à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Romeu !uma

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N~ 1.443, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos tennos do art 321 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projelo de
Decrem Legislativo nl! 69, de 1995 (nl! 62195, na Câmara dos Deputados), que aprova os texlos dos
Acordos, por Troca de Notas, de 12 e 2 de junho de
1994, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, que
modificam e complementam o Acordo, celebrado entre os dois Governos, em 26 de setembro de 1992,
para a construção de uma segunda ponte sobre o
Rio Paraná
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995.-

Julio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimenlo.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr>s e Srs. Senadores, gostaria apenas de registrar
que, nesse. acordo para a construção da segunda
ponte entré o Paraguai e o Brasil, não há referência
à fonna de licitação. Seria importante que, em situação como essa, estivesse bem definida a regra do
processo licitatório que garanta princípios de transparência, impessoalidade, economicidade, para que
não haja qualquer poder discricionário da Comissão
que vai realizar isso.
O entendimenlo que tenho, e que acredito seje
de lodo o Senado, é que a lei de licitação vigente no
Brasil vale para uma licihlção internacional sobre
obra realizada no Brasil e no Parag4ai.
Não conheço a lei paraguaia. Eventuaimente,
ela pode até ser mais rigorosa do que a brasil_eira
Acredito, portanm, que o governo paraguaio vai eXÍ'
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gir, de seu lado, para a construção dessa ponte, no
mínimo, aquilo que no Paraguai está sendo exigido.
Que a autoridade brasileira, essa comissão internacional de brasileiros e paraguaios, venha a respeitar
a legis)ação brasileira de licitação.
Esse o registro que avalio como importante fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento,. p;3SS8.-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Tem V.
Ex" a palavra
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas prestar um esclarecimento ao Senador
Eduardo Suplicy, pois já aprovamos a redação final
e não há mais, neste momento, a que recorrer.
Todavia, é importante ressaltar que o texto do
decreto que votamos diz o seguinte:
"Rcarn sujeitos à apreciaÇão do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão das referidas notas, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao património
nacional".
Todos os atos complementares a esse acordo,
que é feito mediante troca de notas e, portanto, sumarissimo em termos, inclusive, diplomáticos, serão
feitos de acordo com a Constituição e com a lei,
logo, de acordo com a expectativa do Senador
Eduardo Suplicy, mediante o edital de concorrência
pública, o modo de licitação que a própria Constituição estabelece.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma

É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N"-1.444, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n" 119, de 1995 (n" 93195, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos
Cursos dos Rios Umilrofes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasma, 1"- de setembro de 1994.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. - RomeuTuma.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro. '·
vado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr: 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N"-1.445, DE 1995
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n" 103, de 1995, que autoriza a União a
executar Programa de Emissão e Colocação de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, no valor equivalente a até cinco bilhões de dólares norte-americanos, destinado-se os recursos à
slilstituição da divida mobiliária interna por dMda
externa a menores custos e maiores prazos.
Sala das Sessões, em 9 de novembro de 1995.
- Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
O projeto. vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Voltase à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim, por 5 min, para uma comunicação inadiável.
O SR. ERNANDES AMORIM (- RO. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero trazer ao
conhecimento desta Casa que, na tarde de hoje, tivemos uma reunião com o Presidente da Caixa Econômica, Dr. Sérgio Cutolo, em que discutimos, principalmente, a questão dos empréstimos a serem leitos aos Estados endividados.
Na ocasião, abordamos o Presidente da Caixa
sobre o problema desses recursos, que são oriundos do nosso povo, que paga juros aHos, que paga
prestações caras pela compra de imóveis; havendo
atraso no pagamento, os juros e as mútas são aHas;
e o Governo Federal diz que emprestará dinheiro
aos Estados com problemas a 6% ao ano.
A nossa preocupação em relação a esses empréstimos não é outra senão a de que, ao serem encaminhados aos Estados, esses recursos sejam vinculados a determinados pagamentos, como, por
exemplo, da folha de pagamentos ou das dívidas do
.
Estado.
Faço essas explicações, porque dizem, no meu
Estado, que nós, em Brasma, queremos atrapalhar o
encaminhamento de recursos para Rondônia. Mas
quero lembrar a V. EJ<I.s que a Veja da semana passada publicou uma matéria que dizia: "ladrões de
galinha', e, na mesma página, via-se a fotografia do
Govemador.
Preocupa-me que esses recursos sejam enviados para o Estado de Rondônia de qualquer jeito,
sem que se saiba previamente a sua aplicação, porque, em nove ou dez meses de governa, Sr. Presidente, o atual Governador praticamente faliu aquele
Estado: quando o recebeu, a folha de pagamen!o
· estava com o atraso de dez dias; hoje o Estado está
um ou dois meses atrasado em seus pagamen!os.
O Governador daquele Estado utiliza o dinheiro
para pagar emprei!eiras que prestaram serviços
para dois ou três governos anteriores. As inforrnações são de que esse dinheiro é dividido meio a meio.
Sabe-se que o Governo tomou dinheiro no BAMERINDUS, a juros de 10%, para pagar empreiteiras o valor de R$1 0,7 milhões e deixou de remunerar os seus funcionários.
Agora, no mês de outubro, o Governador do
Estado tomou 9 numerário do Estado e o encaminhou ao Pref!'li!o da Capital para pagar resíduos de
obras realizadas há oito anos, da ordem de R$19,7
milhões.
O Governo do Estado de Rondônia recebeu da
FAE R$3 milhões e cometeu o maior escândalo da
história, que a Veja comenta. Trata-se da história da
compra superfaturada do frango, que não existe. En-
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quanto o Presidente afinna em público que o frango
custa R$1.00 o quilo, o Governador de Rondônia
comprou por R$3,25. Também o quilo de peixe que
custa R$1, 1O, na nossa Região, é adquirido pelo
Governador por R$5,80.
Ainda há os escândalos do ovo, do pão, da
cama e o da área da Educação que envolve a merenda escolar das crianças, que estão em tomo de
R$3 mühões.
Então, Sr. Presidente, mostrei ao Presidente
da Caixa que estamos procurando recursos para encaminhar Rondônia; aprovamos qualquer quantia,
mas com o objetivo de que ela seja encaminhada
daqui, endereçada corretamente.
Estamos pedindo uma audiência com o Presidente da Repúbfica para que tenhamos uma atenção especial no encaminhamen!o desse recurso, até
porque esse dinheiro é do povo, é meu, é da Nação,
dos miseráveis que compraram suas casinhas nos
programas habitacionais e levam esse dinheiro aos
cofres da Caixa Econômica.
Procurei saber do PresidenliõSérgio Cutolo
quem seria o avalista desse dinheiro. S. Ex'- me lnformou que seria o Ministro. Perguntei qual seria o
critério para o Ministro avalizar e fiquei boquiaberto
quando S. Exª não explicou. Isso é preocupante.
Mas gostaria de dizer que fui mli!o bem recebido pelo Presidente da Caixa Econômica Federal e
que logo mais estarei fazendo um pronunciamento,
quando explicarei melhor esse assunto.
.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jornal A
Tarde de Salvador, em sua edição de 6 do corrente,
publicou claro e fundamentado artigo sob o tnulo "0
Eclipse da Estabilidade'.
Trata-6e de escrito de autoria do Jornalista Jorge Calmon, Diretor e Reda!or-Chefe do vespartino,
Professor aposentado da Universidade Federal da
Bahia, em cuja Faculdade de Direi!o também ensinou Direito. Constitucional.
Não vou proceder à leitura do artigo, até para
não extrair dos eminentes Senadores o prazer de lêlo. Além de escrito com estilo rigorosamente preciso,
traz elemen!os valiosos de Direito Comparado, para
demonstrar o absurdo do que se está fazendo neste
momento, no Brasil, com a exlinção da estabilidade
destinada aos servidores públicos.
Peço, assim, a V. Exª que o considere fido,
para que seja publicado juntamente com as palavras
que acabo de proferir.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOSAPHA T MARINHO EM SEU D/8CURSO:
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Jornal A Tarde, de Salvador, Bahia, edição do
6-11-95, 1~cademo, pág. 6.
O ECLIPSE DA ESTABILIDAOE

Jorge Calrnon
Até o ano de 1883 existiu nos Estados Unidos
o "sistema de espólio (spolis system), em todos os
níveis, ou seja no ãrnbilo federal e no dos estados é
circunscrições idéias, prática segundo a qual o partido que empolgava o poder costumava dispensar os
servidores admitidos na administração anterior, fazendo da distribuição de cargos públicos uma fonte,
às vezes até antecipada, de recursos, paralelamente
à colete de fundos entre empresários, com o tácilo
compromisso de entrega de obraS:
É compreensível que esse processo de admissão ao funcionalismo tivesse despertado, desde
cedo, a reprovação de pessoas dotadas de espírilo
cívico e de bom senso. Ganhou nome já em 1812,
porém durante mais de sessenta anos, ou seja de
1820 a 83, vigorou plenamente, justificando as derrubadas periódicas nos quadros de pessoal. Só o
presidente Benjamin Harrison demitiu no espaço de
um ano 31.000 empregados dos Correios. Para, nas
vagas, colocar igual número de correligionários•••
Toda sorte de abusos foram cometidos, enquanto durou esse regime por funcionários despreparados para o ser\tiço ou para o desempenho de
postos de responsabilidade, homens que, além disso, sabiam que a garantia do seu emprego consistia
tãa-5omente na duvidosa permanência do seu partido no poder, cabendo-lhes se aproveitarem o quanlo
possível da época das vacas gordas.
A reação inicioU-5e durante a presidência de
Rutherlorf Hayes (em 1877), mas veio a adquirir ímpeto em razão de um falor emocional: a repercussão
do assassinalo do presidente James Garfield por um
frustrado candidato a emprego público, aliás também desequilibrado mental. O sucessor de Garfield
foi Chester Arthur. lido por adversário da reforma do
sistema de espólio, antes de assumir a presidência,
revelou-se, pelo contrário, patrocinador da mudança,
ao promover a aceitação pelo Congresso do chamado Alo Pendlelon, cuja aprovação significou o começo de uma fase nova na vida administrativa dos Estados Unidos. Erigindo o mérilo como critério para
ingresso e asêensão no serviço público, afastada inteiramente a ingerência política, o sistema criado
pelo Ato Pendfelon passou a assegurar ao funcionário "indefinite lenure in their positions", permanência,
sem prazo, em seus cargos. Por outras palavras,
sua estabilidade.
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Esta foi, portanto, a longa caminhada que o
serviço público nos Estados Unidos empreendeu até
chegar .à invejável situação aluai.
Lá, o objetivo maior foi a pennanência do servidor na sua carreira, a salvo dos sobressaltos decorrentas da mudança de comando político. Conservado no seu cargo, ou na sua função, o empregado
público passou a dedicar-5e com mais tranqüilidade
ao trabalho, a poder aperfeiçoar-59 no campo específico de sua atuação, a agir com isenção no cumprimento do dever, apenas preocupado com o interesse público. Tal o resultado de anos e anos de estudo
e debate em tomo das garantias e responsabilidades do servidor público.
Aqui se está pretendendo fazer exatarnente o
contrário, isto é, retirar do funcionário, ainda que
concursado, a segurança do emprego, para deixá-lo
exposto aos caprichos da política, ou à sorte das
eleições.
.
Não deve preocupar a aplicação imediata dessa lei na esfera da União ou dos estados. Ninguém
deverá ser demitido, dentro de curlo prazo, em oonseqüência de sua entrada em vigor. A preocUpação
transfere se para o futuro; transfere-56, especialmente, para a área dos municfpios, em que mais
contundente costuma ser o antagonismo partidário,
conseqüentemente onde se farão as degolas periódicas de funcionários; conforme a alternância das siglas nos governos focais.
Tudo leva a crer na existência, futuramente, de
um tumuto continuo na vida municipal. E também
nos estados. Até que a evidencia do erro, que terá
sido a extinção da estabilidade, determine o restabe- .
lecimento dessa garantia
Jorge Calmon ó joma/ists e foi professor de Hist6ria da Amédca
da UniiiBrsidade FsdBnll da. Bshla.

Durante o discutso do Sr. Josaphat
Maiinho, o Sr. Ney Suassuna, &pente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo
a palavra, como Uder, ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
estamos tendo, neste próximo fim de semana e no
seguinte, dois fatos de grande importância para o
Partido Socialista Brasileiro.
O PSB foi.fundado em 1946, já defendendo o
programa do sooialismo democrático. Foi extinto em_
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1966 pela ditadura militar, reconstruindo-se a partir
de 1985. Cresce, ao longo do tempo, pela sua coerência, pelo seu esforço na luta contra a injustiça e
na busca da igualdade social. Elegemos, em 1986,
apenas um Deputado Federal em todo o País. Na
eleição de 1990, fizemos 11 Deputados Federais.
Na eleição de 1994, elegemos 15 Deputados Federais e, pela primeira vez, um Senador da República
Tamos hoje dois Governadores que são nomes extremarnente respeitados em todo este País: Governadar Miguel Arraes, de Pernambuco - que inclusive
é o Presidente Nacional do nosso Partido - e o Governador João Alberto Caplberibe, do Estado do
Amapá. Ainda nas eleições de 1992, elegemos os
Prefeitos da Capital de São Luís e de Maceió, Capital do Estado de Alagoas. Temos, em coligação com
o PT, em vários Estados deste País, dois Vice-Governadores e vários Vice-Prefeitos de capitais. Portanto, é um Partido que cresce a cada dia
Gostaria de registrar que, nos dias 1o, 11 e 12
deste mês, estará se realizando em Belém o 49. Congresso Estadual do Partido SocialistaBrasileiro. Teremos a satisfação de contar com delegações de
106 municípios, dos 128 que o Estado do Pará possui. Trata-se, assim, de um Partido que está organizado na quase totalidade dos municípios desse Es!ado. Além dessas lideranças municipais, lideranças
sindicais, lideranças populares, Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, contaremos com a presença de
Deputados Estaduais, vários Deputados Federais e registre-.se - a presença especial de três Governadores de Estado: o Governador Miguel Arraes, o Governador João ,;lberto Capiberibe e o próprio Governador do Estado do Pará, Almir Gabriel, que também foi Senador da República e que foi aliado do
Partido Socialista Brasileiro nas eleições de 1994.
Os temas básicos da discussão que será feita
pelos nossos delegados serão: o PSB e 0 Panorama Nacional; A Avaliação da Participação do PSB
nos Governos Estaduais e Prefeituras Municipais e,
finalmente o mais importante, O Projeto Político da
Esquerda Sodalista Esses debates serão feitos em
nível de Estado, para levarmos a posição do Pará ao
Congresso Nacional do Partido, que se realizará em
Recife nos dias 16, 17 e 18 deste mês. Esse evento
contará com a. participação de todos os Estados do
País. Também estão convidados representantes de
partidos de esquerda de todo o mundo; já há confirmação de vários países, inclusive de suas embaixadas aqui no Brasil.
Gostaria de registrar este novo momento que
vive o Partido Socialista Brasileiro. Tivemos a satis-
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fação de receber, recentemente, nas nossas fileiras,
o Senador Antonio Carlos Valadares, que, no próximo dia 1O, ingressa oficialmente no Partido, junto
com um Deputado Federal, três Deputados Estaduais, vários Prefeitos e Vereadores do seu Estado. __
Portanto, registro este momento como de grande importância, em que o PSB muda sua Direção
Nacional e apresenta-se à Nação como um Partido
que busca representar os excluídos da sociedade e
levar àqueles que não têm a compreensão da importãncia da participação no processo político que existe uma alternativa para a qual estamos aberios.
Como partido político, somos instrumento de luta
desses trabalhadores. A nossa compreensão é de
que só se muda a sociedade com luta política. lnfelizmente, a maioria do povo brasileiro ainda não chegou a esse nível de compreensão. Estamos trabalhando no sentido de mostrar ao povo, principalrnente ao trabalhador menos organizado deste País,
àquele que se contenta às vezes com poúca coisa,
ao que não protesta, ao que não tem a visão da grave injustiça existente na nossa pátria, que existe um
camin~o para mudar essa situação: o da luta política. Evidentemente, nós, do PSB, somos uma parte
d~se in.~mento da luta, já que existem partidos
mUlto prox1mos, co~ o PT, o PPS, o PCdoB. .
Queremos, p01s, fortalecer cada vez ma1s a
luta do povo. Com e esperança, acreditam~ que,
no futur~, consegwremos transformar a real1dade
deste P~1s.
.
.
.
.
De1~0, po1s, com muita ~tisfação, r~1s~s
esses d01s eventos que cons1dero da mruor lmportância para o PSB, para o povo do Pará e, inclusive,
para todo o Brasil.
. Gostaria também de deixar registrado nos
Anrus do Co~gresso o programa dos congressos estadual e naetonB!.
.
.
Era o que tinha a d1zer. Sr. Pres1dente.

f?

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU DISCURSO:

PROGRAMA
Sexta-feira (10-11-95)

crede~~~~~~- Recepção aos delegados e, início do
13h -Almoço.
14 às 18h - Prosseguimento da recepção e
credanciamento dos delegados.
17h30min -Jantar.
19h- sessao Solene de Abertum
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•Composição da Mesa e saudação aos Delegados. Usarão da palavra o Prof. Orlando Bordallo
Jr. (Secretário-Geral do PSB), Almir Gabriel (Governador do Pará), Senador Ademir Andrade (Presidente Regional do PSB e dirigentes dos demais partidos
políticos e representantes dos poderes Legislativo e
Judiciário.
Sábado (11-11-95)
7h- Café da Manhã
8h30min -Sessão Plenária -O PSB e a Conjuntura Nacional.
•O PSB e o panorama naci~!"'al.
•Avaliação da participação do PSB nos governos estaduais e em prefeituras municipais.
•O projeto político da esquerda socialista
Expositores: Governador Miguel Arraes (PSBPE) e Governador João A. Capiberibe (PSB - PE).
1Oh30min - Intervalo.
1Oh45min - Debate com a plenária sobre a
abordagem anterior dos expositores.
13h -Almoço.
14h30 - Sessão Plenária - Construção Partidária- Dire~es Legais
•Legislação Beitoral e Partidária (atualizadas).
• Eleições dos diretórios municipais, a serem
realizadas em fevereiro de 1996.
•Instruções para as convenções para a escolha de candidatos a serem realizadas em junho/96.
•Estatuto, Regimento Interno e Código de !Ôticado PSB.
• Expositor: Prof. Orlando Bordallo Júnior (Secretário-Geral do PSBIPA).
16h Intervalo
16h15min _ Debate com a plenária sobre a
abordagem anterior.
17h30mi!1. _Painel_ A Dinamlca de Atuação
do Gabinete do Senador Ademir Andrade em
Brasllia e Belém
• Expositores: Maria Elisa Jeveaux _ Chefe de
Gabinete/Brasma
Alfredo Figueiredo Jr. _ Assessor Parlamentai/Brasma
Maria Aparecida Cavalcante _ Coord. Gabinete/Belém
Mauro Marques_ Ass. Téc. Parlamentar/Belém
18h15min._ Debate com a plenária sobre a
abordagem anterior.
19h30min Jantar
Domingo (12-11-95)
7h Café da Manhã
Sh _ Sessão Plenária_ O PSB nQ_Estado do
Pará
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•Avaliação por município
• Participação nas Eleições Municipais/96
•Coligações
•Expositores: 1 (um) Delegado por município_
com tempo máximo de 3 minutos 'por intervenção
11 h Intervalo
11 h1Smin _ Sessão Plenária O PSB e o Govemo no Estado do Pará
Participação: Dr. Antônio Fontelles (Presidente
do lpasep), João Augusto Oliveira (Presidente da
Loterpa) e outros.
11 h55min _ Debate sobre o tema
~13h15min_Aimoço

15h. _ Sessão Plenária de Encerramento
• Encaminhamento de votações
•Escolha de Delegados ao Congresso Naciona!
•Apresentação de Moções
19h Encerramento
A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra a V. Ex", pelo prazo de cinco minutos,
nos termos do art 14, VIl, do Regimento Interno.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, registro aqui a
presença do Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, no Estado do Acre, para identificar
in loco as denúncias que vêm sendo feitas contra o
Governador do Estado, Sr. Orleir Cameli, e fazer os
necessários levantamentos.
Pesam· sobre S. Ex• mais de 16 acusações,
porque o último item, pelo que estou sabendo, é de
que o Governador do Estado do Acre, além de todos
os crimes cometidos, também deu uma desastrosa
entrevista na qual advoga pela força do trabalho escravo, o que é um desastre. Trata-se de mais um crime contra a Constituição, que não permite esse tipo
de abuso cóntra os direitos humanos. Mas a agenda
do Dr. Geraldo Brindeiro, no Estado do Acre, é mt.ito
significativa.
Faço questão de registrar isso aqui, porque o
Governador do Acre, além de vir manipulando boa
parte dos meios de comunicação para fazer campanha difamatória contra os Senadores, no caso eu, o _~
Senador Flaviano Melo e o Senador Nabor Júnior,
ao invés de utilizar esses meios de comunicação
para se defender, tenta nos atacar e dizer que estamos fazendo uma campanha difamatória contra a
sua pessoa e o seu governo. Isso não é verdade! Os
fatos para os quais estamos alertando são ates do ·
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Governador do Estado do Acre, não é a oposição.
Não são os Senadores que fizeram transporte de
mercadoria ilegal dos Estados Unidos; não foram os
Senadores que fizeram, em nome do Governador do
Acre, a compra de aviões de forma irregular; não loram os Senadores do Acre que persuadiram o Governador do Estado a assinar uma carta de intenções com uma empresa de idoneidade duvidosa sobre
a qual pesam acusações de movimento com o narcotrãfico e lavagem de dinheiro oriundo de venda de
drogas. Enfim, não foi a bancada de deputados e senadares de oposição que fez com que o Governador
do Estado do Acre assinasse o primeiro convênio,
cujo montante foi parar na conta de sua empresa
Há uma série de irregularidades cometidas
por esse governo de sua responsabilidade. Mais
ainda, ele tem uma ficha por cometer crimes até
de falsidade ideológica, pois tem quatro CPFs e
duas carteiras de identidade. Nesse caso, não foi
a oposição que inventou essa história São fatos
reais, concretos, que devem ser investigados pela
Receita Federal.
Nesse sentido, faço questão de fazer aqui o registro da agenda do Dr. Geraldo Brindeiro, cuja presença no Acre se dá para apurar todas as irregulariclades. Ele cumpre a segunda agenda e teve audiência com o Dr. Hélio de Freitas, Presidente do Tribu·
nal de Contas do Estado do Acre, que atesta todas
as denúncias contra o patrimõnio público cometidas
pelo governador do Estado do Acre. Teve audiências também com o Deputado Estadual Said Rlho,
do PMDB, com o Sr. Sebastião Fonseea, Presidente
do CREA, com o prefeilo da capital, o engenheiro
florestal Jorge Vianà e com a pessoa que coordena
.. .. o Comitê Chico Mendes, professora ligada à que&tão de defesa dos direilos humanos, Raimunda Bezerra, e com vários sinâiCalistas também; com Silvio
Martinelo, que é jornalista, com Antônio Alves, também jornalista, com Antônio Slélio, jornalista, com
Luiz Carias M. Jorge e Altino Machado, que inclusive
vem sendo ameaçado de morte por parte de pessoas que com certeza estão se sentindo incomodadas com as denúncias feitas por este jornalista
Esse assunto-é motivo de um editorial do Jornal do Brasil, que responsabiliza o Governo Federal
pela segurança-de vida do seu correspondente. A jusliça brasileira tem que !ornar a defesa, as devidas providências, porque o jornai"IS!a vem sendo ameaçado e
teve, inclusive, sua casa alvejada por tiros, telefonemas anônimos e uma série de irregularidades.
Portanto, essa pessoa também eslá sendo ouvida pelo Dr. Geraldo Brindeiro, além do jornalista
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· Chico Araújo, que também vem sendo ameaçado
pelas denúncias que eslá fazendo.
Outras pessoas e entidades estão sendo ouvidas, como o Dr. Rodrigo Janolti, Presidente da Associação Estadual dos Procuradores. Logo que os
procuradores perceberam a série de irregularidades
cometidas pelo Governador do Estado, alertaraiTHlO
e foram expulsos da sala do Governador, segundo
denúncias de alguns deles, que não aceitou o assessoramenlo visando a que ele não continuasse
cometendo improbidades e impropriedades contra o
Estado do Acre. No dia de ontem, o Sr. Procurador
teve entrevista com as seguintes pessoas: Dr" Salate Maia, Dr. Ubirajara, Dr. Edmar Monteiro, do Ministério Público Estadual, Padre Luiz Sceppi, representante do Bispo Dom Moacir Grechi, Deputado
César Messias, que é o Presidente da Assembléia
Legíslativa e com o Dr. Gersey Nunes, que é o Prasidente do Tribunal de Justiça. O Governador Orleir
Cameli também foi ouvido, é claro;-porque não paderia deixar de ser. Nas informações que temos,
consta que, na audiência com o Governador Orleir
Cameli, ele e seus advogados e sua assessoria tentaram o tempo todo desqualificar a pessoa do Dr.
Luiz Francisco, que é o representante da Procuradoria da República no Estado do Acre, o que, com certeza, só agravou a situação do Governador, porque, se
ele nllo teme as denúncias que sllo feitas pelo Dr. Luiz
Francisco, não tem com que se preocupar. É só procederem às investigações e ele poderá responder uma a
uma as deniÍlCÍas. Infelizmente, tenho quase certeza,
não será possível, porque os crimes cometidos por ele
são muito graves. Também os Srs. Raimundo Macêdo
e Terri Aquino, que sllo indigenlstas, fizeram denúncias de que o Governador do Acre teria tirado madeira,
de forma irregular, na terra dos índbs Campas, no Municípb de Cruzeiro do Sul.
Há um pedido da parte do Dr. Luiz Francisco
para que seja feita uma profunda investigação nas
empresas do Sr. Naroiso Mendes e de mais três empresários que estão sendo acusados de ter uma relação duvidosa com obras no Estado, ou seja, baneficiados por meio de licitações fraudulentas e da dispensa de licitação, contra a própria lei, para beneliciar esses empresários, principalm~e o Sr. NarcisCI
Mendes.
Faço questão de fazer esse registro e dé dizer
que a população do Estado do Acre e o Brasil sào
conhecedores, por intermédio das denúncias feitas
pela imprensa nacional, dos crimes cometidos pelo
Sr. Orleir Carneli. Aquele povo trabalhador, honesto
e honrado não pode continuar vendo o seu nome ser
,,·,
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manchado por um representante que pratica as irregularidades que o Sr. Orleir Cameli vem praticando
à frenté do Governo do Estado do Acre.
Inclusive, quero pedir à Mesa que o editorial do
~Jornal do Brasil faça parte do meu pronunciamento. Foi muito interessante o posicionamento desse
jornal na defesa do seu jornalista e no pedido de que
a Justiça brasileira não permita que, mais uma vez,
uma morte anunciada se concretize, como aconteceu no caso do assassinam de Chico Mendes e de
outros ocorridos no Acre.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SR" MARINA SILVA EM SEU PRONUNCIA-

MENTO:
O IMPERADOR DO ACRE
Há dez dias, o correspondente do Jornal do
Brasil no Acre, José Altino Machado, revelou que o
governador do esiado. Or1eir Cameli (PPB), linha
duas carteiras de identidade com registras diferentes
e quatro números de CPF (Cadastro de Pessoa Flsica) da Receita Federal. Na mesma ocasião, o país
tornava conhecimento de que este sombrio personagem respondia a 16 violações da lei, entre contrabando, corrupção, trabalho escravo, sonegação de
imposlos, invasão de terras indlgenas e exploração
üegal de madeira.
Somando isso tudo chega-se tranqüilamente a
30 anos· de pena. Mesmo para o Acre é uma folha
corrida fora de série. Afinal, a carreira política de Cameli começou há três anos, com a eleição para prefei!o de Cruzeiro do Sul. E o acúmulo de todos esses desmandos em apenas dez meses à frente do
governo estadual ameaça desbancar PC Farias nos
verbetes mais escusas do livro Gulness de recordes.
O quadro é tlpico: o procurador da República
no Acre, Luís Francisco Fernandes de Souza, sob
proteção policial, ameaçado de morte por "interferir
indevidamente" nos negócios de Cameli. A casa do
correspondente do Jornal do Brasil alvejada por
uma bala calibre 32, depois de telefonemas notumos
sem que o autor da ligação se identifique e fale alguma coisa.
Camelí -é o sátrapa amazonense clássico.
Transgride leis, ignora licitações, atropela o Orçamen!o do esiado, deposita dinheiro público em sua
conta bancária pessoal, negocia com empresa colombiana suspeita de envolvimen1o com o narcotráfico, oferece um terço do território do Acre para con-
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seguir um empréstimo de US$ 165 mil, trabalha com
caixa dois e tem um Boeing 727-200 (em nome da
empresa Marmud Cameli) apreendido em Cumbica
com 11 O caixas de contrabando. Um dos tripulantes
- surpresa - é piloto do traficante Curica, dono das
7,5 toneladas de cocaína apreendidas no ano passado no estado de Tocantins.
t: um prontuário mui!o comum no oeste sem lei
dos migrantes e aventureiros. O Brasil pós-Collor
reagiu à dissolução dos costumes políticos e à noção de que a vida pública era a maneira de enriquecer mais rápida e eficaz que existe. Mas não os estados amazõnicos.
Que medidas !ornarão os merroros de uma Assembléia Legislativa que comem na mão do governador? Por que o procurador-geral da República,
Geraldo Brindeiro, não encaminha denúncia ao Su. perior Tribunal de Justiça? O que faz o ministro da
Justiça? Por que a Receita Federal não tomou nenhuma providência para apurar a denúilcia dos
CPFs fantasmas do governador e de seus irmãos?
Será possível que vamos ter de novo mortes
anunciadas no Acre, como a de Chico Mendes? Es- ·
paremos que as autoridades levem a sério as denúncias dos três senadores do estado - Flaviano
Melo e Nabor Júnior (PMDB) e Marina Silva (P1) -,
assim como as do prefei!o de Rio Branco, Jorge Viana, e de representantes de outras 30 entidades da
sociedade civil.
Ou seja: a partir desse momento, o governo federal passa a ser cc-responsável pelo que acontecer
a José Altino Machado, correspondente do Jornal
do Brasil no Acre.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Senadora Marina Silva, V. Exª será atendida, na forma do
Regimento.
Por cessão do Senador Pedro Simon, concedo
a palavra ao Senador Romeu Tuma, pelo prazo de
50 minutos.
O SR: ROMEU TUMA ( .SP.- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, preliminarmente, quero solidarizar-me com a. Senadora Marina Silva, pelo
seu pronunciamen!o a respei!o do Acre.
Em seguida, com base no pronunciamento feito pelo Senador Pedro Simon sobre o projeto de reconhecimento dos desaparecidollõ.gostaria de fazer
uma referência a esse assunto em homenagem ao
Senador Teotõnio Vilela, que, à época do início da
abertura, passou por momentos·crfticos em decorrência das greves do ABC. Naquele episódio, o Senador Teotõnio Vilela, com sua calma e com a sua

------------------~.
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paciência, interveio de forma positiva para tentar recentes na China - ainda não se encontrou o caminho
solver algumas das pendências que ocorreram nacorreto de se fazer frente a esse terrível mal do nosquele conflito.
so século.
Apresento a seguir um relatóric da 64" Reunião
Há uma estimaliva de que o crime organizado
da Assembléia Geral da INTERPOL, realizada em
movimenta, ao redor do mundo, sornas eql.ivalentes a
três vezes a nossa dívida externa, isto é, de US$300 a
Beijing, China. Não terei tempo para ler todo o relaUS$400 bilhões, e a opinião da Secre1aria-Geral da lntório, pedindo por isso desculpas aos Srs. Senadores, mas a ele farei algumas referências. Assim, reterpol quanto à parte relativa ao narcotráfico é de aproqueiro à Mesa que seja dado como lido.
ximadamente US$175 bilhões/ano que circulam no
Na reunião da INTERPOL, que se realizou em
mundo do tráfico de entorpecentes.
Beijing, do dia 04 ao dia 1O de oulttlro, na qual estiOutro assunto importante trata da lavagem de
ve presente representando o Senado Federal e
dinheiro, em que se procurou dar uma definição a
como Vice-Presidente Honorário da Instituição, disrespeito dessa atividade ilícita. Chegaram à conciucutirarn-se vários assuntos referentes ao crime orgasão de que atividade ilícita é qualquer ato ou tentatinizado, à participação do Brasil no MERCOSUL e aiva que tem por objeto ocultar ou disfarçar a natureza
gumas idéias sobre como combater o crime e sobre
- de haveres obtidos ilicitamente a fim de que parecomo se posicionar perante aquilo que vem creçam provenientes de fonte lícita. Isso é uma definiscendo ao longo dos últimos anos.
ção atualizada sobre o branqueamento de capitais
Foi discutido não só o problema do narcotráfico
ou lavagem de dinheiro, dependendo de cada líne os meios de combatê-lo, mas a delinqilência ecogua, porque o assunto debatido recebe uma deternômica e financeira, informática e telecomunicações,
minada denominação.
Chamo a atenção sobre os índices que foram
crimes contra menores e uma série de outros cujo
relatório especifica e detalha, bem como indica
aprovados para o combate real à lavagem de dinheimeios de combatê-lo de forma também organizada
ro, bem como para os projetos do Senador Pedro SiGostaria de chamar a atenção dos Srs. Senamon que tramitam na Comissão de Constituição e
Justiça. Um deles, foi aprovado nessa última reunião
dores para a participação de um g~ especial do
MERCOSUL. fonnado pelo Ministro da Justiça do
e penntte aos bancos e outras entidades financeiras
Uruguai, o representante da Argentina, do Paraguai
denunciarem as transações com dMsas ou de outra
e do Brasil. Esse
discutiu a participação e o
espécie atípica e suspeita, como também às autoridades competentes que detenninarão se convém ou
apoio da INTERPOL nos estudos sobre a posição
policial no MERCOSUL
não realizar investigações complementares e se tais
EsSe grupo especial de trabalho chegou a uma
transações têm por objetivo o produto de atMdades
conclusão e· expediu uma resolução qoo cuida do
Bícitas.
E há outros itans a respetto das normas, que
vazio existente relativo a normas legais para fazer 1
frente à problemática da delinqüência transacional,,
seria importante discutir.
com a quebra e abertura dos espaQOs ffsicos das
Considero também importante o resultado de
uma resolução adotada no Cairo, Egtto, durante o
nossas fronteiras através dos acordos que estão
Novo Congresso das Nações Unidas sobre Prevensendo implantados para o MERCOSUL
Entre outros itens da resolução que foi aprovação do Deltto e Tratamento do Delinqüente, propriada, há a consciência da necessidade de coordenar a
mente vineúada ao controle de armas de fogo, com
cooperação para assuntos policiais e judiciais entre
o objetivo de prevenir a delinqilência e garantir a segurança pública
os países do MERCOSUL. a fim de lutar eficazmente contra a delinqüência internacional.
Verifiquem V. Exils a grande aflição das autoriOutra das resoluções diz respetto a carros roudades e a queixa do Governador do Estado do Rio
de Janeiro sobre a entrada, por nossas fronteiras, de
bados - o Brasil teve grandes problemas, principalmente com o Paraguai. TIVe hoje a oportu1idade de,
grandes quantidades de armas. Esse tráfico internacional, que vem alimentando quadrilhas e, recenteparticipando da reunião da Comissão de Relações Exmente, apreensões de armas de modelo russo fabritenores e Defesa Nacional, ver aprovado um dos relatórios sobre o acordo Brasil-Paraguai, que trata da decadas na China, tem atemorizado, amedrontado e
volução de vefculos roLtlados por ambos os países.
sacrificado vários cidadãos de bem do Brasil.
Outro assunto importante é que desde 1908 O Brasil deve participar, de qualquer ro·nna,
quando da primeira reunião sobre tráfico de entorpedesse controle internacional que se pretende faze~.

grupo
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~-para evitar que essa grande quantidade de armas

continue a circular pelo território brasileiro. .
Há ainda o problema da identificação policial
aliada à preocupação com o meio ambiente. Hoje,
para o levantamen1D de impressões digitais latentes,
usa-se o CFC 113, que contribui para o efeito estufa
e deteriora a camada de ozônio, conforme reza o
Pro1Dcolo de Montreal de 1988 sobre o controle da
produção e consumo dessa substáncia. ~o implica
que a polícia técnica venha a estudar novas me1Ddologias de levantamento de impressões latentes.
Tivemos durante os pronunciamen10s do Presidente da INTERPOL - e já aprovada pela 63A Assembléia Geral - a proposta de ensino de direitos
humanos nas Escolas de Polícia.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de fazer uma referência, com muita vaidade: quando
Dire1Dr da Polícia Federal institúmos, por meio de resolução, a Cadeira de Direitos Humanos na Acaderria
Nacional de Polícia que, conforme a experiência demonstrou, constitt.iu um passo importante para elevar
ainda mais o seu conceito no seio da sociedade.
Foi discutido, também, o terrorismo intemacional, foram feiias várias referências e discutidas várias normas de ação, vis10 que até a década 80 a lNTERPOL não admitia discussões sobre atos de terrorismo, vinculando-os a a1Ds políticos. Entretanto,
com a indiscriminaqa ação dos terroristas, com mortes de gente inocente, passou-se a discutir o assunto caso a caso, para que a Polícia realmente colabore na apuração dos delitos que tanto entristecem a
sociedade a exemplo do ~assinalO do Primeiro-Ministro de Israel.
Hoje, toda a sociedade internacional lamenta e
chora a morte de um grande guerreiro, um extraordinário comandante que chegou à conclusão de que a
paz é o melhor caminho para a alegria, felicidade e
entendimento entre os povos neste momento de dificuldades que o mundo atravessa.
Outro fato que nos preocupa e que vem sendo
discutido no cenário politico e na área técnica é a
descriminalização do uso de maconha. Chamo a
atenção dos Srs. Senadores para a grande produção de maconha (cannabls) que está havendo no
mundo, porque por meio da geração hidropônica, na
qual a terra é. substituída por uma mistura conveniente de sais minerais, além de permitir três colheitas anuais proporciona um aumento no teor de THC
- o princípio ativo da planta- o que resulta numa
planta de qualidade melhor.
Então, isso vem-nos assustando porque é um
indicativo de que o consumo já alcança índices as-
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sustadores. O próprio observador da ONU, nesta
reunião, disse que no Sudeste Asiático também há
um notável crescimen1D do consumo de drogas na
razão di reta do crescimento econômico que se registra na área
Hoje a Colômbia é um dos países que alcança
quase que o primeiro lugar na produção de papoula,
do ópio, com um índice negativo de maior produ10r
de cloridra1D de cocaína, o que impõe uma preocupação maior àqueles que vivem no continente sulamericano, pois há grande facilidade de passagem
desses produ10s pelo território nacional. Há um !evantamen10 que hoje demonstra que a papoula ocupa uma área de mais de 12 mil hectares na região
da Colômbia, principalmente nas encostes do norte
daquele país.
Há uma série de assuntos interessantes sobre
os quais eu gostaria de falar, mas não posso deixar
de fazer algumas citações sobre a China que, podemos dizer, é a porta do futuro para investimenfos e
parceria com o Brasil.
Consegui, por intermédio do Embaixador do
Brasil naquele País, a quem agradeço as atenções
dispensadas à delegação brasileira, João Augus10
de Médicis, e do representante do Banco do Brasil,
Dr. Nor1Dn Seng alguns indicativos do grande crescimento da China em sua área econômica.
O Sr. Emandes Amorim - Senador Romeu
Tuma, permita-me um aparte?
SR. ROMEU .TUMA - Ouço o aparte do nobre Senador Emandes Amorim.
Sr. Emandes Amorim - Nobre Senador Romeu T uma, tenho a impressão de que o consumo de
drogas e a participação de parte da comunidade no
tráfico - olhando o problema do Brasil - é maior
quando há o desemprego e a falta de ocupação. v.
~que viajou à Europa e à Asia e pode observar os
paises que produzem e oferecem empregos - temos
como exemplo Taiwan, que não tem a lei trabalhista
tão complicada como a nossa, onde as pessoas Irabalham até por menos de US$1 00,00, mas que exporta riquezas -, qual a impressão que teve V. ~?
Há também o caso da Bolívia, que faz divisa com
nosso Estado. Ouvimos dizer que houve um grande
investimento por lá pelos americanos. V. Ex" tem conhecimen10 de que, após esses investimenfos, tenha diminuído a produção de 1óxicos naquela área?
SR. ROMEU TUMA,- Senador Emandes
Amorim, agradeço a
Ex" por esse aparte e pelo
questionamento. Tenho impressão de que, às vezes,
o desemprego estimula aqueles que não conseguem
uma oportunidade de um salário justo e honesto pro-
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curarem-na no tráfico e não no consumo. A pessoa
busca.<! oportunidade de um enriquecimento mais
fácil porque ouve falar em milhões e milhões. Por
isso, há vários pombos-ameias que são identificados carregando 1, 2, 3, até 5 Kg de droga em troca
de US$ 5 mil. São esses pombos-correios que fazem o trabalho de formiga na condução, no transporte nacional e internacional de pequenas quantidades de léxicos.
E hoje vemos algo que assusta a comunidade
policial internacional, bem como a sociedade civil:
com a desagregação da União Soviética e o esfacelamenlo de algumas instituições daquele país, a Máfia cresceu mlilo. E hoje o Brasil está na rota de
transporte de drogas para a Rússia através de aeronaves que passam pelo nosso território.
O JÇ~pão, por sua vez, possui uma sociedade
composta basicamente por uma classe média. O futuro embaixador daquele país nos diz que a renda
per capita é cerca de US$36 mil.
Muitas vezes não é o desemprego que aumenta o consumo de drogas, mas a falta de realização
de alguns sonhos; a própria angústia de encontrar
um vazio na sua frente; falta de oportunidade de formação profissional e a não realização na profissão
escolhida <1Pe5af de ganhar um salário bem maior
do que o dos brasileiros. O consumo aumenta pela
falta de oportunidade individual. Há também aqueles
que acreãllam que poderão parar de usar drogas
quando quiserem; no entanlo, a lolerência aos léxicos
varia de _pessoa para pessoa, e as pessoas acabando
virando prisioneiras e nunca mais se libertam dessa
dependência;· que, aos poucos, vai eliminando até a
vontade do usuãr\0, levando-o, com rapidez, à morte.
Hoje temos um produlo, que até há pouco tempo diziam que era destinado à comunidade pobre - o
crack. O governo dos Estados Unidõs está assustado com o aumento vertiginoso do uso dessa droga,
é um problema gravfssimo. No Brasil usa-se o crack
porque é mais baralo, mas ele vem cheio de impurezas; nos Eslados Unidos, como o poder aquisitivo é
maior, compram a cocaína pura e acrescentam misturas a ele para formar as pedras de crack.. É difícil
encontrarmos as razões reais para o aumento do
consumo de drogas.
Não sei se respondi a V. Ex•, mas acredito que
a Mesa aulorizará a publicação do relatório por inteiro, porque o tempo está-se esgotando e V. ex• também gostaria de fazer uso da palavra.
Depois, gostaria de conversar com V. Ex" so. bre as regiões que conhece, e os levantamenlos
, realizados acerca da existência de drogas nos ga-
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rimpos. Sempre pensei que poderia haver consumo
por alguns garimpeiros. Todavia, durante dez anos
em que militei na Polícia Federal, não tive conhecimenlo de nenhum fato que indicasse a existência de
tráfico institucionalizado nos garimpos, sendo o pa..
gamenlo feito com pedras preciosas. Não tenho conhecimenlo disso - repito. Pode haver lavagem de
dinheiro. Talvez haja o uso de ouro e de pedras preciosas como moeda de pagamento por meio dos traficantes internacionais.
A China tem 9 milhões e 600 mil quilõmetros
de superfície. É o terceiro maior pais do mundo,
onde vivem 1 bilhão e 200 mil habitantes. Existem
potencialidades difíceis de im<~ginar. Vimos vários
documentos sobre a geografia da China.
TIVe oportunidade, a convite do Ministro de Segurança Pública, depois de terminada a reunião da
lnterpol, de ir a três Estados chineses.
Senadora Marluce Pinlo, V. Ex" deve ter tido a
oportunidade, com as outras companheiras Senadoras, de ver o crescimento vertiginoso da China.
Quem passa por aquelas avenidas largas de Pequim
visualiza prádios enormes, modernos. Há, inclusive,
uma torre de televisão considerada hoje a maior do
mundo. É grande a potencialidade econõmica daquele país. Hoje há praticamente 17 empresas com
escrilórios na China, que pretendem participar da
concorrência para a conclusão da hidrelébica de
Garganta, que será uma das maiores do mundo.
Dentro de alguns anos, a China terá mais de oito
usinas nucleares para produção de energia. Hoje há
16 mil empresas estrangeiras trabalhando lá
A Sr!- Marluce Pinto- Permite V. Exª um Çlparle?
O SR. ROMEU TUMA -Com muito prazer.
A. Sr!- Marluce Pinto - Estou ouvindo com
atenção o pronunciamento de V. Ex". Realmente,
Senador, este ano estive na China junlo com outras
Senadoras. Jã havia estado lá em 1989, a convite
do Governo chinês, quando, em 27 dias, tivemos
oportunidade de conhecer oilo provfncias. No meu
retomo, disse ao meu Governador - na época nós tínhamos ido junlos - que tive a impressão de_que estava em outro país. Apõs a minha última viagem à
China, cheguei à conclusão de que realmente muitas empresas estatais devem ser privatizadas e que
devemos abrir a economia para o· mercado externo.
Digo isso porque quando estivemos na China o comércio praticamente era privativo do governo. O único lugar em que se podia comprar alguma coisa e
assim mesmo na quantidade existente no momenlo
era nas Lojas da Amizade. Somente os camelôs
exerciam a atividade comercial particular. O cresci- -
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meniD da China nos últimos seis anos foi algo extraordinário. E chegamos à conclusão de que isso se
deve exatamente à mudança do regime político. Na
época em que estivemos lá, uma semana após o
~massacre na Praça Celestial, o regime era muito techado. As pessoas se vestiam simplesmente. Senlíamos que o povo chinês não tinha liberdade nem
para responder a determinadas perguntas. Hoje,
nota-se que o povo vive livremente. Os meios de comunicação, os teatros mudaram mLiiD. Até a cultura
está totalmente diferente. Hoje existem shopping
centers lindos, que V. Ex" deve ter visto, só de empresas estrangeiras. Os meios de transporte, há seis
anos, praticamente se resumiam a bicicletas, de tal
maneira que era o ônibus que parava para que as
bicicletas passassem. Hoje, como V. Ex" observou,
há muitos carros importados. O movimeniD é incrfvel. O desenvolvimento é extraordinário. As chinasas ganham bem porque nas lojas de empresas estrangeiras eles pagam um salário altíssimo, diferente
daquele pago na loja da amizade. São essas as
constatações que fizemos. É realmente gratificante
ver que naquele país milenar, que tem a maior popufação mundial, hoje o povo tem uma vida muito diterente. Vale a pena qualquer parlamentar do nosso
País conhecer a China, para ver o seu grande desenvolvimento e usufruir da experiência para, livremente, votar e fez~ mudanças no Pafs proporcionando, dessa forma, um crescimeniD tão avançado
quanto o obtido pela China nos últimos seis anos.
0 SR. ROMEU TUMA - Muito obrigado pelo
aparte, Senadora Marluce Pinto.
Ex'- é "testemunha viva das mudanças ocorridasnaC-hina-- - - - - - - - - - - - - - - - ----

v.

Quando fá estive, há dez anos, havia um corredor para os carros do Partido e uma ciclovia, que tinha o dobro, ou o triplo, da largura da pista destinada aos veículos que transitavam pelas estreitas avenidas de Pequim e de Xangai. Hoje o número de
carros é diferente, há vários cruzamentos e congestionamento. Inclusive os carros de modelos mais antigos, já são montados e vendidos na China O próprio Santana, que era fabricado no Brasil, hoje já
está sendo montado na China
Acredito que uma das grandes inovações - e
os Srs. Senadores do Norte têm lutado pela sua implantação - São as zonas econõmicas especiais,
criadas na China, que acolhem o capital externo,
atraindo-os com isenções de taxas, baixo custo de
mão-de-obra e grande potencial de negócios para
formação de )oint ventures e investimentos. O ponto básico defendido nas negociações é a transferência
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e absorção de tecnologia Lá o capital estrangeiro
representa de 25% a 100% dos empreendimentos.
Achei interessante isto: quem quiser instalar-se
na China terá de levar juniD a tecnologia, que tem de
permanecer na China Eles não admitem o capital
especulativo. É um regime forte com um mercado
que começa a abrir-se com bastante intensidade. As
zonas econõmicas especiais são verdadeiros canteiros de obras que levaram o país a altas taxas de
crescimeniD nos últimos anos. Dez anos atrás, não
existia sistema bancário. Hoje, funciona bem não só
o sistema bancário como também o turismo, a ccmunicação, a radiodifusão, as indústrias eletro-eletrõnicas e os transportes. As revistas especializadas
demonstram que o país atraiu U$26 bilhões de capital estrangeiro no último ano, aproximando-se dos
Estados Unidos, que é senhor de 32 bilhões.
Desde que Deng Xiaoping anunciou esses novos sistemas, muitos chineses se enriqueceram.
Acredito que isso tenha estimliado o povo chinês a
aceitar o regime forte sob o comando da administração política, visiD que a abertura econõmica está
proporcionando-lhe melhores condições de vida
Aqui, presiD uma homenagem às mliheres chinesas que se vestem elegantemente, têm um andar
espetacular e traços bonitos. Não poderia deixar de
registrar - e acredito que V. Ex" concorda com isso a deliçadeza , a educação da mulher chinesa Em
qualquer parte da China por onde andei, encontrei
mulheres de qualificação espetacular, dentro do respeito, da dignidade e da cerimônia no traiD com o
estrangeiro. Penso que isso é muito bom.
Senti-me feliz por ter voltado à China Espero
qoo-oBrasíl,-que-ffójelemcomaCI\iriifi.ima~

ria muito fraca, incremente esse relacionamento. Se
o Brasil conseguir, com o apoio do Governo, participar da construção--de várias obras que estão sendo
projetadas na--bííina, principalmente da Hidrelétrica
de Garganta, acredito que, por alguns anos, as nossas emprej_t'eiras venderão importantes serviços.
Sr. Presidente, peço ~ por me prolongar. Tentei ser o mais sucinto possível. Peço à Mesa
que o meu pronunciamento seja pubficado na íntegra
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

RELATÓRIO
~

Do Senador Romeu Tuma sobre a
Reuniao da Assembléia Geral da lN-
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TERPOL, transcorrida em Beijing, China,
no perlodo de 4 a 10 de outubro de 1995.
Senado Federal 9-11-95
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores
Como integrante da delegação brasileira, na
condição de Vice-Presidente Honorário da instituição
e com prévio assentimento do Senado Federal, participei da 64" Reunião da Assembléia Geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPC) INTERPOL, realizada em BeiJing, Capital da República Popular da China, um dos 176 países-membros daquela entidade, tendo como tõnica a busca
da regionalização do combate ao crime, especialmente o organizado - como se deve fazer, por
exemplo, no âmbito do Mercosul-, e a convergência
das legislações penais e dos recursos operacionais.
Os mais altos mandatários do Governo Chinês prestigiaram pessoalmente a reunião daquela que é a
mais elevada instância da lnterpol, desde a sua fundação, há 72 anos.
Os trabalhos das comissões e do plenário, desenvolvidos entre os dias 4 e 1O do corrente mês,
resultaram em resoluções que interessam não só ao
funcionamento da lnterpol, como também a todas as
autoridades envolvidas na luta contra a violência em
macroescala Paralelamente a esses trabalhos, os
contatos realizados·. inclusive com nosso Embaixador na República Popular da China, João Augusto
de Médicis, e com o representante do Banco do Brasil em Beijing, Norton Seng, além de visitas às cidades de Xi'An, Shen Zhen e T~anjin depois, possibilitaram um conhecimento maior da realidade chinesa,
hoje tida como portal do futuro.
Cabe-me assim , em cumprimento às normas
desta Casa apresentar o presente relatório, no qual
procurarei expor os principais fatos acontecidos no
conclave e nas suas cercanias.

I -Temas em debate.
Além de assuntos administrativos com eleição
do Comitê Executivo, a nomeação do Secretário Geral e aprovação do orçamento de 1996, diversos temas de conteúdo operacional foram objetos de dabates e resoluções sempre nas línguas oficiais da
INTERPOL, mfseja Àrabe, Espanhol, Francês (original} e Inglês.A Ordem do Dia aprsentou , entre outros itens,
o exame do informe geral sobre as atividades desenvolvidas em 1994; de emendas ao Estatuto da
· OIPC; de problemas relativos a informática e Teleco. municações, perdas angulares da INTERPOL; dos
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resultados de reuniões entre os chefes dos escritórios centrais de cada nação (Oficina Central Nacional - OIC) e de reuniões continentais do programa
de trabalho para 1996; das finanças da organização; do tráfico de estupefacientes, delinquência
economica e financeira terrorismo e demais crimes
organizados a nível internacional, inclusive delitos
praticados contra crianças e tráfico de armas de
fogo.
Dentro dessa ordem merece destaque também
a lavagem do dinheiro proveniente do narcotráfico,
os golpes cada vez mais frequentes com cartões de
crédito, a delinquência na Informática, os delitos
com máquinas fotocopiadoras em cores e a falsifi- cação de documentos de viagem, especialmente
passaportes. Firmaram-se conceitos e surgiram informações que poderemos aplicar, na prática de
nossa função legislativa, para tonar nossos dispositivos penais e processuais mais sensíveis ao mimetismo do crime organizado.

11 -Comissões e reuniões.
Em linhas gerais, as seguintes comissões concentraram sua atenção nos temas assim relacionados:
Estupefacientes - Atividades da Secretaria
Geral na luta contra o tráfico ilícito.de drogas; informações e análise sobre a situação geral do narcotráfico e dos meios para combatê-lo.
Delinquência Economica e Financeira - Instituição de um sistema de classificção Universal de
cartões de crédito falsificados; delinquência informática de moeda; falsificação de documentos de viagem.
lnfonnática e Telecomunicações - Estabelecimento do Plano Quinquenal 1996-2000; regulamentação de uma base de dados selecionados, instalada na Secretaria Geral em Lyon, França e o seU
acesso direto pelas OCNs (escritórios centrais nacionais}; -. aprimoramento do serviço de busca eletrônica automàtica; modernização regional e telecomunicações.

Os chefes de escritórios centrais nacionais
(OCNs} reuniram-se para tratar dos seguintes assuntos: balanço das atividades dos grupos de trabalho já criados pela Assembléia Geral: regionalização
da INTERPOL; cooperação internacional na luta
contra os crimes de que são vítimas os menores; atividades da comissão de controle interno dos fichários da organização, em 1994; formação de funcionários; de identificação de vítimas em ca~strofes;
roubos e furtos de objetos de arte; formulários padronizados para transmissão de impressões digitais;
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...e relações entre a lnterpol e outros organismos internacionais, particuannente l:queles de natLreZS policial.
Finalmente, nas reuniões continentais, abrangendo representantes nacionais agrupados por oontinentes examinaram-se atividades regionais no âmbito da INTERPOL; questões de cooperação ootidiana; situação e atividades dos escritórios (oficinas)
sub-regionais; e o projeto para a criação de um escritório desse tipo na África.
.
.
Os anteprojetos de resolução dessas atividades foram aprovadas na quase totalidade. Eis a seguir as principais decisões do plenário.
III - Principais resoluções
Cooperação policial no Mercosur
A Assembléia Geral examinou e aprovou as
sugestões e decisões do Grupo de Trabalho Marcosul, especialmente as adotadas em sua primeira reunião, realizada em Buenos Aires entre os dias 29 e
30 de junho última. Esse GT foi estabelecido pela
Secretraria Geral da INTERPOL, em decorrência da
14" Conferência Regional Amerí<:ana, com a missão
de buscar os mecanismos de cooperação policial no
Mercasul de maneira a possibilitar um intercâmbio
ágil dinãmico e moderno entre as Policias dos países-membros para detectar e neutralizar as complexas modalidades delituosas das organizações internacionais do crimà que sem dúvida, procurarão
aproveitar-se da integração econômica na região.
Cada Escritório Central Nacional (OCN), compreendido na jurisdição daquele acordo, recebeu a incumbência de propor aos respectivos governos a criação
de um subgrupo de trabalho para examinar as
questões de segurança pública dentro da estrutura
orgãnica do Mercasul. Abriu-se a possibilidade de
outros países da região participarem, se quiserem
daquele Grupo de Trabalho, ao lado das paries diretamente envolvidas no Mercosu. O Escritório Subregional de Buenos Aires incumbido da coordenação, planificação e aplicação das decisões que forem adotadas. O Chefe desse Escritório, da mesma
forma que os representantes de países não abrangidas pela Mercosul, tem voz, mas não voto, nas decisões do GT, encarregando-se da difusão das atividades e deliberações para as nações de região e
para Secretaria Geral da OIPC INTERPOL
Em conseqüência da açãa daquele Grupo de
Trabalha, os países da Mercasul foram instadas a
participar de projeta da Secretaria-Geral da OIPC
para a constituição de uma base de dadas de caráter regional, mas dentro da Sistema de Busca Auto. mática (SBA), da lnterpal, sobre veículos furtados ou
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roubados. E dirigiram-se pedidos às autoridades
competentes de cada país do Mercosul para que
harmonizem a legislação pertinente a esse tipo de
delito, chegando-se até a um tratado multilateral que
facilite a apreensão e a restituição de veículos furtados ou roubados, oom as autoridades policiais funcionando oomo meio jurídico válido para tal.
As OCN (escritórios centrais nacionais) de Assunção, Buenos Aires, Brasília e Montevidéu estão
incumbidas de chamar a atenção dos respectivos
governos para a necessidade de elaborar uma convenção de extradição entre os países do Mercosul,
"em oonseqüência do vazio existente relativamente
a normas legais para fazer frente à problemática
da delinqüência transnacional". Devem, também,
solicitar e defender o princípio de que a legislação
de cada país precisa oonsiderar "a lnterpol como
meio jurídico válida nos pedidos de prisão provisória, sem que tal medida requeira ratificação pela
via diplomática ou judicial". Elas funcionam como
centros de informação policial e judicial para os
pontos de fronteira com controle integrado no Mercosul, mas exclusivamente com relação a pessoas
e veículos a motor, devendo manter serviço de
consuta 24 horas por dia, através de meios de comunicação apropriados.
A 2" Reunião do Grupo de Trabalho Mercosul
terá lugar em Brasma e está marcada para as dias
23 e 24 próximas. O principal objetivo será o de avaliar os resultados da apresentação dos seus anteprojetos de resolução à Assembléia Geral de Beijing.
As idéias oontidas nesses documentos foram consubstanciadas na Resolução AGN/64/RES/14, que,
por ter implicações imediatas conosco, merece ser
aqui transcrita. Diz o seguinte:
"A Assembléia Geral da OIPC - lnterpol, em
sua 64" Reunião, celebrada em Beijing, de 4 a 10 de
outubro de 1995,
"Tendo examinado o Informe no. 14, intitulado
'Cooperação Policial no Mercasul',
"Considerando atentamente a recomendação
da 14A Conferência Regional Americana sobre a
criação de um Grupo de Trabalho Mercosul,
"Consciente da necessidade de- coordenar a
cooperação para assuntos policiais e judiciais entre
os países do Meroosul, a fim de lutar eficazmente
contra a delinqüência internacional,
"Considerando a necessidade de as paísesmembros da Mercosul, de forma similar aos de outras regiões, prepararem-se desde o início para adolar medidas de caráter policial e judicial ante o impacto que provocará na ordem pública a eliminação
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de fronteiras e a livre circulação de bens e pessoas
na região,
"Exorta os Escritórios Centrais Nacionais ("Oficinas Centrales Nacionales") dos países do Mercosul que realizam gestões diante dos respectivos govemos para que se crie um subgrupo de segurança
pública dentro da estrutura orgânica do Mercosu,
com o objetivo de estudar os procedimentos e medidas compensatórias para atender as novas necessidades resultantes da supressão dos controles nas
fronteiras comuns•.
Vefculos a motor furtado ou roubados.
. Na verdade, todas as resoluções da Assembléia Geral possuem relação direta com nossos interesses em sociedade, pois balizam atitudes que os
países-membros devem adotar em defesa dos seus
cidadãos contra seu inimigo comum, o crime. Uma
dessas resoluções (AGN/64/RES/4) versa, literalmente, sobre veículos a motor roubados".
Ocorre que, em nosso caso, a palavra "roubados" deve ser adotada relativamente apenas aos
veículos obtidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, reservando-se o vocábulo correto, ou
seja, "furtados", para outros casos de subtração,
mesmo quando qualificada pela violência contra a
coisa. Quando a resolução da lnterpol, em Espanhol, expressa o termo "robados", está-i;e referindo
aos veiculas cuja posse ilícita foi conseguida, seja
mediante o roubo, seja mediante o furto, conforme
nossa legislaçãô penal. Aliás, o corpo do documento
fala tanto em "rabo", corno em "sustracción indebida".
Como sabemos, quaisquer medidas transnacionais, relativas aos veículos a motor furtados ou
roubados, adquirem especial interesse quando examinados sob a égide das novas condições oriundas
do estabelecimento do Mercosul. Através daquela
resolução, a Assembléia Geral está recomendando
a todos os seus países-membros que instem os respectivos fabricantes nacionais "a gravar alguns números de indentificação inaiteráveis nas peças essenciais dos veículos a motor e a manter registro
dos ditos números". Devem ainda incorporar dispositivos anti-roubo eficazes em todo os veículos que fabriquem.
.
Os países'-membros devem criar e manter fichários cenlráJS com todos os dados relativos a veículos que se encontrem naquela situação. Devem
também proporcionar sistematicamente os dados de
indentificação de qualquer veiculo a motor ao país
de registro anterior, quando tenha sido ou vá ser registrado de novo e outro país. Têm ainda que fo-
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mentar a cooperação entre a Polícia e as aduanas,
os fabricantes, as companhias tle seguro, as empresas de aluguel de automóveis e os usuários de veícuJos a motor, objetivando instituir as mais eficientes
medidas de prevenção. Finalmente, precisam estudar e pôr em prática técnicas que dificultem a aiteração ou falsificação de permissões (cartas de habilitação) para conduzir, documentos e placas de registro de veiculo.
"Lavagem" de dinheiro.
A lnterpol desempenha um papel preponderante entre as organizações internacionais na luta contra a "lavagem" de dinheiro, ou seja, a "descriminalização" de capitais procedentes de atividades ilícitas,
especialmente o narcolráfico.
Segundo estimam algumas fontes, o crime organizado movimenta hoje anualmente, ao redor do
mundo, somas equivalentes a cerca de três vezes
nossa dívida externa, isto é, entre 300 e 400 bilhões
de dólares. Na opinião da Secretaria-Geral da lnterpol, a parte relaliva ao narcolráfico é de, aproximadamente, 175 bilhões de dólares.
A importância dedicada pela OIPC a esse assunto vem crescendo desde 1960, quando a Assembléia Geral realizada em Washington, UEA, condensou-o numa resolução sob o título "Transações Financeiras Relacionadas com o Tráfico Ilícito de Drogas•. Agora, já são onze as resoluções aprovadas e
que foram aprimorando os mecanismos destinados
a ferir a delinqUência internacional na veia jugular,
através da cooperação internacional para a localização, o congelamento e o confisco de haveres derivados de atos delituosos.
Para efeitos daquelas resoluções, a "lavagem"
de dinheiro pode ser definida como •qualquer ato ou
tentativa que tenha por objeto ocultar ou disfarçar a
natureza de haveres obtidos ilicitamente, a fim de
que pareçam provenientes de fontes lícitas". Todas
elas estão em conformidade com instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, corno a
Convenção das Nações Unidas de 1988 contra o
Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas ou Regulamento Modelo sobre Delitos de
Branqueamento de Capitais Relacionados com o
Tráfico Ilícito de Drogas e Delitos Conexos (OEA,
1992). Todavia, mui!âs nações componentes da Jnterpol carecem de legislação adequada ou específica. Em conseqüência. a Assembléia Geral da China
adotou a resolução proposta pelos representantes
dos EUA, recomendando que todos os países-membros considerem a aprovação de uma legislação nacional que:

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

• permita aos bancos e outras entidades financeiras denunciar as transações, com divisas ou de
outra espécie, atipicas e suspeitas às autoridades
competentes as quais determinarão se convém ou
não realizar investigações complementares para determinar se tais transações têm por obje!o o produ!o
de atividades ilfcitas;
• determine que sejam submetidas a processo
judicial as pessoas (tanto físicas como jurfdicas) que
participem conscientemente da "lavagem• de capitais procedentes de atividades delituosas graves;
• permita a apreensão dos_b!lns branqueados e
ou!orgue ·aos funcionários dos organismos repressivos,
para as investigações, poderes suficientes que lhes
permitam buscar, localizar e congelar os bens procedentes de atividades delituosas, com o objetivo de
que não sejam colocados fora do alcance das au!oridades competentes, assim como sejam repatriados
os ganhos procedentes dessas atividades;
• exija das entidades financeiras a conservação, durante um prazo mínimo de cinco anos. de todos os documen!os sobre as transações encerradas,
tan!o nacionais como internacionais, para que os
países-membros possam realizar investigações sobre o branqueamen!o de capitais e intensificar a
cooperação internacional com base na possibilidade
de atender os pedidos de informação das au!oridades competentes de outros países;
• permita a rápida extradição das pessoas acusadas do delito de "lavagem• de dinheiro.
Delinquência infonnática
A Assembléia Geral pôs em evidência a preocupação internacional com o crescente uso indevido
de computadores em todos os campos da criminalidade e reconheçeu que se estão incrementando
grandemente as atividades ilícitas no ãmbito da tecnologia da informação processada eletronicamente.
Para adotar uma .resolução sobre o·assun!o, levou
em conta as conclusões do Grupo de Trabalho Europeu sobre Delinqüência Informática. Em decorrência
dessas conclusões, já houve a criação de Pontos de
Conta!o Nacionais na Europa para os casos de delinqüência informática e a colocação em prática da
Mensagem sobre Delitos Informáticos para facilitar
um rápido intercâmbio de informações em casos urgentes, no ãmbito da lnterpol. Houve também a )lublicação do folheto intitulado "Informática e Criminalidade - Computadores e Provas•, prevendo-se para
futuro próximo a edição de novo e pormenorizado
opúsculo sobre o assunto. Além disto, foram organi. zados cursos de formação para funcionários policiais, jufzes e fiscais nos palses europeus membros
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da lnterpol. Assim, em conseqüência, a Assembléia
Geral aprovou resolução, recomendando que se dê
tratamento similar ao problema, nas regiões americana, africana e asiática, assim como em todos os
países-membros da lnterpol nessas regiões, com a
possibilidade de assistência técnica canalizada pela
Secretaria-Geral da Organização. Será criado um
Comitê Reitor para promover e coordenar essas iniciativas regionais e fomentar a normalização, estabelecida de comum acordo, dos métodos de investigação internacional sobre delinqüência informática.
O Comitê Reitor será integrado por um reduzido número de especialistas na matéria, representantes
das diversas regiões.
Controle das annas de fogo
Duas resoluções da ONU, adotadas no corren-.
te ano, e cinco outas anteriores, da Assembléia Geral da INTERPOL, ernbasaram importantes decisões
sobre o controle das armas de fogo.
Em maio último, a ONU adotou no Gairo, Egito,
durante o Novo Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, a resolução intitulada "Controle das Armas de
Fogo com o Objetivo de Prevenir a Delinqüência e
Garantir a Segurança Pública". Posteriormente, em
julho, seu Conselho Econômico e Social consubstanciou em Genebra, Suíça, tais decisões no documen!o •Aplicação das Resoluções e Recomendações do Novo Congresso das Nações Unidas sobre
Prevenção do Delito e Tratamento do Deliqüente •
Essas deliberações vieram somar-se àquelas da lnterpol provindas das reuniões da Assembléia Geral
em Teheran ("Comércio, Posse e Propriedades de
Armas de Fogo• - 1968); em Frankfurt ("Controle do
Comercio das Armas de Fogo• - 1972); em Belgrado
("Terrorismo e Tráfico de Armas e Explosivos• 1986); em Niza ("Formulário para Comunicar Informações sobre Descobertas, Apreensões e Tráficos
de Armas e Explosivos•- 1987); e em Dakar ("Rastreamenro· de Armas de Fogo• - 1992).
Assim, a lnterpol ado!ou agora mais uma reso- .
lução, afirmando-se profundamente preocupada com
os graves sofrimentos causados entre a comunidade
internacional pela elevada incidência de delitos violentos, acidentes e suicfdios devidos ao emprego de
armas de fogo. Os países representados em Beijing
consideraram·tals falos como estreitamente relacionados com a abuildãncia de armas de fogo na sociedade, sem que exisfa um controle acjequado de
sua posse e armazenamen!o ou um adestramento
para sua utilização. Entenderam-nos também, em
.especial, como decorrentes do fácil acesso que têm
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a essas armas pessoas que, com maior prol>abilidade, podem utilizá-las em atividades delituosas. E reconheceram que os atas criminosos com
emprego dessas armas estão aumentando devido,
em parte, à expansão do tráfico ilícito do armamenio
tanio a nível nacional, como transnacional, alimentando as quadrilhas com armas sofisticadas e modemas.
Em conseqüência, a Secretaria Geral. da OIPC
deverá estabelecer e manter estreita cooperação
com a ONU, mediante o intercâmbio de dados. Esse
intercâmbio deverá abranger números e informações
estratégicas sobre aqueles delitos, notadamente a
situação do tráfico transnacional.
Pela resolução, que recebeu o número
AGN/64/RES/13, todos os países-membros da lnterpol e a Secretaria Geral da entidade deverão, em
colaboração com a ONU, "realizar estudo sobre as
possíveis estratégias comuns que possam servir
para reforçar a cooperação policial internacional na
luta contra o contrabando de armas de fogo", assunto que nos interessa de perto, haja vista para o que
vem ocorrendo no Rio de Janeiro. Além disso, os
países-membros da lnterpol foram instados a manter
sua Secretaria Geral devida e permanentemente informada através dos aluais "Formulários I~TERPOJ..
de Armas e Explosivos• para facilitar o eficaz intercâmbio de informações entre todos. Esses países e
o Secretário Geral deverão prestar lotai apoio aos
estudos que a ONU está realizando, em conseqüência das resoluções do Cairo e Genebra
A Assembléia Geral pediu aos países-membros e ao Secretário Geral que contribuam ativamente para promover uma legislação adequada sobre as armas de fogo. Solicitou que esses países
.... considerem como crime a posse, fabricação e venda
ilícitas de armas de fogo. E insiou o Secretário Geral
a velar para que, nos limites das subscrições nacionais destinadas à lnterpol, sejam atribuídos recursos
humanos e financeiros suficientes para a aplicação
daquelas medidas no âmbiio interno da OIPC.
Falsificação de documentos de viagem
A resolução aprovada pela Assembléia Geral
sobre documentos de viagem, entre os quais passaportes falsificados, prevê que a Secretaria Geral da
lnterpol solicite·ajuda financeira da ONU aos países
que dela nec-essitem para poderem expedir esses
documentos de forma a se ajustarem aos princípios
enunciados em resoluções anteriores e, assim, contribuírem para dificultar as alterações e falsificações...
Esse tipo de deliro fora objeio de amplo trabalho, realizado pela 1~ Conferência Internacional so-
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bre Documentos de Viagem Fraudulentos, celebrada
em O!awa, Canadá. em 1992. Há um ano, em Victoria
Falis, Zirrt>abue, durante a 2" Conferência, especiallstas de 52 países-rnerrilros da lnterpol aprovaram cinco recomendações contendo aqueles princípios.
Mas, os problemas derivados do rápido desenvolvimenio das técnicas que facilitam a reprodução
de documenios vêem-se agravando, ao mesmo tempo em que são posios· em prática novOs recursos
destinados a proteger os chamados documentos de
segurança. Além disso, há provas, cada vez mais
numerosas, descobertas graças à colaboração dos
serviços de correio dos países-membros, da exis!ência de um intenso tráfico mundial de documentos de
viagem autêntiCos e, também, de aiterados ou falsifi..
cados. Em conseqüência de tais falos e da necessidade de impedir a entrada, nos territórios nacionais,
de estrangeiros sem documentos ou com documentos adulterados ou falsificados, a Assembléia de Seijins recomendou aos países-membros) .. estudem a
possibilidade de pôr em prática ou passem a aplicar
legislação que auiorize a busca e apreensão de
qualquer documenio ou objero· que possa servir para
identificar uma pessoa, assim como de qualquer documenio e objeio que se apresente como tal e se
encontre sob a responsabilidade dos serviços internacionais de correio ou mensagem. lsio no caso de
tal documenio ou objeto ser ou vir a ser importado
com a intenção de ludibriar os controles de aduana,
infringir a legislação sobre imigração ou cometer um
delito.
·
Recomendou igualmente que todos os Estados-Membros aceitem o documento válido para uma
só viagem, expedido de conformidade com o Anexo
9 do Convênio de Chicago, de 7 de dezembro de
1944, promovido pela Organização da Aviação Civil
Internacional (OACI), como documenio que se ajusta à definição estabelecida pela lnterpol através de
sua Assembléia Geral (Resolução AGN/61/RES/7).
A rnaQnitude do problema fez a Assembléia
conferir caráter oficial ao Grupo de Trabalho Técnico
sobre Documentos de Viagem Fraudulentos, composio de especialistas de vários países e da Secretaria Geral da lnterpol, que se reúnem anualmente
para ajudar na elaboração de resoluções, considerando os progressos tecnológicos com repercussão
direta sobre a segurança desses documenios. O texto da Resolução AGN/61/RES/7 sofreu algumas alterações que dirimem dúvidas e determinam que
aquele Grupo de Trabalho apresente, na próxima
Conferência Internacional sobre Documenios de Viagem Fraudulentos, marcada para Helsin~ Finlândia,
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em 1997, um unilonne sobre as normas relativas
aos sistemas de arquivamento e consulta de ima-gens.
Golpes com cartões de crédito.
A Secretaria Geral da lnterpol apresentou amplo infonne sobre o uso de cartões de crédito falsos,
que ainda representa apenas 1,5% do volume total
de dinheiro falurado - cerca de 2 bilhões de dólares
ao ano- ao redor do mundo com o emprego daquele meio de troca monetária.
Todavia, a utilização de cartões de crédito está
crescendo aceleradamente, da mesma forma que o
interesse demonstrado por organizações delituosas
em fraudar o sistema Cartões são alterados e falsificados para gerar grandiosos benefícios, que, em seguida, salVem para financiar outras atividades delituosas ainda mais funestas, como o tráfico de drogas. Os seiViços policiais precisam conhecer o alcance do uso fraudulento dos cartões e saber de
que fonna ele afeta o sistema bancário e financeiro
para adotar as medidas repressivas apropriadas.
Além disso, é essencial que, em todos os pafses
onde se aceitá aquela fonna de pagamento - seja
através de crédito ou quitação posterior, seja através
de débito imediaiO - exista legislação adequada aplicável a todo ~ de delinqüência que possa afetar as
entidades emissoras, os adqlirentes e os titulares dos
cartões, bem como os sistemas de reembolso.
Pelos levantamentos da lnterpol, a maior parte
dos países dispõe de leis adequadas, aplicáveis a
pessoas ·em cujo poder forem encontrados cartões
de crédito furtados ou roubados. O uso de tais cartões em estabelecimentos comerciais também está
contemplado nas disposições sobre golpes. Mas,
quando um desses cartões é utilizado em dispositivos de pagameniO automáticos não vigiados, como
as caixas automáticas, surgem complicações jurídicas. Na legislação de alguns países não se prevê a
possibilidade de alguém ludibriar uma máquina e os
serviços repressivos encontram problemas para detenninar o tipo de infração cometida ou a responsabilidade criminal que se deve imputar ao suspeito.
Além disto, poucos países possuem uma legislação
adequada para combater a falsificação de cartões
de crédito. Em muitos, a posse de um cartão falso
não é tipificada·como crime; somente é considerada
como delito S\Ja utilização para conseguir dinheiro
ou bens. Em outros, um delinqüente deve possuir
um cariO número de cartões de crédito falsificados
para que a simples posse se converta em crime.
Os pafses afetados pelos golpes com cartões
. de crédito precisam promulgar disposições legais
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apropriadas para que os serviços repressivos e os
profissionais do selar possam lutar de maneira efetj..
va contra este tipo de atividade delituosa e para que
a Justiça imponha penas adequadas aos culpados.
Está é, conforme a Secretaria Geral da lnterpol, yma
necessidade cada vez mais angustiante, pois os sistemas mundiais de pagamento dependem cad~ vez
mais de processos eletrõnicos totalmente integrados. Toda nova legislação deverá prever também as
inovações tecnológicas que poderão ser aplicadas
no futuro aos cartões de circt.ito integrado ou "cartões inteligentes", assim como a tecnologia usada
atualmente.
Devido ao enonne volume de transações feitas
por seu intennédio, o sistema de pagamento com
cartão repercute consideravelmente nas economias
nacionais. É essencial manter sua confiabilidade e
os delinqüentes especializados podem solapar essa
confiança. Mas, infelizmente, quando o tribunal de
algum lugar do mundo os condena, as penas aplicadas não são suficientemente severas, inclusive nos
casos de golpes com grandes somas de dinheiro.
A falsificação de cartões de crédito internacionais atinge as principais entidades emissoras. A lnterpol verificou que a maior parte das falsificações
apresenta mt.ito boa qualidade e tem palco em estabelecimentos comerciais e bancos de todo o mundo
para gerar pagamentos e depósitos ilícitos em contas correntes. Entretanto, poucos países realizam
trabalhos para produzir provas cientificas sobre car- Iões de créditos falsos. Além disto, cada um deles
desenvolveu seu próprio sistema de classificação e
percebe-5e certa incoerência na forma de realizar
tais exames. Em conseqüência, os seiViÇOS repressivos têm enonnes dificuldades para trocar infonnações exalas sobre o tema e para comparar os cartões falsos apreendidos em diferentes países. Isto impede o uso eficaz dos recursos aplicados à luta contra esse tipo de atividade delituosa. Policiais de todo
o mundo devem ser capazes de identificar os diferentes tipos de cartões de crédito falsos e vinculá-los
às atividades de organizações crminosas, que atetem numerosos países e regiões.
O principal requisito prévio para estabelecer
um sistema universal de classificação - ainda conforme o estudo apresentado pela Secretaria Geral é a existência de uma base internacional de dados
sobre cartões de crédito. O Sistema de Busca Automática (SBA) que a lnterpol mantém à disposição
das OCN poderia cumprir essa função, desde que,
previamente, se elabore e aprove um formato de
mensagem padronizado. Na ·base internacional de
··,:.
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dados, deve-se inclli r informações sobre os diferentes modos de falsificação de todo tipo de cartões de crédito, além das características de cartões
falsificados e indicações para a localização de defeitos específicos, em número bastante para as
comparações e associações. Estuda-se o estabelecimento de um sistema de características grãficas indeléveis, similar ao que já existe para o exame de notas falsas. Permitiria determinar .imediatamente semeihanças entre cartões apresentados
por diferentes OCN e demonstrar que têm origem
comum. Isto tomaria possfvel a coordenação de
diferentes investigações e a identificação mais rápida dos culpados.
Os participantes da Assembléia Geral mostraram-se muito preocupados com o fato de tais delitos
serem obra de delinqüentes sumamente organizados e que operam a nível internacional. Para chegar
a uma resolução (AGN/64/RES/17}, consideram os
problemas gerados pela existência de diferentes sistemas nacionais de classificação de cartões de crédito falsos. E resolveram recomendar que o Grupo
de Trabalho Internacional, criado na 1_. Conferência
Internacional sobre Golpes com cartões de Crédito,
celebrada em Lyon, em outubro de 1994, continue a
elaboração de um sistema universal de classificação, aperfeiçoando a escolha de pormenores indicativos e mantendo uma base de dados. Além disto, o
GTI deverá estudar a possibilidade de criar um centro internacional de recolhimento e distribuição de
dados, bem como organizar um fichário central sobre cartões de crédito falsos, apresentando os resultados na 650" reunião da Assembléia Geral, que deverá ser realizada, em 1996, na Turquia
Ainda em conseqüência do estudo apresentado pela Secretaria Geral, a lnterpol adotou a resolução AGN/64/RES/18 recomendando aos EstadosMembros, nos quais os cartões de crédiiO são um
meio de câmbio monetário, como é o nosso caso,
que reexaminem sua legislação e certifiquem-se de
que suas leis alcancem todos os tipos de golpes realizados com ditos cartões.
Através daquela resolução, a Assembléia Geral
insiste em que os serviços governamentais pertinentes não se recusem a nenhum esforço para assegurar que nos respectivos países se tipifiquem como
crime a iabril:ação e a posse de cartões de crédito
falsos; a posse de informação sobre contas bancárias e de outros tipos, obtida sem a correspondente
autorização ou através de meios fraudulentos; e a
realização de transações fraudulentas em dispositivos de pagamento automatizados não vigiados.
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Obras de artes furtadas ou roubadas
Quando
se
examina
outra
resolução
(AGN/64/RES/6) da Assembléia Geral, abre-se mais
um campo para nossas preocupações como legisladores. Isto porque IOdos os países integrantes da
OIPC foram instalados •a fazer todo o possível para
pronunciar leis mais apropriadas e a levar em consideração outras legislações nacionais sobre recepção, circulação e restituição de· bens culturais, em
especial quando os bens são subtraídos em outro
país".
A IOdos os Estados-Membros da lnterpol, foi dirigido apelo para que apoiem as atividades aluaimente em curso no seio de instituições internacionais, destinadas a melhorar as normas transnacionais em matéria de restituição de bens artísticos furtados ou roubados e dar uma melhor definição ao
conceifo •aquisição de boa fé". O apelo é ainda para
que facilitem a restituição ao proprietário legal de
todo bem cútural achado em um país, mas obtido
mediante uma infração penal. Deverão também colocar toda informação necessária à disposição das
autoridades judic.'ais do pais requerente na origem, a
fim de facilitar a identificação desses bens e o processo contra os responsáveis.
A resolução diz que deve· ser instensificada a
cooperação, tanto nacional como internacional , entre a Polícia, as. aduanas e os agrupamentos profissionais interessados para facilitar a busca daqueles
objetos e identificar os bens de origem suspeita que
se tenha encontrado. Ao mesmo tempo, precisa-se
adotar medidas destinadas a possibilitar a formação
de pessoal especializado em todos os organismos
encarregados da proteção de bens culturais. Os museus e insti!Lições similares, bem como os colecionadores privados, devem ser estimiJados a fazer inventários com descrições pormenorizadas, a fotografar e a marcar os objeiOs de grande valor com a
finalidade. de cooperação internacional mais eficaz.
A proteção desses bens, especialmente nos museus, nos locais de cuiiD, durante o transporte e nos
sítios arqueológicos, precisa ser melhorada
Os países-membros foram instados ainda a
apoiar as campanhas publicitárias e educativas destinadas a sensibilizar a opinião pública para a necessidade de proteger o patrimônio cultural. Finalmente,
foram eles conclamados a trocar informações pormenorizadas sobre o transporte de obras-dé-arte
(datas, meios de locomoção, itinerário escolhic:lo
etc.), juntamente com descrições e indicações do
seu valor.

·:c.
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Em outra resolução relativa ao mesmo assunto
(AGN/64/RES/5), foi recomendada a difusão mais
ampla rápida possível, através da lnbúpol, das in~ fonnações sobre objetos de arte facilmente Identificáveis e de cer10 valor cultural ou comercial, que tenham sido furtados, roubados ou encontrados em
circunstâncias suspeitas. Essa difusão deve ser dirigida especialmente às autoridades alfandegãrias e a
todas as instituições culturais ou profissionais que
possam ajudar a encontrar tais objetos. Os Escrilórios Centrais Nacionais (OCN) devem incorporar aos
seus sistemas infonnãticos a padronização dos dados bãsicos resultantes desses documentos e elaborar avisos sobre os suspeitos de tráfico, receptação
ou contrabando de obras-de-arte.
A Secretaria-Geral recebeu inteira liberdade
para não difundir os informes internacionais sobre os·
objetos de arte, que não se ajustem aos critérios indicados na resolução. Deverã ela editar periodicamente uma publicação especial, apresentando
as obras roubadas mais importantes, para enviã-las
OCN com o objetivo de invesligação e de pôr a opinião pública d.e sobreaviso, através da maior publicidade possível pelos meios de comunicação. Além
disso, precisará modificar o fonnulário Crigenlart e o
Manual de Instruções da lnterpol para· possibilitar a
identificação daqueles objetos através do processamento eletrônico dEl dados.

e

Impressões digitais.
O exame de problemas relativos à Dactiloscopia levou os participantes a demonstrar preocupação
com o mei(Hill1biente, pois as técnicas de levantamento de impressões digitais latentes envolve o uso
de produtos químicos, como o CFC 113, que contribuem para o "efeito estufa" e deterioram a camada
de ozõnio, confonne reza o Protocolo de Montreal
de 1988 sobre o controle da produção e do consumo
dessas substâncias.
Todos sabem o valor que possuem, tanto para
os organismos policiais internacionais, como para os
nacionais, as impressões digitais como prova durante a apuração de delitos e a identificação de delinqüentes. Quando elas são latentes e, portanto, precisam ser reveladas por algum procedimento químico, o CFC 113 e a Nihydrina desempenham papel
fundamental. Todavia, hã agora restrições internacionais, notaãamente na União Européia, destinadas
a eliminar paulatinamente a utilização dos CFC que
não estejam registrados como de •uso obrigatório".
A Assembléia Geral aceitou o fato de que existe alternativa para a utilização do CFC 113 na anãlise de impressões digitais em documentos com su-
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porte de papel e levou em consideração também o
trabalho produzido pelo Comitê de Opções Técnicas
sobre Dissolventes, Reveslimentos e Adesivos, além
do Grupo de Avaliação Tecnológica e Econõmica do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E dirigiu apelo aos países-membros para que
realizem investigações cientificas destinadas a detenninar quais são os outros possíveis dissolventes
operacionais; levem em consideração as novas tecnologias; fortaleçam ao mãximo a adequação, segurança e eficácia das propostas de substituição; examinem os procedimentos de segurança para a utilização de novos dissolventes; e apresentem propostas baseadas nos resultados dessas pesquisas.
Outra resolução- a AGN/64/RES/21 -também
relativa à Dactiloscopia, tratou dos formulários para
envio das impressões digitais manifestas ou latentes. que devem ser utilizados no âmbito da lnterpol.
Ela recomenda às OCNs a utilização desses fonnulários padronizados, entre todos os Estados-Membros, para garantir qualidade e segurança, tendo em
vista que a pesquisa de impressões digitais é indispensãvel na investigação criminal.
RelaçOes internacionais
O tema •relações com os demais organismos
internacionais, em particular policiais", mereceu ampla discussão, pois a influência da lnterpol transcende sua competência, que abrange os 176 EstadosMembros.
O estabelecimento de relações institucionais
entre as diversas organizações regionais de polícia
e a lnterpol reveste-se de grande importância para a
evolução da luta contra a delinqüência internacional.
Além das vantagens óbvias, evita a duplicação de
pessoal e dos procedimentos ou sistemas de informática, obstando gastos inúteis e estratégias divergentes.
A Assembléia Geral convenceu-se de que
aquela luta deve ser concebida em nível mundial
para evitar que alguns países, vinculados entre si
por acordos regionais, se considerem auto-suficientes em matéria de combate à delinqüência Ta! entendimento decorreu de anãlises e informações contidas num infonne da Secretaria Geral, aceitas integralmente. O Secretãrio Geral relacionará todos os
organismos regionais de polícia que tenham missão,
a nível estatal, de cooperação internacional. Em seguida, junto com o Presidente da lnterpol, empenhar-se-ã em todo tipo de entendimen1o possível
para conseguir o mais alto nfvel de estreita cooperação com tais organismos. Ambos precisarão entender-se com a ONU; objetivando obter para a OIPC-
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lnterpol o estatuto de observador ante sua Assembléia Geral.
A . lnterpol já colabora estreitamente com a
ONU, como demonstra, por exemplo, seu apoio aos
Tribunais Internacionais para a ex-lugoslávia e
Ruanda
·
Os entendimentos levarão em conta os desejos
que possam surgir nas conferências regionais da lnterpol sobre a matéria Os projelos de convênio ou
prolocolos de acordo, promovidos pela Presidência
e pela Secretaria Geral da OIPC, serão submetidos
a aprovação pela Assembléia Geral.

IV- Combate mundial
No discurso de abertura da Assembléia, o Presidente da OIPC-lnterpol, Sr. Bjõm Eriksson, lembrou que os tipos tradicionais de delinqüência perduram. De sua parte, as auloridades repressivas têm
que elaborar e recorrer a novas estratégias para lutar contra determinados delilos, como os que atentam contra o meio ambiente e os crimes sexuais
contra mulheres e crianças. Também se observa o
desenvolvimento e utilização de avançados sistemas
de comunicação e transporte de pessoas, mercadorias, capitais, informações e mensagens informatizadas, num progresso técnico sem dúvida benéfioo e imprescindível para a humanidade. Os criminosos servem-se, porém, desse desenvolvimenlo tecnológica
para ampliar seus mercados e aumentar seus lucros.
lssq tomou necessárias a cooperação policial além
das fronteiras e as iniciativas favoráveis à estreita colaboração; a nivel regional, entre nações vizinhas.
Quinze dos·quarenta e cinco países integrantes da União Européia criaram uma iniciativa regional, fora da lnterpol, mediante os Projetos Europol,
Schengen e Comitê K-4. Mas, no entender do Presidente da OIPC, somente uma cooperação mais estreita com a lnterpol poderá evitar a. duplicação de
atividades e contribuir para melhorar a luta contra a
delinqüência
O Presidente Eriksson mencionou os principais
êxitos alcançados no ano passado, notadamente no
campo da regionalização da OIPC para intensificar a
cooperação entre os Estados-Membros na África,
América do Sul e Europa Na Ásia, foi instalado o
Escritório de Enlace de Bangkok e implementado rapidamente o programa "Oficiais de Contato•.
O Plano-de Modernização Regional foi aplicado
com êxito na América do Sul, com a inauguração do
Escritório Sub-Regional de Buenos Aires, e encontra-se em fase avançada no Garibe, África, Europa
· Central e Oriental, e no Oriente Médio. Deverá ser
agora estendida à Ásia
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- A experiência da lnterpol - ressaltou o Presidente En'ksson -deveria permitir-lhe desempenhar
um papel mais importante na estratégia mundial de
repressão à delinqüência. Em muitos países, o aumento da criminalidade converteu-se numa ameaça
à segurança que põe em perigo o equilíbrio do desenvolvimento econômico e a salvaguarda da democracia Neste contexto, para que a lnterpol inspire
confiança, é sumamente importante que todos os
Países-Membros apliquem a Resolução no. 16, aprovada pela 63" Assembléia Geral e intitulada "Ensino
dos Direitos Humanos nas Escolas de Polícia•.
Aliás, quando era seu Direlor, nossa Polícia Federal
antecipou-se a essa resolução da I nterpol e criou a
cadeira de Direitos Humanos na Academia Nacional
de Polícia, o que, conforme a experiência veio demonstrar, constituiu um passo importante par;;t elevar ainda mais o seu conceito no seio da sociedade.
Por sua vez, Sua Excelência o Presidente da República Popular da China, Sr. Jiang Zemin, áo saudar
os participantes da Assembléia Geral, disse que "o
problema da delinqüência ateia igualmente os governos e os habitantes de todo o mundo", ressaltando:
-"A estabilidade social e a ordem pública dependem da prevenção e repressão ativa e efetiva
dos diversos delitos. A OIPC - lnterpol, cujos objetivos são a coordenação da luta contra a delinqüência
internacional e sua prevenção, desempenha um papel cada vez mais importante no âmbito do combate
à criminalidade e da manutenção da estabilidade social e da paz no mundo. •
Acrescentou que, •neste momento de integração econômica e social em escala mundial, a delinqüência organizada também está adquirindo projeção e adotando uma dimensão mundial".
Depois de lembrar que, atualmente, a China
•atravessa um período de grande importância devido
a sua política de reforma, abertura e modernização",
o Presidente Jiang Zemin frisou:
-"Nosso país desfruta de estabilidade política
e de um crescimento econõmico constante. O povo
chinês vive e trabalha satisfeito e em paz. Entretanto, como ocorre em muitos outros rincões do mundo,
algumas atividades delituosas internacionais estão
irrompendo também na China, pondo em grande perigo a segurança de seus cidadãos e impedindo um
desenvolvimento social harmonioso. Para combater
a delinqüênêia, o governo chinês dá total prioridade
ao saneamento global da ordem social, assim corno
à cooperação e aos intercâmbios internacionais no
campo da aplicação da lei. Desde sua adesão à lnterpol, em 1984, a China sempre tem participado ati-
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__,amente das alividades repressivas internacionais.
Com a ajuda e a coordenação da lnterpol, temos
combatido com eficácia várias formas de delinqüência internacional, conseguindo importentes êxitos.• E
dirigiu calorosos agradecimentos à OIPC e às autoridades policiais dos países-membros pelo apoio e
ajuda, após proferir a seguinte exorteção:
- "A fim de prevenir e reprimir de maneira mais
efetiva a delinqüência internacional, manter a segurança e a estabilidade dos diferentes países e lomentar seu desenvolvimento e prosperidade, os govemos e os povos desses países devem unir seus
esforços, reforçar as medidas repressivas e incrementar a cooperação internacional".
v- Terrorismo internacional.
Tema que também mereceu amplo debate e uma
série de informações foi o terrorismo internacional.
No âmbito da Secretaria-Geral da lnterpol, há
um órgão específico, que trata das assunlos de terrorismo, além das questões relacionadas com a segurança da aviação civil. Ali se realiza cotejo de
mensagens, tratamenlo das solicitações de informações, análises de tendências e estudo de matérias
relacionadas com o terrorismo.
Parte de uma sessão plenária da Assembléia
Geral foi dedicada ao tema, quando o novo chefe da
divisão competente descreveu as atividades daquele
grupo especializado desde 1994. Ele recordou as
prescrições do "Guia para a Luta contra o Tenrorismo Internacional", editado pela 1nterpol para uso nas
OCNs, e insistiu em que estes escritórios devem alimentar regularmente com suas informações a base
de dados da Secretaria-Geral.
Recentemente, aquele órgão especifico da
OIPC participou da conferência sobre contrabando
de produtos radioativos e proliferação de armas especiais, promovida pelo FBI nos EUA, bem corno da conferência sobre a segurança e os riscos relacionados
com as viagens e o turismo, patrocinada pela Organização Mundial de Turisrno e uma universidade sueca.
O novo chete da divisão recordou os acontecimentas terroristas ocorridos há pouco na Argélia, França. Japão e Etiópia Um dos incidentes. ligados ao recrudescjmento recente das atividad.es terroristas na França
tevelugarapequenaõJStãnciàdasededalnterpol.
Em seguida, delegações de vários países manifestaram-se sobre o assunto.
0 delegado do Irã relatou um seqüestro recente de um avião civil iraniano e conclamou os Estados-Membros da lnterpol a aplicarem estritamente o
Convênio de 1971 para a supressão dos atos ilícitos
contra a segurança da aviação civil, bem como o
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Acordo de 1970 sobre seqüestros internacionais de
aviões. Ressaltou que nenhum desses países pode
ser considerado como lugar de asilo seguro para os
delinqUentes que praticam tais atividades e pediu à
lnterpol que recorde aos Estados-Membros suas obrigações. Comprometeu-se a repassar à SecretariaGeral os resultados dos estudos realizados no seu
país, particularmente sobre a extradição de delinqüentes internacionais.
O representante do Togo indagou se a Jnterpol
tem um enfoque particular na definição de terrorismo, já que este é um aspecto importante nas questões de extradição. Em conseqüência, o delegado
da África do Sul lembrou que este assunto motivou a
Resolução nº- 4, aprovada pela Conferência das Nações Unidas sobre a Prevenção do Delito .e Tratamento do Delinqüente. Apresentando seu país como
exemplo, afirmou que deve haver prudência na hora
de apresentar uma definição_de terrorismo.
-"Considera-se a!ualmente que os terroristas cometem alos delitUosOS 'ordinários'_ afirmou-, pois os
ativistas, que, no passada, representavam uma arganização de defesa das liberdades e eram considerados
terroristas, agora constituem um govenio legítimo".
···
A representação da lndia compartilhou dessas
opiniões e disse que o problema.estâ, sobretudo, na
extradição dos delinqüentes, quando buscam refúgio
em outra nação que não aquela onde executaram
suas ações criminosas.
As autoridades nigerianas declararam-se em
alerte permanente, desde 31 de março último, quando um atentado tenrorista, num estádio onde acontecia uma manifestação pacífica, custou a vida a duas
pessoas e feriu gravemente 26. Esse atentado aconteceu depois do seqüestro de um avião.
Ao final das manifestações do plenário, o Secretârio-Geral da lnterpol, Sr. Rayrnond E. KendaU, recardou que a política da O! PC relativamente ao tenrorismo foi definida em várias resoluções aprovadas no
princípio da década de 80. Acrescentou que, "muito
sabiamente, sem buscar urna definição, se decidiu determinar em cada caso a parte de criminalidade que
encerram as ações terroristas". Estes princípios são invocados rio Guia para a Lr.ta contra o Terrorismo .lnternacional, da lnterpol, e com eles evitam-se as dificu~
dades mencionadas pelo delegado da África do Sul,
além de todas as que poderiam derivar da consideração de aspectos políticos ou religiosos.
Decidiu-se que as observações formuladas em
plenário seriam levadas à consideração do Colóquio
sobre Terrorismo, marcado para este final do mês,
em Lyon, França.
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VI- Reunião de chefes de OCN.

m dos acontecimentos mais importantes em todas as
assembleias gerais da INTERPOL é a Reunião de Chefes de
OCNs, que examina, aiém de problemas específicos de cada
Estado-Membro, as atividadés dos grupos de trabalho permanentes que atuam
nos seguintes âmbitos: Delitos contra Menores; Identificação de Vítimas de
e Cooperação Polícia-Bancos.
Catástrofes; Delinquência Ambiental;
Praticamente todos os anteprojetos de resolução foram examinados pelos
chefes de OCNs. Alguns receberam emendas e, quando submetidos ao
plenário posteriormente, havia consenso para sua aprovação.

U

O Grupo de Trabalho Permanente sobre Delitos contra Menores
reuniu-se pela primeira vez em março de 1993 e vem realizando dois
encontros anuais depois disso, com a participação de 25 países da Ásia,
América do Norte, Europa e Austrália. Mantém estreita relação proftSsional
com os diversos organismos da ONU relacionados a esse tema. No corrente
mês,. haverá uma reunião do GT em Londres, sob os auspícios das
a~:~toridades britânicas. A INTERPOL está trabalhando ativamente, na
qualidade de especialista, para o primeiro congresso mundial sobre exploração
sexual de menores com fins lucrativos, marcado para Estocolmo, em agosto de
1996, pelo governo sueco em colaboração com a UNICEF, a ECPAT e a ONG
para a Convenção sobre Direitos da Criança.
Os delegados tomaram conhecimento também da situação atual
.
do programa de Identificação de Vítimas de Catástrofes (IVC), dirigido pela
Secretaria Geral em estreita colaboração com o Comitê Permanente sobre
IVC, que está composto por representantes de 18 países, além de
profissionais de Medlcina e Odontologia. O Comitê conta com apoio contínuo
da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), Associàção
Internacional do Transporte Aéreo (lATA) e do Comitê da Cruz Vermelha
Internacional. Em sua próxima reunião, prevista para 1996, espera ter a
participação do Departamento de Assuntos Humanitários das Nações Unidas.
Na reunião deste ano, o Comitê elaborou o formato definitivo do
novo manual com os formulários de identificação de vítimas de catástrofes,
denominado "Guia de IVC", no qual figuram abundantes informações sobre a
forma de procurá-las, de estabelecer um depósito de cadáveres temporário, de
transportá-"los para outro país (com as principais dificuldades legais para isto),
de tratar as vítimas da catástrofe em conformidade com os costumes· do seu
país, cultura ou religião, e, finalmente, sobre · o emprego das técnicas de
análise de ADN na identificação. O Guia trata de outro tema de grande
importância -o estresse (pós-traumático) do pessoal que trabalha nos locais
de catástrofes e a luta contra esse mal .: e exibe fotografias sobre diferentes
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tipos de acontecimentos calamitosos. No futuro, o Comitê trabalhará para a
melhoria da compreensão dos direitos e obrigações nacionais com referência
aos incidentes em que haja vitimas residentes em diversos países. Fará um
resumo das seis resoluções sobre o assunto, aprovadas pela Assembléia
Geral nos últimos anos.

VIl - Narcotráfico.
s debates na Comissão sobre Estupefacientes merecem
especial. A reunião aconteceu no mesmo país Oatenção
China - em que, em 1909, se pôs em destaque pela primeira
vez, diante da comunidade internacional, a necessidade de cooperação geral
para resolver os problemas criados pelo tráfico de entorpecentes. Naquele
ano, a Comissão de Shangai aprovou algumas resoluções que serviram de
fundamento para a aprovação em Haya, a 23 de junho de 1912, do Primeiro
Convênio Internacional sobre o Ópio. E, como disse o chefe da Subdivisão de
Estupefacientes da INTERPOL, é lamentável que agora, 83 anos depois, os
membros da Comissão de Estupefacientes, entre eles o Brasil, continuem
buscando estratégias de luta contra essa praga mundial.
O encontro contou com a presença, na condição de
observadores, de representantes da Secretaria Geral do Conselho · de
Ministros do Interior Árabes (CMIA), da · Associação Internacional de
Seguranç;a Bancária (AISB), da Organização das Nações Unidas (ONU) e da
Organização Mundial de Aduanas (OMA).
Os integrantes da Comissão tomaram conhecimento dos
realizados sobre o narcotráfico, desde a Assembleia Geral de Roma,
isto é, sete encontros internacionais desde 1994, inclusive a 2. 3 Reunião
Internacional sobre Cannabis, realizada na cidade de Lyon, França, duas
semanas antes do encontro em Beijing.
trab.;~lhos

Em Lyon e Beijing, fez-se ampla comunicação sobre o aumento
mundial da produção de maconha (cannabis), especialmente através da
geração hidropônica, na qual a terra é SL!bstituída por uma mistura
conveniente de sais minerais. · Isto reduz o risco de descoberta e de prisões,
além de permitir três colheitas anuais e proporcionar um teor de THC - o
princípio ativo - superior em 30% àquele ob)ido na produção "clássica", o que
permite a venda a preço mais elevado. Também se pôde provar que participam
dess~ atividade organizações delituosas com ramificações internacionais.
Houve esclarecimentos sobre o andamento de dois grandes
projetes. - o "DILEK" e o "TRANSAL" - o primeiro destinado à "Rota dos
Balcãs" (contabilização permanente de todas as apreensões de heroína.
praticadas nesse itinerário), o segundo dedicado aos traficantes de cocaína
originários da África elcidental, cocaína essa que, em parte, passa pelo·
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território brasileiro. Falou-se também do trabalho que a INTERPOL vem
-realizando em colaboração com a ONU, desde 1994. Por exemplo,
representantes da OIPC participaram ativamente dos debates sobre o Artigo
17 da Convenção das Nações Unidas de 1988 sobre a apreensão de barcos_
em alto-mar.
Muitos problemas regionais, tratados num informe da Secretaria
Geral sobre a situação do · narcotráfico em 1994, foram aprofundados nos
debates.
Em Papua Nova Guiné produz-se grande quantidade de maconha
destinada à Austrália. E os serviços policiais australianos estão especialmente
descontentes com a qualidade das informações a eles fornecidas, no momento
em que precisam enfrentar um problema cada vez mais grave, sem poder fazer
grande coisa devido à topografia do país.
O delegado do Líbano declarou que, em seu país, se começou a
produzir haxixe (resina de maconha) em 1915. O cultivo da diamba foi tolerado
durante muito tempo. No princípio da guerra civil, começou-se a cultivar
também a papoula. Quando findou a guerra, as autoridades libanesas, em
estreita colaboração com as forças sírias estacionadas no Líbano, declararam
combate sem quartel aos produtores de haxixe, proibido a partir de então.
Tanto o cultivo da maconha, como o da papoula em larga escala já não
existem mais, como puderam comprovar os observadores internacionais,·
durante diversas visitas ao Vale de Bekaa, e como confirmam fotografias
tomadas através de satélites. O que pode existir são apenas pequenas
plantações isoladas. Tais informações foram corroboradas pelo representante
dos Emirados Árabes Unidos, que rendeu homenagem ao Líbano e à Síria,
"porque puseram fim ao cultivo ilícito de cannabis, droga que inundava no
passado os países do Golfo". Ele estendeu a homenagem à Arábia Saudita,
que dificultou enormemente o tráfico dessa droga mediante o fortalecimento
dos controles aduaneiros.
Para o representante da Alemanha, potfe-se r1:1definir a Europa
como o mercado de heroína mais importante do mundo, em· ·lúgar da América
do Norte. Assinalou que, embora as apreensões de heroína tenham diminuído
consideravelmente na Alemanha (320 quilos no primeiro semestre de 1995,
contra 700 no mesmo período de 1994), essa diminuição se viu compensada
pelo aumento das descobertas ocorridas nos mesmos itinerários anteriores,
em países vizinhos. Todavia, conforme os levantamentos da INTERPOL, os
Estados Unidos continuam a ser os maiores consumidores da heroína
produzida no Sudeste Asiático, assim como da cocaína provínCia da América
do Sul, notadamente da Colõmbia, onde a produção de estupefacientes está
sendo diversificada através do cultivo da papoula. De acor'do com aqueles
levantamentos, há plantações de papoula também no Peru, onde começa a
produção de ópio e seus derivados.
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Para o representante dos Estados Unidos, o tráfico de ópio
procedente do Triângulo de Ouro encontra-se, em grande parte, em mãos do
que restou do antigo exército comunista da Birmânia. Embora seja certo que
uma parte da heroína passa por território da República Popular da China,
quantidades muito maiores de heroína e anfetaminas parecem transitar por
Taiwan em direção aos EUA
Conforme revelou o observador do PNUFID, a demanda ;vcal por
entorpecentes vem aumentando no Sudeste Asiático em consequência do
notável crescimento económico observado na área. Ali se observa uma nova
tendência, consisteote na produção e utilização de heroína injetável e de
metanfetaminas.
A Indonésia conseguiu reduzir substancialmente o número de
plantações de maconha em seu território, graças ao sucesso da repressão
policial. Antigamente, era considerada um país de passagem de drogas e segundo seu representante na Comissão - poderá converter-se em zona de
consumo, em especial de anfetaminas, cujo trânsito é grande em direção à
Austrália.
O delegado do Irã mostrou-se surpreso com as conclusões do
Informe n. 0 16, apresentado pela Secretaria Geral da INTERPOL aos
participantes, com o título "Tráfico Ilícito Internacional de Drogas em 1994".
Estranhou o considerável número de cidadãos iranianos residentes na
Turquia, país que acolherá a próxima reunião da Assembleia Geral. Segundo o
informe, boa parte daqueles iranianos está implicada em atividades delituosas,
como o narcotráfico. O delegado assegurou que o Irã "mantém excelentes
relações com seus cidadãos residentes na Turquia, assim como com as
autoridades turcas". Lembrou que o Irã encontra-se em meio a uma região
que ·produz anualmente entre 3.000 e 3.500 toneladas de estupefacientes. Na
luta contra o trânsito de drogas da Ásia para a Europa, seu governo realizou
grandes investimentos para melhorar as proteções nas fronteiras e na costa.
Erigiu fortificações ao longo dos 2.000 quilómetros de fronteiras com o
Afganistão e o Paquistão; construiu 1.100 quilómetros de estradas; criou 70
postos policiais e 140 torres de vigilância; estabeleceu vigilância sobre as
caravanas; erigiu importantes barreiras de concreto etc. Essas medidas ressaltou o delegado iraniano - conduziram à apreensão de grandes
quantidades de ópio, morfina, heroína e haxixe, mas setenta policiais
perderam a vida nessas ações. Essa atividade.repressiva forçou os traficantes
a utilizarem outros itinerários, especialmente pelos portos do Paquistão.
_
A opinião paquistanesa é a de que o tráfico de drogas é
essencialmente uma atividade do tipo económico: que responde à lei da oferta
e procura, isto é, enquanto continuar existindo a demanda, continuará a existir
a oferta. O delegado do Paquistão lembrou que seu país, com tradição de
cultivo da papoula e de exportação de ópio, converteu-se em país de consumo
desde a guerra Irã-Iraque, contando atualmente com cerca de 3 milhões de
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toxicómanos. As autoridades lutam co~Jtra esse fenômeno, reforçando· à
legislação com pena de morte para os traficantes e possibilidade de
expropriação dos seus bens, inclusive quando são condenados no exterior.
De acordo com o representante, o governo paquistanês concede facilmente a
extradição dos delinquentes estrangeiros que captura.
A Nigéria informou haver criado um "serviço geral de repressão
ao tráfico de drogas" e incrementado - segundo seu delegado - os poderes das
autoridades para reprimir especialmente a "lavagem de -dinheiro" e o
narcotráfico. Além disto, instàfou "tribunais especiais'' destinados a esses tipos
de delito: Isto nos interessa de perto, pois o Brasil é uma sub-rota do
narcotráfico dirigido à Europa através da Nigéria. Paralelamente, os sindicatos
internacionais do crime utilizam o solo nrgenano para outras atividades
delituosas transnacionais. É também de lá, da mesma forma que do Quénia e
Catar, que chegaram . notícias preocupantes sobre a evolução no uso de
papéis de segurança. aqueles produzidos com marca-d'água. para diversos
tipos de falsificações com máquinas fotocopiadoras em cores. O delegado do
Quénia informou que, nos últimos tempos. houve um recrudescimento do
tráfico de resina de maconha (haxixe) em seu país. onde, este ano, foram
apreendidas mais de cinco toneladas procedentes, provavelmente, do
Paquistão.
O delegado nigeriano expôs o ressentimento nacional contra
quem vê seu país como peça-chave nas ações do narcotráfico. Afirmou que a
Nigéria, como importante local de trânsito das drogas, é coisa do 'passado.
Isto, de certa forma, não condiz com os dados obtidos por nossa Polícia
Federal através de recentes prisões de traficantes e apreensões de
significativos volumes de cocaína destinada à Europa via Nigéria. Aquele
representante lembrou que as quadrilhas têm ramificações internacionais e
não se limitam aos cidadãos de um só país. "Acusar um Estado erri particularprotestou - é errar o alvo, no momento em que se deve aspirar a uma
cooperação internacional reforçada". Disse que, no momento, a Nigéria
domina a situação e vigia suas fronteiras. O tráfico diminuiu muito devido,
particularmente, "ao perigo que corre todo aquele que tenta introduzir drogas
no território nigeriano•. As autoridades está~ concentrando esforços na
prevenção, pois a redução da demanda lhes parece da maior importância.
Assim, o governo elaborou uma nova estratégia d_e lulfi contra o tráfico de
estupefacientes e adotou medidas no campo da educação sanitária. Os
traficantes detidos mudaram de orientação e passaram a trabalhar em ofícios
honrados. Foram elaborados 205 processos, 202 dos quais terminaram com
sent~l'lças condenatórias, o que prova clarament~ - segund9 o delegado - que
"a acusação de passividade de que são objeto as autoridades nigerianas
deixou de ter sentido". Finalizando, ele admitiu que ·pode haver progressos e
"a Nigéria está aberta a toda sugestão para meJtíoràmentos·.
~-.
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A Itália informou que as apreensões feitas em seu território
aumentaram em 1994, relativamente ao ano anterior, em todas as categorias
de drogas.
Em 1994, produziram-se apreensões recordes, como meia
tonelada de cocaína em Gênova, 25 quilos de heroína em Trieste, mais de ·
uma tonelada de cocaína em Florença etc., índices que denotam a persistência
de um tráfico muito importante. Parece que o consumo de heroína entre jovens
diminuiu, sendo substituído pelas anfetaminas e alucinógenos. O mercado da
cocaína está em plena expansão, com a participação de estrangeiros,
notadamente albaneses ou ex-iuguslavos da Macedónia, que atuam com
traficantes turcos, .em especial os curdos. Há estreito cantata da Máfia com as
"máfias" da Europa Centrai e Oriental. O delegado italiano transmitiu
informações sobre os centros de "lavagem de dinheiro" procedente do
narcotráfico, sobre os investimentos feitos pelos traficantes na Europa Oriental
e sobre a utilização da "Rota dos Balcãs" para o contrabando de produtos
químicos destinados à fabricação de heroína.
O representante da Índia. país considerado anteriormente como
de tráhsito de drogas, mostrou a preocupação do seu governo com o aumento
do consumo interno, especialmente nas regiões fronteiriças com Myanmar e·
nas grandes cidades (Bombaim, Bengalore, Delhi e Calcutá). Recomendou, em
consequência, que a INTERPOL se preocupe não só com os pontos de
chegada dos itinerários das drogas, mas também com os chamados países de
trânsito - como é o caso do Brasil -, nos quais a demanda aumenta e acabará
transformando-os em grandes consumidores.
A representação da África do Sul juntou sua voz aos reparos que
outras delegações fizeram ao Informe n. 0 16 da Secretaria Geral, relativamente
à situação do narcotráfico em suas regiões, considerando o documento
generico ou impreciso em alguns peritos. Os sul-africanos disseram que o
informe não reflete a importância do trabalho de erradicação de culturas de
maconha, realizado em seu país, graças à pulverização de herbicidas com
obediência a regras de controle ecológico. Agradeceram aos países vizinhos,
participantes dessa campanha, e frisaram haver chegado a hora de fixar
normas internacionais para esse tipo de pulverização, objetivando proteger o
·
meio-ambiente.
O delegado da Turquia asseverou que seu país considera o
tráfico de estupefacientes como crime contra a Humanidade. Tanto. que as
apreensões ali realizadas representam um quarto, aproximadamente, do
volume total apreendido na Europa, e~peci.almente no que se refere aos
produtos químicos de tranSformação. Solicitou que se verifiquem algumas
cifras apontadas no informe da Secretaria Geral, pois lhe parecem um pouco
irreais.
Ao encerrar os trabalhos da Comissão sobre Estupefacientes,
seu Presidente ressaltou que, apesar dos grandes gastos e de todos os
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esforços já despendidos na luta contra o narcotráfico, essa "indústria" continua
a florescer. A cooperação policial e aduaneira é, pois, fundamental para que o
combate seja ainda mais eficaz. Como haviam assinalado diversos membros
da Secretaria Geral, há necessidade de melhorar a repartição e a difusão das
informações disponíveis; numa batalha que exige honradez e verdadeira
vontade política. Todos os governos devem melhorar a respectiva legislação
quando necessário e "deve-se saber resistir a todas as pressões e rechaçar
toda tentativa de politização do problema".

VIII - O avanço do narcotráfico.

.
M

esmo descartando algumas incongruências do Informe n. o
16, resultantes de falhas de informação oriundas de países
sistemas estatísticos
menos dotados em matéria de
eficientes, verifica-se-que foi muito bom o trabalho da Secretaria Geral em
1994. O Informe mostra sem dúvida que, naquele ano, a produção de heroína,
cocaína, maconha e substâncias psicotrópicas alcançou um nrvet· ..sem
precedentes em todo o mundo. As apreensões recordistas comprovam isso.
Mas, apesar dos êxitos na repressão, o comércio de estupefacientes continua
"a ser um negócio delituoso internacional muito lucrativo, graças à
agressividade dos traficantes elll abrir novos mercados para os seus produtos.
. No campo dos opiáceos (ópio, morfina e heroína), as principais
regiões de cultivo ilícito da papoula continuaram a ser o Oriente Médio, o
Sudoeste Asiático, o Sudeste Asiático, México e Colômbia. Os principais
países de origem e trânsito, que informaram consideráveis apreensões, foram:
Irã (111 toneladas, contra 60 toneladas ~m 1993); Paquistão ( 14 toneladas,
contra 4,5 toneladas no an.ç anterior,);_ lndia (2 toneladas) ; e China (1, 7
tonelada). Os maiores produtores de ópio no hemisfério ocidental foram o
México (40 toneladas fabricadas no ano, segundo estimativa das autoridades
mexicanas) e a Colômbia, onde se calcula que a superfície destinada ao
cultivo da papoula jâ é superior a 12 mil hectares. O ópio é obtido e
processado em laboratórios clandestinos espalhados pelo mundo para
transformar-se em
morfina e heroína. Somente na Turquia, foram
desmantelados cinco desses laboratórios em 1994:
Os EUA mantiveram a posição de principal mercado consumidor
de heroína procedente principalmente do Sudeste Asiático, cujos traficantes
alimentam complexas redes de distribuição naquele país. As autoridades
norte-americanas apreenderam cerca de uma tonelada desse entorpecente, da
qual 68% saíram do Sudeste Asiático; 15% da Colômbia; 9% do Sudoeste
Asiático; e 8~ do México.
O Brasil figura nas estatísticas relativas â heroína naquele ano,
com 13,038 quilos descobertos em duas apreensões. Isto é mais preocupante
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quando se verifica que o Canadá conseguiu apreender 12,295 quilos em 8
operações, no mesmo período.
Mas, é sem dúvida a cocaína a maior ameaça apresentada pelo
crime organizado. Somente de acordo com as comunicações recebidas pela
INTERPOL, a quantidade de cocaína apreendida naquele ano em todo o
mundo superou 275 toneladas.
Bolívia e Peru continuam a ser os principais produtores de folhas
de coca, embora as autoridades colombianas tenham assinalado o cultivo da
planta em grande escala na região amazónica da Colômbia e do Brasil. Isto é
consequência de uma praga de fungos que reduziu em 16% a colheita de coca
nas zonas de cultivo tradicionais (Bolívia e Peru) e da ação redobrada das
autoridades peruanas para deter o fornecimento ao exterior.
Os países andinos produtores de coca continuam a enfrentar
constante resistência à eliminação desse tipo de cultura, devido à
incapacidade de propor sucedâneos rentáveis para os mesmos agricultores,
além das práticas terroristas dos abastecedores de cartéis. Apesar da
cresc~nte implicação do Peru, Bolívia e Brasil no fabrico de cloridrato de
cocaína, a Colômbia detém, com grande diferença, a posição de primeiro
fabricante do produto fi na!.
A INTERPOL detectou considerável incremento de trânsito da
droga pela Argentina, Brasil, Guatemala, Venezuela, Porto Rico, Nicarágua e
vários países do Caribe, rumo à América do Norte e à Europa. Nesta, o preço
é cerca de 44% mais alto do que nos EUA. Os métodos de envio cobrem a
mais ampla gama, cheganâo agora aõs ·'containers" de navios mercantes, o
que permite transporte de grandes quantidades em cada vez e dificulta as
apreensões. pois o tráfico pode ser assim dissimulado facilmente em meio à
intensidade do comércio legítimo realizado por via marítima.
A maconha ainda é a droga mais consumida e traficada em
escala mundial. Do total de resina (haxixe) apreendida em 1994, 70% o foram
na Europa Ocidental e Ásia, contra 1O% nos EUA. Em relação à maconha "in
natura", as principais regiões onde ocorreram apreensões são América do
Norte e do Sul, Europa Ocidental, Ásia e Caribe. Calcul.a-se que a quantidade
total apreendida atingiu 1.947 toneladas. Foram identificados 64 países e
territórios produtores, entre eles o Brasil. A nível internacional, houve prisões
de traficantes pertencentes a 106 nacionalidades, dos quais 56% com idade
entre "20 e 40 anos e 30,5% entre 41 e 50 anos. Marrocos foi o país que
comünicou o maior número de apreensões entre todos, ou seja, 33 com o total
de 50 toneladas, seguido do Canadá, com 41 toneladas, entre maconha e
haxixe. Na maioria das 100 apreensões de maior vulto (acima de uma
tonelada) em todo o mundo, a droga encontrava-se em "containers"
transportados por via marítima ou rodoviária. Observou-sé aumento na
: .· ~ .:
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utilização de lanchas rápidas, iates de luxo, barcos pesqueiros e veleiros. Na
Grécia, foram apreendidas 5,5 toneladas a bordo de um iate que havia partido
do Yerr.en, passara pelo Canal de Suez e se dirigia à Eslovénia. Na Austrália,
em um pesqueiro, houve a apreensão de 5 toneladas procedentes do
Paquistão. Mas, foi a Espanha que bateu o recorde: 1O toneladas, procedentes
do Marrocos, também a bordo de um pesqueiro.
Quanto ao tráfico de psicotrópicos, há marcantes características
e mercado menor que os das outras drogas. A expressão "substância
psicotrópica" engloba vários tipos de produtos estimulantes, depressores ou
alucinógenos. Como eles, também os agentes anabólicos apresentam índices
de apreensão pequenos, em consequência de vários fatores. A estes fatores,
somam-se as dúvidas que surgem entre autoridades quanto à necessidade de
comunicar à INTERPOL apreensões de quantidades que parecem
desprezíveis relativamente à grandiosidade dos números referentes à
maconha, cocaína, heroína e morfina. O preço e o potencial dessas drogas
são os principais daqueles fatores, pois a "dose de ação" é diminuta e cara. Há
ainda desconhecimento ou falta de interesse por elas em muitos países.
No caso dos estimulantes, a Europa é a região mais afetada,
embora os EUA (14.725 doses), Burkina Fase (10.250 comprimidos) e Cõte
d'lvoire (220 comprimidos) tenham comunicado algumas apreensões. No
período, foram desmantelados 11 laboratórios produtores.
Há indicativos do abandono de certos psicotrópicos estimulantes
e da aceitação de novos. Praticamente desapareceram os análogos de
anfetaminas como a MOA (Metilendioxianfetamina) ou a MDEA
(Metilendioxietilanfetamina), enquanto a MDMA (Metilendioximetilanfetamina),
conhecida pelo nome de "extasis''·' -ou "êxtase" experimenta crescimento
importante.
No campo dos depressores, aumentou o número de apreensões
de metacualona em seis países espalhados pela África. Europa, América do
Norte e Ásia. O total mundial de apreensões em 1994 foi de 50.132 quilos e
880.000 comprimidos, o que equivale a uma quantidade 3,3 vezes maior que
em 1993, quando se apreenderam 15.320 quilos e 340.000 doses.
Quanto aos alucinógenos, seu principal representante - o LSD pouco evoluiu. O nível de tráfico permanece mais ou menos estável nos
principais países consumidores, que são os EUA ( 1.224.942 doses
apreendidas), Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Itália
(92.495 doses e 8.977comprimidos apreendidos no ctmjunto).

IX - China, portal do futuro.

G

raças ao zelo e à capacidade do nosso Embaixador em
Beijing e do Representante Oficial do Bancá ·do Brasil· na

Novembro de 1995

__ANAIJ; DQ SENADO FEDERAL

capital chinesa, a Delegação Brasileira pode absorver
rapidamente muitos aspectos da presente situação política, económica e social
do país mais populoso do mundo, dando assim aproveitamento melhor a
períodos que seriam destinados ao descanso. Depois' do que nos foi dito e
mostrado por Sua Excelência, o Embaixador João Augusto de Medieis, e pelo
ilustre Representante do nosso maior banco, sr. Norton Seng, não restaram
dúvidas de que há um promissor futuro entre as imensas fronteiras daquele
território de 9,6 milhões de quilómetros quadrados - o terceiro maior do mundo
-, onde vivem 1,2 bilhão de habitantes e existem potencialidades difíceis de
imaginar.
Seria entediante expor neste documento números encontráveis
em enciclopêdias ou livros de Geografia. Entretanto, há alguns indicativos e
aspectos atu~is da China que precisamos mostrar, pois falamos de um país
realmente apto a estabelecer, com o Brasil, um elo de parceria promissora e
robusta.
Aquelas personalidades lembraram que a Constituição da
República Popular da China não define exatamente como deva ser o
relacipnamento entre o Estado e o Partido Comunista. Isto. é muito importante ·
na medida em que permite as importantes mudanças introduzidas sob a égide
da atual liderança daquele partido. Para que se possa analisar esse aspecto,
eis aqui o que reza um trecho do preâmbulo da Constituição, adotada em 1982
pelo 5.° Congresso Nacional do Povo (CNP), no qual se assenta a estrutura
política e de governo: "Sob a liderança do Partido Comunista Chinês e guiado
pelo Marxismo-Leninismo e pelo pensamento do Presidente Mao Zedong (Mao
Tsé Tung), o povo chinês de todas as nacionalidades continuará coeso com a
ditadura democrática do povo e seguirá a rota socialista". E os conceitos
m~ni:istas ortodoxos estão em franco processo de erosão.
O Poder Executivo é exercido pelo Conselho de Estado de 15
membros eleitos pelo CNP. que também elege o Presidente para um período
renovável de cinco anos. O Poder Legislativo pertence ao CNP, com 2.970
delegados eleitos pelas províncias, municipalidades, regiões autónomas e
Forças Armadas, e que devem reunir-se a cada 5 anos. Em 1998, deverá
haver eleições para o Conselho de Estado e a Presidência da República. Mas,
o verdadeiro centro de poder poderá continuar no Politburo do Partido
Comunista - principal organização política nacionàl - cujos· 20 integrantes
organizam a vida política e controlam as esferas administrativa, judiciária e
·
executiva.
Desde que o líder Deng Xiao Ping começou a implementar as
reformas em 1980, a China vem passando por transformações aceleradas,
dando praticamente um salto da posição anterior - economia centralizada e
totalmente estatizada- para um sistema-de gerenciamento indireto, em direção
à economia de mercado. Para isto, está promovendo profundas mudanças em
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suas instituições, criadas na maioria durante a década de 50 e que era,m
calcadas no modelo soviético. O rumo, desde que a China voltou ·a vincular-se
ao Gatt em 1986 (havia saído em 1950), é o de respeitar as forças de
mercado, ou seja, dar liberdade aos fatores de produção - capital, trabalho e
matérias-primas -, com o Estado exercendo controle indireto e reservando para
si a possibilidade de intervir quando achar necessário.
A ausência de instrumentos efetivos de controle fiscal e
monetário; a inflação crescente; a expansão descontrolada da base monetária;
as baixas taxas de juros, inibidoras da poupança e incentivadoras de
empréstimos que descapitalizavam o sistema bancário oficial e aqueciam a
demanda por ativos de risco, como o dólar americano; o déficit crónico em pelo
menos metade das estatais; e a momentânea impotência do Banco do Povo
(funciona como banco central) erani ·problemas agudos que prejudicavam a
fase de transição. Levaram as autoridades chinesas a tomar medidas a
curtíssimo prazo, tais como: punição de presidentes de empresas estatais e
dirigentes de bancos; medidas severas de controle e disciplinamento do
mercado; aumento de algumas tarifas públieas com impacto antiinflãcionário;
elevação das taxas de juros (estimulo à poupança e enxugamento da base
monetária); e, finalmente, nomeação do Vice-Primeiro Ministro, Zhu Rongji;
para acumular as funções de Presidente daquele banco central. Em·janeiro de
1994, o processo culminou com a extinção de uma das duas moedas em
circulação, isto é, o FEC ou "Foreign Exchange Certificate", originalmente de
uso exclusivo pelos expatriados. Hoje, somente o RMB ("moeda do povo
chinês"), também chamado de Yuan, é emitido pelo Banco do Povo, não sendo
conversível. Parece que a extinção do FEC também está relacionada ao
processo de reintegração de Hong Kong, marcado para 1997.
Com um PIB de US$ 522 bilhões, renda "per capita" de US$ 435
e uma força de trabalho constituída de 600 milhões de pessoas, metade das
quais com menos de 21 anos, a China enfrenta, paradoxalmente, um sério
problema de natalidade, cujo controle através da politica de "uma família, um
filho" lhe acarretou um embaraço inusitado: está diminuindo a disponibilidade
de mulheres em relação aos homens. A população masculina compreende,
aproximadamente, 51 ,5% do total e está-se distanciando da feminina. É que,
com a possibilidade de ter apenas um filho. cujo sexo pode ser verificado hoje
na fase intra-uterina, há famílias que dão preferência aos meninos, apelando
ao aborto - segundo consta - quando se trata de meninas. Isto porque ainda
vêem no homem o melhor arrimo do porvir.
Beijing, a capital, não é a maior cidade chinesa,. pois tem 11
milhÕes de habitantes,. o que a coloca depois de Sha.ngai, com 14 milhões.
Seguem-na .Tianjin (9 milhões), Guangzhou (6,5 milhões) e Chongoin (5,8
milhões). Há cerca de 200 bancos estrangeiros com representação -em Beijing,
inclusive o. Banco do Brasil, e alguns deles contam com agências em outras
cidades.
~-·

-

--.._

Novembro de 1995

~ ~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

331

A língua oficial é o Mandarim ou Putonghua, dialeto da reg1ao
norte do pais. Mas, são 54 os dialetos falados pelos chineses, muitos dos
quais mutuamente incompreensíveis. O Mandarim é ensinado nas escolas
desde a época de Mao Tsé Tung (1949) e supõe-se, em consequência, que os
jovens sejam capazes de falar pelo menos um pouco dessa língua.

a

Em maio último, o governo suprimiu obrigatoriedade de trabalho
aos sábados, exceto no comércio, que funciona de domingo a domingo,
parando apenas nos quatro feriados nacionais: Ano Novo (1. 0 de janeiro),
Festival da Primavera (31 de janeiro), Dia Internacional do Trabalho e Dia
Nacional (1. 0 de outubro). O horário de funcionamento das empresas é
semelhante ao nosso.
Há dificuldade para os ocidentais compreenderem algumas
características daquele povo milenar,
dotado de cultura requintada e
costumes singulares. Essa dificuldade estende-se ao arcabouço legal,
especialmente no campo do direito administrativo e do tributário, cuja
complexidade e inexatidão têm inibido, em parte, o incremento da entrada de
capitais estrangeiros. A dificuldade de entendimento atinge igualmente
indi~tivos da quantidade exata de recursos naturais, que a China possui em
abundância. Mas, para se ter idéia daquilo que se esconde no solo chinês,
basta lembrar que dele é extraída a maior quantidade de carvão no mundo, a
partir do qual o pais satisfaz 80% das próprias exigências de energia. Com a
exploração do petróleo, obtém 20% da entrada de divisas externas, além de se
auto-abastecer. Embora ainda subsi-stam extensas áreas a pesquisar, já s.e
sabe que suas reservas de Antimónio, Magnésio e Mercúrio estão em primeiro
lugar no mundo; as de Bário, .Grafite, Lítio, Molibidênio, Fosfato, Talco, Titânio,
tun~stênio, Vanádio e Zinco encontram-se entre as mais amRJas do planeta.
Lá como cá, o problema do desemprego é afl,itivo. A diferença é
que, devido à grande população, os índices que aqui significam milhares, na
China podem representar milhões. Isto é consequência do arrocho
antiinflacionário que atingiu as estatais, na maioria deficitárias e dotada~ de
tecnologia superada, o que as obrigou a consideráveis demissões. Todavia, a
expectativa do governo é a de manter uma taxa de crescimento económico de
8 a 10% ao ano e de reabsorver rapidamente aquéla mão-de-obrà.
A abertura ao mercado baseou:se na criação de "zonas
económicas especiais" (ZEE), que acolh~rri ·o capital externo, atrail")do-os com
isenções de taxas, baixo custo de mão-de-obra e grande potencial de negócios
para a formação de "joint veritures" e im1estimentos: o ponto básico defendido
nas negociações é o de transferencia e ahsorçãci de tecnologia, com o capital
estrangeiro representando de 25 a 100% do ernP"reendimerrto.
A implantação das ZEE, autênticos. cánteiros de obras. levou o
pais a altas taxas de crescimento nos últimos anos. O . ''boom" atingiu os
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setores financeiro, bancário, de turismo, comunicação, radiodifusão, indústria
·eletro-eletrônica, transporte marítimo e vários outros. -As autoridades
continuam a p~omover reformas com o objetivo de liberar o comércio e diminuir
os controles de cámbio, pois a intenção é melhorar as CÇJndições de ingresso_
de capital externo para acelerar a abertura e a expansão da economia. A
China já é considerada um dos melhores mercados para investimento das
grandes empresas transnacionais e, se essa tendência persistir, fatalmente ela
será o maior pelo de atração de investimentos estrangeiros do mundo. O
"World lnvestment Report' 94" mostra que o país atraiu US$ 26 bilhões em
capital estrangeiro no último ano, permanecendo os Estados Unidos em
primeiro lugar, com US$ 32 bilhões.

As maiores corporações de importação e exportação são livres
para · negociar e responsáveis pelos próprios lucros ou prejuízos, desde o
anúncio do novo sistema por Deng Xiao Ping. Conforme os planos -do governo, a atuação estatal deverá cair para algo em torno de 30% até o final
desta década.
·. No ano passado, a produção de grãos atingiu 444,6 milhões de
toneladas. A indústria conseguiu produzir US$ 16.76 bilhões em outubro de
1994,-o que representa crescimento de 24,3% em relação ao mesmo mês do
ano anterior. No setor energético, está.prevista a construção de pelo menos 14
usinas nucleares dentro de 20 a 30 anos para atender à crescente demanda,
pois, . hoje, esse tipo de usinas responde apenas por 1% do total da
.capacidade instalada, que é de 180 gigawats. Até o ano 2020, reatares
nucleares deverão estar gerando 20 gigawats de eletricidade, segundo o
"China· Electricity Council lnternational".
.

.

Parece que a Philips, entre outras multinacionais, já tem plena
noção daquilo que se espera, pois detém 11 "joint ventures" e possui uma
empresa própria no país, perfazendo investimentos de US$ 550 milhões e
. ~ndo emprego a 8.000 pessoas, com um "business turnover" de US$ 414
.milhões.. O grupo de origem holandesa está negociando, agora, o
estabelecimento de uma fábrica de circuitos integrados especiais·, em Shangai.
.
No. último ano, foram aprovados 2.545 projetes de investimento
:estrangeiro, com o valor de US$ 44 bilhõ~s. Os dados estatís~fcos do
Ministério para Negócios Estrangeiros e Cooperação Económica mostram que,
de janeiro a setembro de 1964, os capitais pro11enientes do exterior cresceràin
49% com relação ao mesmo período de 1993. O Ministério revela que, desde
1980, ·50 grupos transnacionais receberam aprovação para instalar suas
"holdíngs" na China.
Há mais de 175.000 empresas estrangeiras no país, na maioria
.rentáveis. Só no primeiro trimestre do corrente ano, ali se estabeleceram
10.739 dessas corporações. Os "bonds and stocks" lançados no mercado
externo totalizaram US$ 5 bilhões, isto é, 5,8 vezes mais do que em 1992.

.-,_:
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Os números apresentados pelos bancos estatais indicam
crescimento de 25.6% nas contas de poupança, que atingem c valor de US$
60 bilhões. E. excluindo o ouro. as reservas chegavam a US$ 50 bilhões no
início de 1995.
Em relação ao comércio e parceria conosco, as estatísticas
oficiais ainda são muito modestas, mas há perspectivas de rápido crescimento.
As exportações chinesas somaram globalmente. em 1964, US$ 135 bilhões e
as importações, US$ 115,6 bilhões. Entretanto, as exportações brasileiras para
a China seriam apenas deUS$ 1,05 bilhões e as importações. deUS$ 362.4
milhões, segundo o- Comitê de Estatística do Estado. Nossos empresários
estão negociando a instalação de "joint ventures". especialmente nos setores
de reciclagem de plástico, equipamentos elétricos, bebidas refrigerantes,
compressores e produtos derivados do leite. Na área da Engenharia Civil,
empresas brasileiras participam de licitações para a construção de
hidrelétricas e rodovias. algumas em . avançado processo de negociação,
outras em plena execução. Quinze companhias brasileiras de diferentes
setores constituíram um consórcio para a fase inicial de construção da
hidrelétrica de Três Gargantas. com capacidade uma vez e meia maior que a
de ltaipu e investimentos previstos de US$ 30 bilhões. Desde 1992, as
seguintes empresas brasileiras instalaram escritórios de representação em
Caemi, CBPO. Andrade Gutierrez. Guaraná Antárctica, Sadia,
Beijing:
Mendes Júnior e Embraco. Mas, apesar de tudo, a presença brasileira no
"boom" chinês ainda é tímida e compete-nos procurar meios hábeis para
conscientizar e incentivar o nossa·· empresariado relativamente ao .que
representa transpor os umbrais daquele portal do futuro.

X - Conclusão.
Senhor Presidente •.
A 64.• reunião da· Assembléia Geral da Organização
Internacional de Polícia Criminal - INTERPOL, além de ampliar informações
sobre a realidade atual do crime e de estreitar laços de colaboração e apoio
mútuo entre autoridades policiais de, praticamente, o· mundo todo, constituiu
excelente oportunidade para a delegação brasileira assenhorear-se de
conhecimentos sobre a China milenar e moderna, difíceis ·de obter não sendo
"in loco".
Farta documentação foi produzida, nas comissões e·no plenário,
sobr_e· a situação do crime organizado a nível internaciona~ especialmente· o
tráfico de drogas e de armas. Houve decisões importantes ·capazes de
influenciar, não só a atuação de nossas autoridades policiais e de alicerçar
nossa ação legislativa, como - e principalmente - definir as medidas que
deverão ser tomadas, em conjunto, pelos países integrantes do Mercosul com
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o objetivo de garantir a segurança pública naquela promissora região de
mercado sem fronteiras.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. Exa será atendido, na
forma regimental.
. ·
. . . ·
Há ainda oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. (Pausa)
.
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim.
. A Presidência lembra que V. Exa dispõe de 9 minutos, tendo em
vista que a sessão se encerra às 18h30min, que é o prazo regimental.
.
O SR. ERNANDES AMORIM ( -RO. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, há
pouco fiz breves esclarecimentos ao Plenário a respeito do problema dos
recursos que serão repassados aos estados.
·
.· ·
Neste momento, gostaria de lembrar a situação de Rondônia.
Volto a afirmar que o atlial Governador de Rondônia, que tiá dez meses está
no cargo, ao invés do que pensam o Presidente da República e a Comissão
de Obras Inacabadas nesta Casa, dá-se ao luxo de gastar o dinheiro do
Estado de Rondônia principalmente com obras acabadas, obras já concluídas
há seis anos, obras que já passaram por três ou quatro governadores. Ele se
dá ao luxo de ter _pago R$35 milhões a empreiteiras, não só por serviços ao
Estado, mas R$19,7 milhões, que repassou ao prefeito da capital,
gratuitamente, para o município pagar reajustes de obras superfaturadas. Há
Inclusive CPI apurando as irregularidades.
Ctiamei bem a atenção para esse fato, porque não sou contra o
Governo Federal encaminhar dinheiro ao Estado de Rondônia. Ao contrário,
estou a todo momento pedindo recursos para Rondônia, mas com aplicação
previamente determinada.
O Tribunal de Contas do Estado, o TCU, a Procuradoria da
República, o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Ministério Público
Federal têm várias ações já por mim dirigidas para apurar as irregularidades
naquele Estado.
.
Como eu disse há pouco, ~á revista- Veja publicou matéria
dizendo, indiretamente, que o nosso Governador é ladrao de galinhas. Além
do mais, constam agora mais rombos, porque houve também o roubo na
compra de ovos, de pão, na compra de merenda escolar. Em nosso Estado,.
não respeitam nem mesmo esse dinheiro sagrado destinado à merenda das
'· ~
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crianças. Não respeitam o direito destinado à alimentação das crianças!. Até
esse dinheiro roubam.
Queremos que o Presidente da República, por meio da
Secretaria do Tesouro Nacional, fiscalize e analise bem o quanto vai repassar
para o Estado de Rondônia.
·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há três meses, em meu
Estado, Rondônia, uma chacina comoveu todo o Brasil. Refiro-me ao episódio
- de Corumbiara.
A polícia invadiu um acampamento dos sem-terra e dessa ação
resultaram onze mortes. Houve um verdadeiro rebuliço. O presidente do
INCRA foi trocado. O Presidente da República renovou seu compromisso com
o assentamento dos sem-terra e nomeou alguém de sua inteira confiança
para a Presidência do INCRA.
.
A Justiça determinou a prisão preventiva de uma líder nacional do
Movimento dos Sem-Terra, a Sr" Diolinda, até mesmo para prevenir novos
conflitos. O Movimento dos Sem-Terra recebeu ·um novo golpe: a mídia
divulgou que muitos dos assentados logo promovem a venda do lote recebido
por uma ninharia.
Parabenizo a Rede Globo pela reporta9em a respeito .do
assunto. Sou testemunha de que, no meu Estado, varios assentamentos
foram criados. Após o recebimento das terras, as pessoas que não tinham
qualificação para a agricultura terminavam vendendo-as a troco de
espingarda, de cachorro, de carro velho.
No período em que fui Prefeito, fiz um projeto de assentamento e
um projeto de chácara. Logo após receberem as terras, as pessoas as
venderam por irrisória quantia, abandonando-as. Por isso, queremos
apresentar futuramente à Mesa do Senado um projeto que muda essa forma.
de distribuição de terras. A proposta é que o Governo Federal compre essas
áreas e assentem as famílias, mas lhes não dando o titulo e, sim, colocando a
terra à disposição para ali trabalharem, produzindo até quando quiserem.
Depois, a terra retoma ao Governo para ser redistribuída a outras pessoas.
.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex-a um aparte, Senador
Emandes Amorim?
O SR. ERNANDES AMORIM - Com muito prazer, Senador
RomeuTuma.
·
O Sr. Romeu Tuma - Nobre Senador, considero importante o
pronunciamento de V. Ex", porque outro Senador, hoje, informava de um noite
conflito no Paraná. Eu tive a oportunidade, nessa última segunda-feira, de
conversar com o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o
Pontal do Paranapanema e Teodoro Sampaio, onde as discussões sobre as.
·terras devolutas do Estado atravessam mais ,de 20 ou 30 anos. Em São
Paulo, S. Ex" me dizia que o Estado não ·precisa entrar com ação de
desapropriação das terras, porque estas lhe perten·cem e quem as ocupa são
posseiros sem o título defimtivo. Afirmava também·que o Governo devia ter. a
vontade política do assentamento, conseguir verbas para a desa!)ropriação
das benféitorias das áreas ocupadas. V. EX" aborda um ponto que é bastante
sério. Quando fazia o meu pronunciamento, V. Ex-a se referiu ao ·au{llento do
consumo e do tráfico pela falta de dinheiro das pessoas mais .carentes deste
País. A venda de terras também envolve um problema semelhante, porque
quem as recebe não tem dinheiro para plantar, muitas vezes, nem para
comer. Então, esse assentamento tem de ser feito como V. Ex" diz: colocando
à disposição dos assentados meios de sobrevivência e impedindo que esses
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títulos sejam negociados. Se não houver meios, tranqüilamente eles terão de
abandonar a terra. Na região Norte houve invasões em que os extrativistas,
visando a sua subsistência, retiravam as toras de madeira, vendiam-nas para
as serrarias e abandonavam novamente as terras invadidas. Então,
cumprimento v. EX" pela iniciativa de apresentar um projeto sobre esse temâ.
O SR. ERNANDES AMORIM - Agradeço o aparte de V. EX".
_ Trata-se de uma situação preocupante, porque a lei trabalhista_ fez com ~ue os
próprios fazendeiros tirassem das suas fazendas os parcele1ros . .O s1_stema
trabalhista do nosso País é um problema, porque imbe os propnetános de
·
terras em ter os parceleiros trabalhando e produzindo para eles.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nobre Senador, comunico
a v. EX" que a Mesa irá conceder-lhe cinco minutos para conc!uir o ~eu
pronunciamento. São 18he30min. Pelo Regimento Interno, a sessao prec1sa
serencerrada.
.
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, parece-me que ha
mais uma oradora inscrita, que falará após a minha conclusão. Solicito que ~
Presidência prorrogue a sessão.
.
·
O SR. PRESIDENTE ·(Romero Jucá) - Comunico a!> nobr~
Senador que estamos, aqui, levantando estudos exatamente no sentido de 1r
ao encontro dessa soluçao. Mas, parece-me que, pelq Regimento da Casa,
não é possível. Portanto, V. EX" precisa concluir o d1scurso, a fim de que.
encerremos esta sessão para, posteriormente, dirigir-nos à sessão do
Congresso Nacional.
O SR. ERNANDES AMORIM - Dando continuidade, por falta de
tempo em nosso pronunciamento, deixo bem claro que esta lei trabalhista
precisa · ser revista em nosso País, porque está, de um modo geral,
emperrando a atividade do homem do · camJ'O. Se o colono tiver
documentação ou registro poderá aposentar-se; se for o contrário, o Governo
- Federal.tem também a obrigação de aposentá-lo.
.
Dando continUidade, o Movimento dos Sem-Terra recebeu um
novo golpe: a mídia divulgou que muitos dos assentados logo promovem a
venda do lote recebido por uma ninharia. Agora, veio ao conhecimento que a
chacina de Corumbiara não se limitou à morte de onze pessoas.
Na época, o Bispo de Guajará~Mirim encontrou alguns ossos em
cinzas em uma fo_gueira. Entregou ao Governador dp Estado, que mandou
examiná-los em Sao. Paulo, obtendo um atestàdo que se tratava de ossos de
animais.
Mas o Bispo, quando entregou os ossos ao Governador, separou
alguns e os mandou para que fossem examinados na França, no Hospital
Raymond Poncaré, resultando num laudo que atesta que duas das nove
amostras encaminhadas são de ossos humanos.
Desta forma, adquire veracidade a versão dps Sem-Terra, a de
que muitos dos desaparecidos, na verdade, teriam sido também mortos pela
Polícia, que queimou os corpos para afastar as provas.
.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esta notícia revela o
absurdo a que chegou a questão dos Sem-Terra no Brasil. Na verdade, ela
está intimamente ligada a outras . questões sérias, que aguardam
enfrentamento. Refiro-me à Legislação Trabalhista e ao Estatuto da Terra.
O discurso enfoca esse tema bem como a falta de interesse do
Governo do Estado em querer apurar tais crimes. O assunto está caindo no
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est~uecimento. O Govemó sabe quem mandou queimar esses cadáveres, que
a Polícia Militar do Estado está envolvida.
Solicitamos às autoridades competentes que acompanhem esses
esclarecimentos, para que não ocorram mais chacinas como a de
Corumbiara no Brasil e para que se busquem, através do INCRA, soluções
para o problema fundiário.
Há nos jornais de hoje matéria a respeito de uma briga entre
Presidente do INCRA e o Ministro da Agricultura, sem qualquer solução. Não
sei se o Ministro não manda naquele Ministério, não se1 quem manda, mas é
preciso que se busque uma solução para resolver o problema fundiário. no
Brasil e o dos Sem-Terra, pondo fim às chacinas em nosso País .
. Era o que. tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra, pela
ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do Orador). Sr. Presidente, Srs. Senadores,
eu gostaria de encaminhar à Mesa documento que foi entregue pelo
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, no dia de
ontem, relativo ao Programa de Combate à Corrupção que o Partido dos
Trabalhadores anunciou nesta semana, inclusive com a presença de Luis
lgnácio Lula da Silva, ex-Presidente do PT.
·
. . . Trata-se de um documento em que há um diagnóstico da
corrupção no Brasil de hoje, um levantamento da herança das CPis,
mostrando o muito que há para ser feito. Os objetivos desse programa são no
sentido de se tomar mais eficaz a luta contra a corrupção no Brasil. Trata-se
de um cronograma de trabalho.
Requeiro, Sr. Presidente, a transcrição do documento nos Anais
do. Senado, já entregue ao Presidente José Samey.
.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDUARDO SUPLICY
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
*******************************************************

PROGRJ.\JV\J.\ DE COJ'I\BJ.YfE
CORRUPCJ.\C)

..

.:1

COORDENADOR-GERAL : JOS!: DIRCEU
A submissão do estado ás vontades particulares. por certo, não é uma criação
exclusiva do homem brasileiro, senão que universal e de presença constante ao longo da
história do pensamento da humanidade.
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É relevante anotar que entre nós a tão propalada cordialidade do brasileiro
engendra um grave quadro de tolerância e alheamento, fenômeno propicio à expansão e
institucionalização da corrupção. o· que atrela o estado brasileiro a uma incestuosa relação
entre o público e o privado.

De tal modo a corrupção incrustou-se no aparelho estatal e alastrou-se pelo
tecido. social que o indecoroso avanço sobre a coisa pública não mais encontra origem
exclusivamente na ordem jurídica. Necessário se faz procura-la nos valores culturais e éticos
que cunharam o homem brasileiro e vêm sendo diutumamente reproduzidos pelas Ca.pitanias
eletrõnicas em beneficio dos novos donatários da nação.
·
Contudo. dentre os fatores que · se apresentam à analise, a impunidade e o
anacronismo do aparelho estatal de repressão ao crime assumem lugares de destaque, assegurado pelo efeito multiplicador, perigosamente desagregador e de· alta capacidade de
reprodução.
Um controle social eficaz requer, para sua efetivação; o exercíCio ·plimo ·da
cidadania; o que só é possível com a reforma do estado. Não há cidadania onde o estado é
ausente, impotente ou alheio ao destino do homem. A justa distribuição da renda e à.
erradicação dos inúmeros sub-brasis formados por milhões de excluídos erigem-se em
pressupostos para a modernização do estado e condição para o combate àqueles agentes da
administração pública· que encontram no alheamento do homem comum estímulos à ação
deletéria contra o património público.
U.

BREVE DIAGNÓSTICO DA CORRUPÇÃO .
NO BRASIT.. DE HOJE

O caldo de cultura da corrupção que vem se formando na sociedade brasileira

há d~das seguidas, tem as swis raízes no anacronismo da legisláção, na deterio111ção ética das
instituiÇões brasileiras e, sobretudo, na inexistência de experiências de mecanismos de controle

social do·estado.
Este diagnóstico é de fundamental importância para apontar as medidas de
profilaxia dos costumes políticos, assim como elencar umà pauta para as neceSsárias reformas
institucionais em nosso pais. Reformas estas relegadas pelas elites dirigentes a um plano
secundário, sob o argumento da prioridade e primazia dos programas de estabilização
económica de natureza recessiva e excludente.
No contexto da luta poiitica institucional é o parlamento, quando sujeito às
pressões populares, um importante motor de reformas politicas e sócio-económicas. Contudo,
o atual modelo de representação politica da Câmara dos Deputados e o papel de câmara
revisora do Senado Federal constituem-se fontes geradoras de sérias distorções do sistema
político brasileiro que funcionam como freio para as reformas que o país reclÍillLa.
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A Constituição Federal de 88. ao garantir aos pequenos estados e ex-territórios
uma representação mínima de oito (8) deputados. produziu um deslocamento de forças.
fortalecendo a maioria conservadora no Congresso Nacional que se apresenta como um dos
principais focos de refração às propostas de mudanças institucionais. em geral; e de
reformulação do processo orçamentaria. em pimicular.
O novo modelo de orçamento público que emergiu da atual Constituição. por
um lado, representou um considerável avanço ao subtrair do Executii,·o a competência
privativa para elaboração e gestão do orçamento da União. Por outro lado, a nova peça
orçamentária criou um processo profundamente permeável a toda sorte de manipulações e
desvios políticos. Estes problemas são responsáveis pelo autoritarismo do Executivo em
matéria da gestão orçamentária; pelas práticas clientelistas dos parlamentares; pelo caráter
paroquial das emendas aprovadas pelo Legislativo; e, principalmente, pelas relações espúrias
entre o poder econômico, a classe politica e governantes..
Se o processo orçamentário é o espelho da deterioração da administração dos
recursos públicos, é. correto afirmar que o orçamento é efeito e contrapanida de uma relação
que nasce, no mais das vezes, por ocasião das campanhas eleitorais.
Esta situação ficou explicitada nas descobertas da CPI do PC, quando
constatou-se que a rede de corrupção instalada no país durante os últimos anos tinha origem e
relação direta com as doações dos grandes empresários para a candidatura do ex-presidente
Collor de Mello.
·
·O projeto político das classes conservadoras é sustentado pela ausência, entre
outras, de urna legislação eficaz que discipline o financiamento das campanhas eleitorais, de
modo que a interferência do poder econômico no processo pólitico-eleitoral seja submetido a
rígidos controles.
A legislação de países com regimes democrático> consolidados desenvolveu ao
longo das últimas décadas, importantes experiências na construção de mecanismos de controle
do .poder público, baseados na doutrina dos checks and balances. Nada obstante a atual
Constituição Federal tenha previsto a manutenção pelo Poder Público de órgãos de controle
interno e externo, não se evidencia vontade politica para a atuação eficaz destes órgãos, do
que decorre que estes sistemas de controle não têm se· colocado á altura do combate à
corrupção no Brasil.
O Tribunal de Contas da 1Umão, consa~do no texto constitucional como
órgão auxiliar do Poder Legislativo, comporta-se na prática como um poder independente,
dominado.por interesses políticos do Executivo. A própria estrutura de magistratura do' TCU,
com caráter judicante e composto por ministros vitalícios, produz distorções que
comprometem consideravelmente a isenção e a eficácia deste órgão de fiscalização.
O Sistema de Controle Interno, responsávcl pela fiscalização da gestão
financeira, orçamentária, contábil e patrimonial no âmbito de cada unidade administrativa do
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Poder Executivo, fragilizado desde o governo Samey e desmantelado durante o governo
Collor, tampouco cumpre o seu papel de filtro contra a corrupção, desvios e irregularidades no
Executivo. No governo Itamar Franco chegou a ser criada a Comissão Especial de
Investigação (CEI), formada por personalidades da sociedade civil, sobrepondo-se às CISETs
-Secretarias de Controle Interno- e demonstrando desta maneira o desprestigio e .
enfraquecimento dos órgãos de Controle Interno do Executivo. O governo Fernando
Henrique, além de dissolver a CEI, que desenvolveu um impona:1te trabalho ~ auditoria sobre
os contratos da administração pública com as megas-empreiteiras nacionais, criou uma
Secretaria Geral de Controle vinculada ao Ministério da Fazer.da, cometendo uma fla~Uante
,;olação do princípio de segregação entre a gestão e o controle, ao submeter hierarquica~ente
as CISETs a um órgão sujeito á fiscalização.
Se no Executivo o Controle Interno funciona de maneira precana. no
Legislativo e no Judiciário, predomina uma verdadeira "caixa-preta" na gestão orçamentãria e
financeira de seus recursos. sendo que até hoje estes Poderes não cumpriram a Constituição
que deter.mina a criação de Sistemas de Controle Interno em todos os Poderes.
O Legislativo, á exceção das memoráveis CPI's do PC e do Orçamento, apesar
dos poderosos instrumentos que ganhou em 1988, também não prioriza as suas tarefas
constitucionais de fiscalização e controle dos outros Poderes.
Se o Poder Legislativo desdenha as suas funções de fiscal dos outros Poderes; o
Poder Judiciário pode ser apontado como o grande responsável pela impunidade dos crimes de
"colarinho branco", a exemplo da recente sentença do STF, absolvendo o ex-presidente Collor
das denúncias de corrupção oferecidas pelo Ministério Público. Além da complacência adotada
frente aos réus protegidos pela força do poder econõmico, a Justiça brasileir.a oferece um
serviço de péssima qualidade para o cidadão comum, vitima da morosidade e da burocr.acia; e
abriga impunemente em seu interior áreas cinzentas de malversação dos recursos públicos.
O Ministério Público, por sua vez. fortalecido em suas atribuições de fiscal da
lei a partir da Constituição de 88, sobretudo a nível dos estados, vêm adotando uma
indesejável associação com os interesses de governos estaduais, a ponto de ter a sua necessária
independência comprometida por processos de cooptação, como ficou patente em São Paulo
durante os governos Quércia e Fleury, com o surgimento da denominada "República dos
Procur.adores".
Observa-se também, á nível do Executivo o· desa;:>ar~lhamento de órgãos como
a Policia Federal; a ausência de instrumentos legais para a ação da Receita Federal; e urna
relação espúria entre o Banco Central e o sistema financeiro; prejudicando desta maneira, o
combate á corrupção, á fraude. á sonegação de impostos e ao crime organizado que subverte o
Estado de Direito e os interesses da maioria da sociedade.

ill.

A HERANÇA DAS CPI's: UMA OBRA1NACABADA

A CPI do PC que resultou no impeachment do ex-presidente Collor em outubro
de 92, desconinou o manto das negociatas que ceream o oubmundo da politica brasileir.a:

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

341

Com o apoio decisivo das _mobilizações populares, a ampla co~ertura, da
imprensa. a criação do Movimento pela Etica na Política, a frente política formada no
Congresso Nacional, os trabalhos de investigação da CPI identificaram e desmontaram um
esquema de corrupção sem precedentes no Brasil, em termos de sua rápida proliferação,
abrangência e articulação.
A CPI do PC introduziu na agenda política nacional o valor da ética, traduziu o
sentimento de indignação da população contra os descaminhos dos governantes e desencadeou
um movimento que .recolocou na cena política as manifestações dos estudanteli, e da juventude
brasileira, culminando com o acontecimento histórico do impeachment do ex-presidente
Collor. constituindo-se. desta maneira. em um momento ímpar ja luta contra a corrup.ção no
Brasil.
Ao final da CP! do PC. o pais foi novamente sacudido pelo escãndalo dos
membros do orçamento que motivou a criação de mais uma CP!. A CPI do Orçamento
dissecou ·toda· a anatomia do processo orçamentário e identifit ou as etapas do processo de
adulteração do principal instrumento de finanças públicas do pais. O resultado deste trabalho
explicitou as relações de cumplicidade entre parlamentares clientelistas e corruptos.. e as
empresas. contratadas da administração pública.
Esta CPI atingiu de cheio dezenas de parlamen:ares da maioria dos partidos
políticos representados no Congresso Nacional e, desde o inicio representou uma ameaça para
a reforma 'constitucional que o governo pretendia realiZar a· part:r de outubro de 93. Por estas
razões, a maioria conservadora do Congresso Nacional não levou a frente a tarefa de realizar
uma auto-reforma profunda na instituição e a CPI foi abortada por meio de um acordo
político, que permitiu apenas a cassação dos parlamentares mais dirétamente comprometidos
com a corrupção do orçamento.
As duas CPI's mudaram o curso da luta política institucional nos últimos anos e
produziram um raio-x minucioso do roteiro da corrupção em nosso pais. Entretanto, as
manobras politicas das elites politicas e econõmicas e a inoperãncia do Judiciário garantiram
que os agentes corruptores escapassem ilesos nas duas CPI's, passando para a sociedade um
sentimento de derrota e continuidade da impunidade.
·
Ademais. as propostas apresentadas pelas CPI's, destinadas a impermeabilizar o
estado contra os ataques da corrupção, encontrarem-se até hoje arquivadas, relegadas a um
plano secundário da agenda política do Legislativo e do atual Governo Federal, que não vêm
correspondendo ás expectativas de inaugurar um novo padrão ético nas relações do estado
com o setor privado.
Por todas estas razões. é de se constatar e lamentar que a perspectiva de novos
tempos, de ética na politica brasileira parou no meio da caminho, e a obra iniciada pelas CPI's
esta inacabada.
IV.
OBJETIVOS DO PROGRA:\1A
O Programa tem por objetivo estabelecer um p~ocesso de pesquisa, estudos,
entrevistas e debates com os setores organizados da sociedade ·em tomo da proposta de um
·
combate sistemático e permanente contra a corrupção em no5so :Jais.

'

A idéia é partir da experiência da luta contra a corrupção nos últimos anos,
inclusive as CPI's, e da experiência internacional na luta contra :> crime organizado; tendo em

.
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vista que a corrupção vem se tomando uma atividade criminosa orgaruzacla e
internacionalizada.
Não se trata de se restringir às propostas de mudanças na fegislação penal no
Brasil, e sim de alinhar medidas preventivas contra a corrupção. a partir de um entendimento
comum que o sucesso da luta contra a corrupção depende fundamentalmente do envolvimento
do cidadão e da sociedade no controle social do estado, do orçamento, da ad~rústração e dos
serviços públicos.
__
Para recolocar para a· sociedade a discussão so xe a corrupção. o Progranía
apresentará ao pais um diagnóstico abrangente sobre os princi?ais eixos de sobrevivencia e
desenvol\imento da corrupção jun1o aos poderes públicos. a~ompanhado de um conjunto
preciso de diretrizes. propostas. sugestões e recomendações a.serem encarrúnhadas ás esferas
dos poderes constituídos. com vistas a garantir um combate de longo prazo para a erradicação
da corrupção no Brasil.
Alem da apresentação deste conjunto de proposiç0es destinadas ás mudanças de
nosso arcabouço jurídico, o Programa produzirá um documentário das principais experiências
de controle social que atualmente são gestadas á nível de algumas admirústrações murúcipais.
visando contribuir com a divulgação e disseminação destes novos modelos da relàção
estado/sociedade, para a toda a administração pública brasileira.
Por fim, o Programa obj etiva estimular e impulsionar a criação de orgarúzações
civis não governamentais, que encampem em todo o território n:!cional a defesa da cidadarúa e
o combate à corrupção no Brasil.
V.

METODOLOGIA

A persecução dos objetivos propostos far-se-á, irúcialmente, pela coleta,
compilação, análise e elaboração de sínteses dos documentos, depoimentos, provas e relàtórios
produzidos ·pelas CPI do PC, CPI do Orçamento e CEI. Este componente do programa terá
por escopo sistematizar a memória destas comissões e resgatar a discussão acumulada pelos
investigadores.
A fundamentação técrúca da proposta final. objeto do programa, requererá um
estudo sistemático da legislação cuja finalidade venha a ser d~tectada. A priori, é possível
eleger o instituto do sigilo bancário, a disciplina das Iicitaçc es e concessões de sen.;ços
públícos. o sistema financeiro. o mercado de capitais e o regime juridico dos servidores
públicos.
A elaboração, tramitação legislativa e execução do Orçamento da Urúão serão
objetos de estudo do Programa. Nesse componente, uma criteriosa investigação dos métodos:
procedimentos e gestão do Sistemà de Cont>ole Interno e do Tribunal de Contas da Urúão e
dos Estados será levado a efeito com o propósito de identificar cs pontos de fuga, distorções e
vicies do sistema.
O trabalho de pesquisa do Programa coletará e sistematizará as inúmeras
propost~ já colocadas á discussão pública sobre o Poder J:.tdiciário e a necessidade de
democratiza-lo, transformando-o em efetivo guardião do Estado de Direito. Nesta quadra do
estudo, o grupo de trabalho debruçar-se-à sobre o aparelhamento e f'i.uição institucional da
Polícia Federal e Receita Federal.
Para a execução destas propostas. o Programa realizará pesquisa de opitúão e
entrevista com parlamentares, membros do Judiciário e Mirústério Público, entidades de -classe .

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 1995

343

representativas de empresários e trabalhadores, agentes da Polícia Federal e Receita Federal,
pesquisadores acadêmicos e outros segmentos organizados que tenham contribuições a
oferecer.
O Programa procurará parcerias com entidades < instituiÇões da sociedade que
lutam contra a corrupção e buscará apoio ao projeto junto ás bancadas e governos estaduais e
municipais comprometidos com a luta em defesa da cidadania e a ética na política. Neste
aspecto. e da essência da proposta a mobilização de personalidades e lideranças
suprapartidárias que se dará atraves· de eventos e ações que possibilitem a construção de uma
massa critica de apoio ao Programa. Nesse sentido os formadores de opinião serão estimulados
ao debate que se darão em seminários regionais. em conferências via Embratel e outro-s
eventos envolvendo universidades, sindicatos e outros segmentos organizados da sociedade
ci,~l.

VI.
CRONOGRAMA
O Programa está concebido para desenvolver-se. inicialmente, pelo período de
(06) meses, a partir de novembro de 1995.
Os trabalhos de pesquisa básica sobre legislação, memória das CPI's e da CEI; o
recebimento dos papers com as propostas iniciais dos membros da coordenação do projeto e
de seus principais colaboradores; os contatos com parlamentares, assessorias técnicas,
governos, entidades e instituições: e. o preparo de questionários para a coleta de opinião, são
atividades previstas ·para serem desenvolvidas no mês de novembro.
Em dezembro prevê-se a aplicação dos questionários e a realização · dos
primeiros seminários regioilais nas cidades de Porto Alegre, São Paulo e Maceió ou Salvador;
o planejamento e estruturação da primeira conferência via Embratel; realização de contatos
internacionais-com o objetivo de realizar um seminário internacional sobre o tema no Brasil· e
definição dos primeiros projetes e as primeiras propostas de reformas.
' '
A conferência via Embratel e a realização de seminários com entidades e
instituições que lutam contra a corrupção são metas para serem cumpridas no mês de janeiro.
Para fevereiro a meta: proposta é realizar o seminário internacional sobre a
corrupçâo e o crime organizado e lançamento de vídeo sobre todos os eventos e trabalhos do
Programa·
·
<:;umpridas as etapas anteriores, em março ocorrerá a divulgação dos relatórios
finais contendo os diagnósticos sobre as causa da corrupção no pais. um conjunto de propostas
de criação e aperfeiçoamento da legislação anti-corrupção e documentário das experiências de
controle social em curso no pais.
Em março, também, serão encaminhados os· relatórios finais do Programa aos
chefes dos Poderes constituídos e dai--se-á por encerrado o Programa.
VIL

EQUIPE-RESPONSÁVEL

A coordenação geral do Programa setá cometida ao ex-deputado federal José
Dirceu que a exercerá em comum·acordo ·com o advogado .Márcio Toinás Bastos e com o
presidente nacional do Partido dos. trabalhadores, Luis Inácio Lula da Silva
A coordenação contará com -uma secretaria operacional em São Paulo e uma
unidade de assessoria em Brasilia; podendo cont-ratar ao longo de snas atividades serviços de
secretaria, consultoria jurídica, pesquisa e outros.

,.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. Ex" será atendido na
forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Os Srs. Senadores
Guilherme Palmeira, Edison Lobão, Mauro Miranda, Carlos Wilson, Flaviano
Melo Benedita da Silva, Sebastião Rocha e Marluce Pinto enviaram discursos
a Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o Governo de Alagoas vem desenvolvendo um ousado
programa para captação de novos investimentos, notadamente no que diz
respeito a implantação de novas indústrias, dentro da meta perseguida pelo
Governador Divaldo Suruagy de gerar emprego e renda, retirando o Estado
da histórica e incómoda posição de dependência da agroindústria sucroalcooleira.
Neste próximo dia 10 de novembro a Secretaria da Indústria e
Comércio de meu Estado promove um vôo charter com cerca de 100
empresários do Sudeste brasileiro que, saindo de São Paulo, irão conhecer
as Incomparáveis vantagens que o Pólo Multi-Fabril de Marechal Deodoro
oferece aos investidores nacionais e internacionais. Trata-se de uma iniciativa
inovadora, cujo objetivo é o de demonstrar ao empresariado visitante· tliTl
Estado preparado para o grande passo de sua indUstrialização, tendo em
vista a avançada estrutura em C!Ue se assenta essa área industrial e aos
modernos mecanismos de incent1vo fiscal oferecidos pelo atual Governo.
·
Criado no início dos anos 80, quando eu tive a honra de governar
Alagoas, o Pólo Cloro-Aicooi-Químico de Marechal Deodoro surgiu da
perspectiva de dotar o Estado de um parque industrial de grande porte,
valendo-se da j)resença da Salgema Industrias Químicas S/A e da vocação 1,
natural do território para o fornecimento de matéria prima derivada da cana- •
de-açúcar. Tratava-se, na sua concepção inicial, de uma feliz associação ·
entre a sofisticada indústria química e a tradicional indústria sucro-alcoole1ra,
permitindo-nos supor, por· vários. estudos técnicos realizados, que Alagoas
alcançaria, pioneiramente, no Nordeste, patamares de· desenvolvimento
económico e social.
·No meu Governo e no que me sucedeu ~ o segundo mandato de.
Divaldo Suruagy -, o Pólo teve implantada sua · infra-estrutura básica,
permitindo receber as primeiras unidades fabris - Alclor - Química de Alagoas
Ltda, CPC - Companhia · Petroquímica Camaçari e a Cínal - · Companhia
Alagoas Industrial. A partir, contudo, do ano de 1990, atingido pelo descaso
governamental e por um longo período de crise económica nacional, o Distrito
Químico de Alagoas mergultíou num processo de desaquecimento. De lá para
cá não surgiu nenhuma indústria e o empresariado deixou de·manifestar
interesse em se instalar no território alagoano.
Coube ao Governo atual convencer' os acionistas da Cc;>mpanhía
Alagoas Industrial - Cinal, detentora ·da .adminiStração e .dos serviços
prestados ao Distrito, que essa área deixasse de ser restrita à indústria
química e passasse a ser um Pólo Multi-Fabril, recebendo indústrias de todos
os segmentos. Cedendo aos apelos do governo alagoano, esses empresários
deram uma C?ntribui_ção extraordinária ao de~envofviment~ .<!e Alagoas e do
Nordeste, po1s, a Simples reversão da destinação possibilitará ao Estado
oferecer aós investidores brasileiros e internacionais um Distrito Industrial
pronto, montado, completo, com uma infra"estrutura de serviços· que nenhuma
outra Unidade da Federação pode dar~ Isso assegura ao investidor uma
economia de pelo menos 20% do total de seus projetos, o que, aliado a
mecanismos de incentivo, profundamente atraentes, dão aos empresários
condições privilegiadas.
:;·~
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O que esse grupo de empresários do Sudeste verá em Alagoas
esta semana é algo muito estimulante e convincente. Localizado a 18
quilómetros de Maceió e a 16 quilómetros do porto de Jaraguá, o Pólo MultiFabril de Marechal Deodoro está a 250 quilómetros de Recife, a 600 de
Salvador e a menos de dez quilómetros da Salgema. Administrado pela Cinal,
oferece aos investidores uma verdadeira central de utilidades nos seus mais
de 750 hectares. otimizando as operações da unidades fabris e reduzindo
drasticamente os custos para seus usuários.
O empresáno que decidir implantar seus projetes no Pólo MultiFabril de Marechal Deodoro encontrará a sua disposição água bruta,
clarificada, desmineralizada e potável; vapor de 15 e de 42 kgf; ar de
instrumento e de serviço; tratamento de efluentes líquidos, orgânicos,
inorgânicos e águas pluviais; tratamento e disposição de resíduos sólidos,
comuns. industriais comuns, especiais e lixo hospitalar; serviços de
incineracão de compostos organicos e não-clorados, de compostos
organocforados e de compostos organoclorados tipo escarel, e oferece,
ainda, a transferência por tubovias de dicloro-etano. eteno. nitrogénio e
monocloreto de vinila e, finalmente, a distribuição de nitrogénio.
Alegra-me observar que o Governo de Alagoas, ao convencer os
acionistas do Polo Químico a darem nova destinação àquela importante área,
optou por uma solução inteligente que, com certeza, será capaz de atrair
muitas indústrias a se instalarem em Alagoas. Tenho a impressão de que,
com esse passo, o nosso Estado encontrará o caminho para o seu
desenvolvimento industrial, possibilitando, com isto, mudar o perfil económico
e sócia! de nossa população.
·
Era o que tinha a dizer.
Muito obriQado.
O SR. EDISON LOBÃO .(PFL-MA) - Sr. Presidente Sr"s e Srs.
Senadores, tivemos hoje, na Convençao Extraordinária do PFL que se realiza
nesta Capital, a feliz oportunidade de ouvir o nosso companheiro Prefeito
César Maia, cujo êxito administrativo, no Rio de Janeiro, tem sido ressaltado
em todo o País. Não obstante os gravíssimos problemas que atormentam as
grandes metrópoles, em espec1al a bela ex-Capital da República, a
administração carioca tem conseguido superá-los com muita prudência e
grande talento.
Graças a isso, o Rio de Janeiro continua sendo o alegre Rio de
Janeiro procurado por todos os brasileiros e turistas do mundo inteiro.
Na verdade, cada brasileiro se sente um pouco carioca pela
fidalguia com que é recebido naquela maravilhosa cidade. Sente-se em casa,
pois é colocado à vontade, como se na sua casa estivesse. pela simpática
população daquela inexcedível metrópole.
O meu objetivo aqui desta tribuna, porém, não é exaltar o Rio de
Janeiro, mas me refenr, com entusiasmo, à conferência gue o Prefeito César
Maia hoje desenvolveu para os seus companheiros do PFL.
Sua Excelencia ofereceu-nos um ·notável estudo sobre o
problema do desemprego no País, apontando suas cau" o:;s e indicando as
s~luçÇe~. Foi buscar 11a :nossa própria· experiência, e .na de outros países, os
d1agnost1cos e os remed1os.
A análise de César Maia é percuciente, traduzida num trabalho
em que repor)ta o talento da síntese.
E este estudo, Sr. Presidente, que eu desejo incorporar ao meu
pronunciamento, pois se toma de alto interesse que fique registrado nos Anais
do Senado.
Dou, pois, como lida, a conferência que submeto a esta Casa.
Obrigado.
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****************************************************

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDISON LOBÃO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
****************'*'~AAH·~·~AAH•~******************************
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empregos e sem permitir a sociodade usulr111r ,fv> lJ'ci<d'''"·' ~
progresso técnico.
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2. A indúsbia deixou de ser a fonte dinâmica de
empregos. Esta função cabe, cada vez mais, aos
serviços.
3. A agricultura não será fonte compensatória
de empregos. Sua função é a produção de alimentos
com alta produtividade.
4. A economia informal pode até ser um dado
positivo na medida que induza à ruptura com regulamentos que imobilizam a livre iniciativa. No entanto,
se for entendida corno uma solução e a sua lógica
prevalecer, estaremos frente à estagnação econômica. O que dá dinamismo perman_ente às economias
de mercado não é a renda nem o produto mas a
existência de um mercado dos mercados, o mercado
dos direitos de propriedade. E esfe é incompatível
com a lógica da informalidade, da extralegalidade.
Vender ouro na esquina, ou escambar alimentos, ou
ter a posse de um imóvel, ou camelotar, eb::.•• , resta
o efeito multiplicador da demanda, da acumulação e
do progresso técnico e obstrui o crescimento e o
emprego. E impede que a tarnma - nesta e em outras gerações - tenha direitos e garantias.
5. O Es~o não tem acesso amplo às fontes
aluais de poupança disponível em nível internacional, cujas transações alcançam a casa dos 200 trilhões de dólares.
6. O Estado não tem - e não pode ter- agilidade, nem flexibilidadE!, para acompanhar a velocidade
das mudanças, os ciclos tecnológicos curtos. Isto significa uma oferta inadequada de serviços e atraso.
7. A crise fiscal - em geral e em particular na
América Latina- combinada com a instabilidade monetária reduz à capacidade de financiamento do Estado- seja em volume, seja em prazos. O equilíbrio
fiscal passa a ser neste sentido, uma necessidade, e
a única maneira de se escapar das âncoras recessivas do juro e do câmbio. O déficit p(illico brasileiro entre dezembro de 94 e setembro de 95 - cresceu
de 1% para 3% do PIB. O déficit público nominal conceito que adotarernos nuina economia estável foi em setembro de 6% do PIB. São dados do governo federal.
8. A expectativa de .vida crescente amplia a demanda de recursos. A redução da taxa de natalidade
ocorrida a partir dos anos 80, só começará a produzir efeitos sobre. o crescimento da demanda de empregos a partif do entorno do ano 2.005.
9. As grandes cillades voitaram a ser o locus
principal da acumulação numa sociedade do conhecimento. Seus subprodutos perversos, a desordem
urbana e no limite do crime são deseconomias externas terminais que expelem os investimentos.
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1o. A dualidade social dos países pobres impõe a prioridade para setores integradores.
11• O nível salarial deixou de ter relação prioritária com o bacharelismo. O nível superior não é
mais a condição da ascensão econômica e social.
12. O sistema de financiamento da aposentadoria no setor público inviabiliza o crescimento e a
qualificação do emprego necessário na administração pública.
13. A não correlação entre salário e custo da
mão-de-obra devido a irracionalidade dos encargos,
ditos sociais, estimula o emprego sem carteira assinada, que já alcança 50% no Brasil, desequilibrando
a previdência que propõe equilibrar, em função de
um volume muito menor de contribuintes, estimula a
sonegação de impostos, e induz a automação inorgânica ou a informalidade. A conseqüência é o desemprego.
14. A lógica do sindicalismo tradicional e corporativo e a rigidez das regras contratuais, o· que, em
nome dos aluais empregados produz mais desempregados, pressionando os empregos e os salários
aluais.
15. O desemprego gera uma crise de expectativas entre a juventude, cria um ambiente favorável
ao desvio de conduta corno forma de ascensão econômica, principalmente nas grandes cidades.
16. A importância dos setores que simultaneamente criam empregos e ofereçam bens e serviços
sociais.
O fracasso das respostas do socialismo real não
quer dizer que as perguntas tenham desaparecido.
Caminhos. Os caminhos constituirão os elementos da PGE. Eles procuram oferecer alternativas
a cada um dos pontos listados ·no Diagnóstico.
1. O Governo· deve considerar urgente as medidas que desobstruam ~ caminho dos setores que
são pilar~ da oferl!l de novos empregos. Citaremos
as três mediâas princípais: a desestatização das telecomunicações; o apoio da criação e produção de
solflware; e a flexibilização da legislação de marcas
e patentes. Entender e informar sobre a dinâmica
dos empregos ligados a preservação do meio ambiente sejam relacionados aos équipamentos ou aos
serviços.
2. Estabelecer uma coordenação através dos
Estados que harmonize a tributação dos serviços.
Enfocar, nos programas ·de profissionalização, os
serviços, informando, esciarecendo e orientando os
diversos centros, em especial o Senac e o Sebrae.
3. A Reforma Agrária deve, ter. corno objetivo
central a produção crescente de alitnentos de qua-
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fidade e baratos, de forma a dar maior valor aos salários.
4. Retomar o programa de desburocratização e
integrar Estados e Municípios a ele. Criar custos
para os abusos da economia infonnal. Desenvolver,
atualizar e em alguns casos radicalizar o programa
de apoio às microempresas, pennitindo em várias
circmstãncias o trabalho em casa. Criar regras simples para as cooperativas urbanas, em atividades relacionadas à qualidade de vida, como as de seleção de
lixo, ~ exemplos mais nítidos são as cooperativas
de catadores de papel, latas, garrafas, plásticos•••
5. Acelerar o programa de privatização. A incapacidade de financiamento dos investimentos estatais indica que a demora na privatização é grave fator de aumento acelerado do desemprego.
6. Introduzir no processo de privatização o conceito de ciclo tecnológiCO rápido. Assim, todos os setores sob direção estatal. que exerçam atividades onde
ocorrem mudanças tecnológicas rápidas, devem ser
consiclera:los prioritários para a privatização.
7. O equilíbrio fiscal é objetivo urgente e inadiãvel. O déficit plblico crescente i"lJÕS a manutenção
das altas taxaS de juros e a inflexibilidade do cãmbio, que são elementos causais do desemprego
crescente que enfrentamos.
8. É urgente que se crie e se induza à criação
de políticas para as. pessoas da terceira idade, seja
quanto a oc~ação em geral, seja quanto a emprego. Exemplo disto são funções comunitárias de alcance sqcial e voluntariado com ajuda de custo.
9. A desordem urbana e o crime organizado
tomam grandes ·cidades como Rio e São Paulo 16insubstituíveis de localização dos seNiços avançados, do terciário superior, deseconõmicas em uma
sociedade do conhecimento, onde o "capital bãsico"
é o homem, cuja mobilidade geogrãfica é infinita. A
q·uestão da segurança pública é um problema nacional, não disse federal, e exige do Governo Federal
uma ação direta, assumindo a liderança na mudança
que se fizer necessária nas regras legais e criando
um fundo nacional de segurança pública para a
reestruturação das polícias e desenvolvimento do
sistema Penitenciário.
Dada a gravidade desta situação, que jã começa a se eXJiandir em direção a outras cidades, o que
serã inevitãvel na medida que os· resultados na segurança púbfiCa melhorem nos dois maiores centros,
este fundo seria constituído com o retomo do IWC,
só que de arrecadação federal. Os secretãrios de
segurança seriam merrilros efetivos do conselho do
fundo, que seria presidido pelo Ministro da Justiça.
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1O. Dois setores cumprem, mais que outros,
função social integradora. São eles: turismo e cultura. O turismo, além de todos os benefícios, provoca
um pouco comentado: seu emprego leva à difusão
de hábitos de higiene e de costumes que têm forte
impacto social, inclusive quanto a doenças, além da
integração de atitudes que promove, facilitando o
processo de socialização. A oferta de bens e serviços culturais, além de oferecer uma extraordinária
diversidade de empregos, estimula a integração social, mantém presente a possibilidade de mobilidade
social, além de ser estimuladora do potencial dos indivíduos. O Governo deveria imediatamente centralizar as aplicações culturais das empresas estatais no
. Ministério da Cultura de fonna a evitar a dispersão e
contar com recursos expressivos para impulsionar e
coordenar políticas culturais.
Dada a importância da divulgação externa do
País, a Eri1bratur introduziria no Brasil o sistema das 4
cotas. Os programas de diVulgação onde o Município,
o Estado e o setor privado colocassem uma cota extra
por um certo valor, a Embralur colocaria uma cota por
igual valor, aprovado em conjunto o programa
11. Apenas 25% dos estudantes de primeiro
grau cursam o segunto grau no Brasil. As razões
são principalmente econômicas, Q.. adolescente sai
da escola para ajudar a tamma e a si mesmo. Muito
mais que preocupar-se com o ensino de terceiro
grau, deve o governo apoiar, estimular e induzir ao
ensino de segundo grau. Não em geral, mas ao en·
sino profissionalizante. Uma medida a ser àdotada é
o ensino parcial adotado na Alemanha. Seriam criados cursos e escolas de 2 dias. As empresas seriam
autorizadas a contratar aprendizes neste programa
Por 3 ou 4 dias estariam profissionalizando-se na
empresa. Por 2 dias estariam adquirindo os conhecimentos gerais e específicos. Outra é a institucionalização dos prograrJl,IIS de EducaçãofTrabalho que
são realizados com caráter infonnal entre os governos e diverSas ONG onde o adolescente exerce uma
função no governo e recebe através de transferência
de recursos do governo à ONG. Este programa em
geral não é profissionalizador, o que é fundamental
para a vida adulta, e dribla uma legislação restritiva.
Finalmenté eliminar as faixas de legislação que, em
nome da exploração do menor, tenninam per inibir o
aprendizado deste mesmo menor.
12. A questão do financiamento e da qualificação do emprego no selar público estã mais relacionada com o sistema de finar.ciamento das aposentadorias, até mesmo que com a estabilidade. t: importante incluir na reforma administrativa, em dispcsiti~ ·
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.-.vo constitucional próprio, a expressão•.• as aposentadorias terão custeio proporcional.
13. Neste ponto se encontra a questão fundamental. Na medida que as demais ações exigirão
prazos maiores ou menores, e que hã uma clara tendência à redução ou estagnação do emprego é decisivo que sejam adotadas medidas de curto prazo
que, ao mesmo tempo, sirvam de ponte e que sejam
permanentes. Os números são impressionantes.
Desde julho de 94 até hoje a produção cresceu mais
de 10%. O emprego ficou estagnado. O exemplo de
outros países é suficiente. A Argentina só começou
a pensar em mudar as restrições da legislação do
trabalho quando o desemprego de 18% criou um
quadro de descontrole. A Espanha, logo depois das
eleições de 93 adotou medidas que se não houvessem sido adotadas dariam caráter terminal à crise
espanhola aluai. As medidas devem ser adotadas
em caráter de urgência-urgentfssima e selllJre que
possível através de medida provisória, dada a gravidade do processo que vivemos. Estas medidas devem ter 3 vetares. O primeiro refere-se ao custo dos
encargos sociais. A medida a ser adotada fixaria o
mês de outubro de 95 como base. A partir daí qualquer emprego agregado teria seus custos em relação aos encargos reduzidos em 2/3. Isto valeria por
5 anos. O custeio da previdência obedeceria a seguinte disciplina: comparar-sa-ia a dinâmica do emprego e do custeio da previdência dos últimos 5
anos com a dos próximos anos. Estima-se que a
elasticidade do emprego, estimulada pelos menores
custos, produziria mais recursos que no sistema anterior. Qualquer diferença, eventualmente existente,
seria coberta pela emissão de títulos públicos, série
especial de prazo de 15 anos. O segundo vetor refere-se ao tipo de contrato. Passariam a ser autorizados contraias flexíveis por tempo determinado, contratos especiais de aprendizes e contratos com jornada de trabalho e remuneração flexíveis. A remuneração flexível reproduz o modelo japonês, onde a
remuneração divide-se em 2 partes: o salârio-base
inflexível, e a gratificação que variará conforme o resultado da empresa e o ciclo de neg6cios. Finalmente o terceiro vetar refere-se a empresas especiais.
Aqui ganham destaques as cooperativas urbanas de
trabalho, as el)'lpresas domiciliares e as empresas
por tempo determinado, com previsão de extinção
automâtica A autorização legal seria para as micro,
pequenas e médias empresas.
14. Um dos principais obstâculos à flexibilidade
do mercado de trabalho é a cartelização sindical,
que impõe aos trabalhadores o jugo do corporativis-
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mo e que explora, de fato, o trabalhador desempregado. A medida a ser adotada é a liberdade plena
de organização sindical, sem quaisquer restrições. A
liberdade sindical - sem limites - deve ser proposta
imediatamente. Com Isso terminariam as "car!asiJatente" do antigo sindicalismo. O empregador negociaria com o ou os sindicatos que agrupassem pelo
menos 25% dos empregados. Isto valeria também
para o setor estatal.
15. Uma das situações mais graves, e crescen-.
tas, principalmente nas cidades maiores é o impacto
do desemprego sobre os jovens. A falta de perspectiva é dado de atração do jovem para atividades desviadas. A medida proposta jâ foi desenvolvida ·por_
portaria do ministro do exército e ainda não implementada por falta de mecanismo legal para o paga-'
manto. t: o serviço militar especial, em que o jovem
faria uma espécie de tiro de guerra, com atualização
durante o processo, e em seguida participaria de
serviços civis, sejam sociais sejam auxiliares de
trânsito, de vigilància, etc••• O treinamento, durante o
período do "tiro de guerra", já estaria voltado para a
atividade a ser exercida O Estado ou Município ou
mesmo a ONG contratante responsabilizar-sa-ia
pelo relativo a pelo menos um salário mínimo per
capita, que seria pago pela arma responsável pelo:
"tiro de guerra". O programa seria inspirado no projeto Rondon. Só que, principalmente para jovens trabalhadores.
16. A deficiência dos serviços sociais requer a _
revisão do tipo de organização para um adequado
atendimento à população. O sistema de concurso
público e contratação mostrou-se ineficaz. Por exemplo a dificuldade de manter o servidor em, comunidades em que a integração do serviço à
nidade, e o conhecimento da ârea, são deéisivos•.
Neste sentido a contratação de pessoas da própria-_
comunidade, ou de ârea próxima, pode ser a própria •
razão da existência do serviço. Para tanto é necessário que seja criado o instrumento jurídico que permita a contratação dos serviços. t o caso tanto de _
serviços temporârios, como permanentes. Propõe-se
a criação de cooperativas urbanas especiais, de tra-: _
balhadores, que tanto podem ser contratados direla: ,
mente, como indiretamente através de ONG ou de
empresas prestadoras de serviços. Há diversas experiências realizadas por Estados e. Municípios que
facilitariam a regulamentação da matéria. Finalmente a construção civil. Os programas de saneamento
e de habitação são ao mesmo tempo empregadores
e qualificadores da vida dos mais pobres. Para tan1Ó
é necessário capitalizar a Caixa Econômica Federal .
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para que possa ampliar suas linhas de crédito. Urna
fonna de capitalizá-la é criar restrições tenninais aos
estados e municípios inadimplentes. Outra seria
abrir a CEF à captação de recursos externos. em
mercado, num programa de empréstimos sociais de
longo prazo, onde o se!or público interviria também
compensando a taxa de juros. O uso do FGTS deve
ser flexibilizado de fonna a pennitir a participação do
se!or privado em programas habitacionais para a população de baixa renda, inclusive via cooperativas.
Programas mistos em que agentes distin!os participam com lotes, urbanização e construção, é outro
exemplo. O mesmo em relação às obras de sanea-.
mento, que deveriam incluir a contratação pelo se!or
privado de cooperativas de trabalhadores.
As medidas propostas reproduzem em grande
parte experiências e ações bem sucedidas em nosso país, e adiantam outras implantadas em países,
que ajustaram, a tempo e a hora, a sua legislação.
Pana concluir lembraria que estratégico é o que
há de futuro no presente, e que por isso mesmo exige coragem para decidir.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, •nas duas últimas décadas, graças ao melhor aproveitamen!o dos
cerrados e a despe~o do desprezo da União, o Centro-Oeste apresen!ou uma média de crescimento do
seu produ!o de 1O por cen!o ao ano. Em conseqüência, sua participação na renda interna brasileira cresceu de 3,7 por cento em 1957 para 6,3 por cento em
1985. Pelos dados oficiais, é também responsável
por 23 por cen!o. da produção de grãos e 31 ,3 por
cento do rebanho bovino do país. Os hab~tes da
região, entretanto, correspondem a apenas 6 por
· --cento da população nacional".
Estes dados não são meus, mas da irrepreensível competência profissional da jornalista Eliane
Cantanhêde, ao ilustrar o descompasso entre os grandes potenciais econõmicos do Centro-Oeste e os tímidos programas de investimento canalizados para a região. No rico texto de informações publicado terça-feira
pela Gazeiâ Mêfêâftiii, ãfiâitsandõ ã5 ãiuãis dispcmibiiidades da rade de transportes e as suàs projeções flii.rras, o ministro José Serra adere pessoalmente à grande verdade que domina as convicções de todos os
goianos: a de que o novo endereço da prosperidade
brasileira é a rêgião Centro-Oeste. Desde que Juscelino Kubitschek deixou .o governo, há 34 anos, a obra
fantástica de deslocarrierriD da hegemonia econõrrica
do litoral ficou praticamente paralisada A região cresceu por suas próprias pernas, na esteira da revolução empreendida pela era JK.
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A retomada dos compromissos federais com a
região Centro-Oeste, de que fala o ministro do Planejamento, é o tempero diário que sustenta a atuação de deputados e senadores que integram a bancada regional. O engajamento pessoal do Presidente Fernando Henrique Cardoso é compromisso já
assumido, restando o acerto de data pana um encontro com governadores e congressistas em que será
lançado o programa rnacro-regional dos grandes
projetes de infra-estrutura. Vejo a fonnalização desse plano estratégico como um verdadeiro tratado de
extroversão de nossos limites geográficos, na direção dos mercados de consumo dos grandes centros
do país, do Mercosul e de pontos mais distantes do
planeta. Estou certo de que não estou navegando
em u!opias, mas falando de expectativas pragmáticas e concretas.
Neste rápido pronunciamen!o, não há espaço
para questionar o pessimismo do ministro José Serna quanto às saídas pana o Pacífico;"apoiado no argumento técnico dos baixos calados dos portos peruanos. Mas a costa Oeste é extensa demais pana
legitimar a tese do Ministro. Haverá o dia em que
esse acesso direto para o mundo asiático será uma
exigência natural da explosão econômica dos mercados de produção-do Centro-Oeste. Para este momento de nossas realidades regionais, viabilizar o
fluxo eficiente pelos três portos preferenciais do
Atlântico já seria un grande avanço histórico, justifi.
cando Iodas as homenagens que possam ser tributadas ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao
ministro José Serra, como condutores da travessia entre os sonhos e os fatos. Na implantação da rede intermodal que encutarâ os tempos de transporte para os
portos de Santos, Pananaguá, Sepetiba e ltaqui, há
moOO ainda por realizar, mas cabe a nós,. representantes do Centro-Oeste. multiplicar ações e intensificar pressões para chegar a resultados.
A Gazeta Mercantil adianta a infonnação de
que os fundos de pensão das empresas estatais vão
investir pesado no financiamento da ferrovia Ferro
Norte; que pennitirá a: interligação com o eixo ferro-:
viário Norte-Sul, integrando o Centro-Oeste com os
1principais portos do país, aos custos reduzidos do
transporte de grande escala. A previsão de investimentos é de um bilhão e cinqüenta milhões de reais,
segundo técnicos do ministério do Planejamento.
Pana mim, a identificação dessa nova fonte de financiamen!o é um fato estimulante. Os fundos começam a identificar-se com os objetivos mais nobres do
desenvolvimento b,~ileiro, reduzindo a força de
urna aposta no futUro, em que ganha-se menos no
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imediato, mas democratizam-se os lucros do longo
prazo, pela multipiicação dos beneficiários.
Outro registro pósitivo é a convicção das autoridades federais quanto às prioridades que devem
ser dadas aos novos investimentos no Centro-Oeste, jogando tudo em energia, transportes, comunicações e agricultura. O resto é responsabilidade do setor privado, que em Goiás está suficientemente amadurecido para o seu papel na promoção do desenvolvimento. Com a natureza pródiga, as terras férteis, o clima, o sol, a topografia favorável e uma produtividade agrícola de primeiro m!)[ldo, basta contar
com os meios eficientes de infra-estrutura para abreviar o futuro e estabelecer novas referências na geografia econômica do país, hoje concentrada nos saturados limites do litoral e do Sudeste. Pessoalmente, aposto todas as fichas nesse futuro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE) - Sr.
Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, o mundo assistiu, aturdido, no último final dé semana, mais um assassinato político, fruto da insânia e da intolerância.
Desta vez, foi sangue de Yitzhak Rabin, o Primeiro-Ministro de Israel, que se derramou na construção
do difícil caminho da paz e da convivência fraterna
entre os povos.
Quero, hoje, Presta' uma dupla homenagem ao
artifice da paz no Oriente Médio e ao homem determinado e talentoso que tive o privilégio de conhecer,
em 1993, em viagem oficial a Israel, na qualidade de
Secretário Nacional de Irrigação.
Já profUndo admirador desse notável líder israelense, fiquei irremediavelmente cativado pela maneira clara e objetiva, ao mesmo tempo simples e
universal, com que tratava qualquer assunto que
abordássemos. Dos que conheci, foi, de fato, o estadista que mais me impressionou.
Mais intrigante que tudo, entretanto, era estar na
presença de um general vitorioso sob todos os aspectos e, ao mesmo tempo, de um articulador hábil e incansável na busca da paz duradot.ra com os vencidos.
Paradoxalmente, o homem que havia preparado e conduzido o exército de seu País para a ruminante vitória da Guerra dos Seis Dias, negociou, em
seu primeiro mandato como chefe do governo, a retirada do Sinai~ abrindo, assim, caminho para os futu.
ros acordos de paz.
De igual modo, como Ministro da Defesa, comandou a retirada de tropas israelenses do Líbano,
já consciente da importância desse gesto para a
convivência futura com seus vizinhos.
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E foi, finalmente, na condição de Primeiro-Ministro, que estendeu a mão a Yasser Arafat, líder da
Organização para a Ubertação da Palestina, num
gesto que demonstrou ao mundo o inequívoco desejo de Israel.
"Chegou a hora da paz•, disse Rabin
naquela ocasião. "Nós, soldados que voltamos da batalha sujos de sangue, que vimos
parentes e amigos serem mortos, que lutamoS oontra vocês, palestinos, nós dizemos
hoje, alto e bom som: basta de sangue e de
lágrimas•.
Esse era o seu espírito. Essa foi sua trajetória
Num momento, o militar aguerrido e implacável, na
luta em defesa de seu povo e de sua Pátria. Noutro,
o negociador humilde e sábio, na busca da paz duradoura e de dias melhores para todos.
O mundo aplaudiu e apoiou suas tratativas
para a celebração da paz com o último dos' inimigos.
O reconhecimento do Estado palestino demonstrou,
mais uma vez, a grandeza e a inteligência desse homem. Rabin sabia, como desterrado que fora, que
os palestinos não poderiam viver em paz sem uma
terra que lhes pertencesse.
Contudo, o seu exemplo não foi suficiente. Em ambos os lados, fermentava o germe da insatisfação
entre aqueles que, diferentemente de Rabin, viviam
na paz e desejavam a guerra.
O estarrecedor, entretanto, foi ter ele sido as.sassinado por um jovem israelense, benefiCiário direta da prosperidade tranqüila que ele tão duramente ajudara a construir.
Os extremistas e a violência são os inimigos da
paz. Nada disso, entretanto, impedirá o inexorável
caminho da humanidade em busca de uma vida
tranqüila para as futuras gerações. Prova disso é
que a História homenageia apenas aqueles que ajudaram, com grandeza, a construir o caminho do homem para a felicidade. Aos assassinos e aos mesquinhos, só o esquecimento é reservado.
A lutà de Yitzhak Rabin não terá sido em vão.
Seu exemplo e seu sacrifício, assim como os de
muitos outros, que também tombaram vitimados
pela intolerância, são garantias de que essa trajetória é irreversível. A paz vencerá.
Multo obrigado.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores.
'· Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores,
Uso hoje da palavra para relatar informações
que considero da maior relevância: Trata-se da ida
do Procurador Geral da República, Geraldo Brindei-
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ro, ao Acre, e das providências que vêem sendo tomadas em relação às acusações que pesam contra
o governador do Estado, Sr. Orleir Messias Gameli,
que estão sendo investigadas pelo Ministério Público
Federal e vão desde corrupção à falsa ideologia uma vez que o governador possui dois registros de
identidade e quatro CPF.
·
O Procurador - que está no Acre desde a última terça-feira e só deverá voltar amanhã - confirmou, no Estado, que hã realmente fortes indfcios de
envolvimento do governador do Estado, Orleir cameli, nos crimes que estão sendo investigados pela
Procuradoria e logo que voltar a Brasma poderá pedir ao Superior Tribunal de Justiça e abertura de inquérito para apurar o caso.
Ele tanto não descarta a medida como diz que
essa possibiidade •existe com bastante probabilidade", diante dos elementos já apresentados,
conforme disse à imprensa local.
O Procurador estã no Acre verificando pessoalmente as denúncias contra o governador feitas pela
Procuradoria local e através de representação contra ele apresentada por mim, pelos Senadores Nabor Júnior e Marina Silva, deputados estaduais e federais, além de entidades de classe.
Também foi prestar solidariedade ao Proctrador
da República no Estado, Luiz Francisco Fernandes de
Souza que desde que começou a investigar o caso
vem recebendo ameaças e estã sob proteção poRcial.
Ele negou, inclusive, que o Procurador Luiz
Francisc<J esteja fazendo uma "intervenção branca•
no governo, conforme alegam defensores do Governador Orleir Cameli. O que existe, conforme disse,
são as graves acusações contra o Governador,
como a representação apresentada pela bancada federal acreana, elementos apresentados pela Procuradoria no Estado, além das informações adicionais
que ele mesmo solicitou à Receita Federal sobre a
denúncia dos quatro CPFs do governador, e a
apreensão do seu avião, no aeroporto de Cumbica
Conforme disse, o Procurador da República no
Acre estã cumprindo a missão constitucional do Ministério Público Federal, que é apurar üegalidade, a
violação das leis.
Ontem mesmo, o Procurador Luiz Francisco
solicitou uma devassa fiscal na contas de 15 pessoas no .Estado. Entre elas estão as empresas do
Governador Orleir Gameli e do empresãrio Narciso
Mendes, tido como a eminência parda do governo
local e conhecido como o PC do Acre.
A solicitação foi feita ao superintendente da
. Receita Federal na Região Norte, José Tostes Neto,
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que também estã no Estado, juntamente com mais 5
auditores fiscais. O trabalho deverá encerrar amanhã, quando o Procurador Geraldo Brindeiro deverá
voltar à Brasma.
O Procurador estã acompanhado do presidente
da Associação Nacional dos Procuradores da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, os Subprocuradores Alvaro Augusto Ribeiro da Costa, Miguel
Frauzinho Pereira, Jeferson Luiz Pereira Coelho
(Procurador Geral do Trabalho), Vagner Natal Batista (coordenador da Câmara Criminal), Flávio Giron
(da Câmara do Meio ambiente), além do procurador
no Distr~o Federal, Antonio Carlos Alpino Bigonha.
Na próxima semana deverá reunir-se com todos para, com base nas denúncias que dispõe e nas
audiências que vem tendo no Acre, tomar uma posição a respeito do caso Orleir.
São informações que faço questão de relatar
tendo em vista a importância que representam especialmente para o Acre: nos dão a esperança de que
as denúncias que fezernos não estão sendo em vão;
que os fatos realmente estão sendo investigados e
que a justiça, desta vez, será feita.
Digo desta vez, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, porque no Acre, há. infelizmente, a idéia de que
o Estado é uma terra sem lei. E os crimes lã comelidos
não têm maiores consequências para quem os pratica.
Agora mesmo, o próprio Governador drleir Cameli é acusado de prãtica de trabalho escravo. E
ainda diz na imprensa achar isso comum.
Por outro lado, os assassinos de Chico Mendes - presos quando eu era governador do Estado há tempos estão foragidos. Sem contar que até hoje .
a população nao se conforma com o assassinato do
Governador Edmundo Pinto.
No Estado, presidiários chegam ao cúmulo de
ameaçar de fugir se não for colocada na direção do
presfdio a pessoa que eles querem.
Diante do quadro, a maioria da população não
acredita que as acusações de crimes cometidos pelo
Governador Orleir Carneli venham a ter resultados
concretos. A idéia é que ele sempre vai dar um "jeitinho". Afinal, ele tem o apoio de 16 dos 24 deputados
estaduais, - o que impossibilita o impeachment Só
para se ter idéia, no momento não passa nem requerimento da oposição na Assembléia
Os· órgãos de imprensa, com raras exc_~es.
não se manifestam sobre o fato - a não ser ~
atacar quem denuncia o Governador. -Revoltados,
jornalistas locais realizaram, esta semana. manifesto
em frente ao palácio do Governo, usando esparadrapo na boca em sinal de protesto•

',''
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Dois jornaliS1as do Estado que cobrem o caso
Chico Araújo (do Estado de S. Paulo) e Altino Manado (do Jornal do Brasil), estão sob proteção po::ial porque vinham sofrendo ameaças.
Recentemente, a TV Bandeirantes mostrou,
or exemplo, imagem do empresário Narciso Menes gesticulando para a equipe da emissora com
ma das mãos como quem aperta um gatilho.
O próprio Procurador da República. no Estalo, Luiz Francisco, repito, também está sob proeção policial, em virtude de ameaças que vem
:ofrendo desde que começou a investigar o caso
)rleir.
Tudo isso, Srs., é apenas uma pequena amos:ra do que acontece no Acre. Daí, a importãncia da
da do Procurador Geraldo Brindeiro ao Estado. Só o
fato de ele ter ido verificar pessoalmente o que está
acontecendo já dá aos acreanos uma esperança de
que a luta que travamos não está sendo inútil. É
uma demonstração de que as autoridades competentes estão realmente preocupadas e querem resolver o caso.
É imporl!lllte também o apoio que sua ida ao
Estado representa para o Procurador local, Luiz
Francisco, para que possa continuar com tranqmidade o seu trabalho, assim como para os jomalistas e à população de maneira geral, como forma
de mostrar que o ('.cre não é uma terra sem lei.
Elas existem sim, e precisam ser respeitad.as.
Neste sentido, mais do que a visita ao Estado,
as providências que já foram e que ainda precisam
ser tomàdas pelo Procurador Geraldo Brindeiro são
ainda mais importantes.
Muito obrigado!
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ)- Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
Transcorreu no dia 5, o Dia da Cultura e da
Ciência, instituído em 1970, discretamente comemorado em diversas regiões do País. A data do dia 5
de novembro foi escolhida, corno é do conhecimento
geral, por ser o natalício do conselheiro Rui Bartlosa, um dos mais importantes homens públicos da
nossa história - Parlamentar atuante, pedagogo
emérito, jornalista combativo, abolicionista e, não
bastasse tudo isso, grande orador e expoente das
ciências juridicas.
Senhorés Parlamentares, é lícito questionar as
perspectivas da cultura nacional, especialmente se
levarmos em conta a escassez de recursos para o
setor, as ameaças de sua descaracterização e a crise do ensino. E lícito, igualmente, questionar a observãncia da ética e a legitimidade das manifestaçõ-
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es que se pretendem genuínas, diante de uma in- dústria cultural ditada pelo Marketing e pelo poder
econômico.
As imposições da indústria cultural vêm preocupando autoridades e estudiosos do assunto, em
vários países do mundo, sim, porque diferentemente
das manifestações das culturas genuinamentes populares, a indústria cultural, planejadarnente, reúne
.elementos diversos, adaptando-os, transformandoos, deformando-os. Trata-se, geralmente, de uma
estratégia de consumo imposta ao cidadão, com
recheios de futilidades, pessoas e situações esteriotipadas. É a chamada cultura globalizada, possível diante dos grandes avanços das telecomunicações e da informática que, a partir do seu rnodelo excludente, onde a felicidade é sinônimo de
consumo, cria necessidades e modelos perversos,
beneficiando a concentração de renda, contribuindo muito para com o surgimento de fenômenos de
violência urbana.
·
É difícil dizer até onde irá a resistência da
cultura genuinamente brasileira com relação aos
padrões impostos pela indústria do consumo. Felizmente, citando as palavras do Ministro Francisco Weffort, "temos um tipo de formação cuHural
que inclui aspectos de valorização da integração
das pessoas. A noção do brasileiro é uma noção
inclusiva. O País vive o paradoxo de manter uma
cultura generosa no corpo de uma estrutura social
excludente".
Senhores Congressistas, historicamente, as
nações de primeiro mundo lá chegaram através da
educação e do estímulo aos processos e manifestações culturais de seu povo. Para que um país
possa existir livre e soberano a educação e a cuitura devem ser encaradas como o caminho mais
importante, o mais eficaz de todos. Em todos os
países, quando o povo conta com uÍn sistema de
ensino democratizado, valorizando e estimulando
a sua produção cultural, encontramos um elevado
nível de vida
Tem-se o testemunho histórico do quanto é
fundamental ampliar e incentivar a produção e o
acesso aos nossos bens culturais, )lalorizando sempre a cutura popular brasileira, rica e pulsante em
toda a vastidão do País. A bele~ e a riqueza cultural do Brasil são reconhecidas intel11jlciOnalmente e,
não raro, mais prestigiadas lá fora d~e..aqui.
É preciso investir com seri\l(lade nesse setor. É
preciso muita atenção às regiõés segregadas! Prestigiar o patrimõnio cultural dessas comunidacllls, alimenta o sentimento de coletividade, de dignidade humana, .
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sedimenta as raizes do homem, conbibuindo para
que ele honre e permaneça em seu meio ambiente.
É necessário estimular o acesso da população
de baixa renda à produção cultural, através de ingressos especiais, melhorias no sistema de transporte etc. É preciso conjugar as atividades culturais com as campanhas sociais promovidas pelo
Poder Público como vacinação, alfabetização, limpeza, segurança É preciso encontrar fórmulas e
encurtar caminhos; métodos audiovisuais, campanhas, mobilizações da sociedade organizada, reformulação do ensino. É preciso criar cooperativas
e núcleos culturais locais para integrar a comunidade à sua arte e seus valores essenciais. É preciso recuperar e dinamizar os espaços físicos disponíveis. É preciso agir com responsabilidade e urgência para enfrentar a enorme batalha contra o
analfabetismo e a aculturação, no nosso País.
Uma coluna de jornal sobre o assunto tem seu
ponto alto na seguinte advertência: "a China queimou os seus livros na Revolução Cultural. O Brasil
queima os cérebros de seu povo, ao deixá-los na
ignorância". .
Senhor Presidente, sendo a cultura o tema
deste pronunciamento não poderia deixar de manifestar-me a respeito das comemorações relativas ao tricentenário de Zumbi dos Palmares,
pois eventos dest~ natureza f.azem parte da resistência à massificação cultural e promovem o
que há de genuinamente nacional: o nosso patriméinio histórico.
ser huamno tem uma vocação natural para
a liberdade. Toda a trajetória da humanidade temse dado no sentido de lutar sempre por uma socie.. dade mais liberta, livre dos dogmas, dos preconceitos, das injustiças, da miséria. De nada adiantaria evoluirmos e amadurecermos se não alargássemos os nossos horizontes para podermos conhecer a verdade.
No ano em que se comemora os trezentos
anos da imortalidade daquele grande líder da resistência negra brasileira, resistência negra pela liberdade no Brasil, quero deixar registrado, nos anais
desta casa legislativa, que é justo e já sem tempo,
em nome da verdade da nossa cultura. resgatarmos
do passado, através do ensino e da cultura democratizados, os latos históricos que marcaram a decisiva conbibuição das lutas e da cultura negras na
formação do perfil da nação brasileira
Muito obrigada!
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - Sr.
, Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quatro de no-
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·vembro de 1995. Foi golpeada a paz. Um extremista
judeu atingiu o Primeiro Ministro israelense Yitzhak
Rabin com três tiros à queima-roupa Quero registrar
minha consternação diante desta tragédia, da verdadeira materialização do ódio e da intolerância que
embriaga o coração dos homens.
Yitzhak Rabin foi morto por um de seu próprio
povo, por ser considerado um traidor. Por ter celebrado um memorável acordo com um outro ícone da
paz no oriente-médio, o palestino Yasser Arafat que
também vive sob ameaça de muitos dos seus, que o
consideram, da mesma forma, um traidor.
Neste fim de século o mundo parece estar revivendo de forma drástica antigos ódios, que têm
levado povos irmãos a guerras devastadoras. Os
conflitos étnicos
o fundamentalismo religioso
ameaçam diariamente a paz mundial. Devemos
zelar para que o Brasil mantenha-se distante dessa
realidade bizarra.
Quero deixar aqui meu voto para. que ·o primeiro ministro interino, Shimon Peres, dê continuidade
ao processo de paz e que a morte de Yitzhak Rabin,
de Anwar Sadat e de tantos outros árabes, judeus e
palestinos não tenham sido vãs.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
Notícia publicada na imprensa local nos informa que, simplesmente, não haverá recursos para
atender as emendas individuais que apresentamos
ao orçamento de 1996 e que até mesmo as emendas coletivas, de bancadas regionais, estaduais e
emendas de comissões deverão sofrer cortes.
Isso é preocupante, Senhor Presidente. Afinal,
é muitíssimo desagradável tomarmos conhecimento,
através da imprensa. de que de nada. absolutamente nada, valeu nossos esforços, horas e horas de
reuniões, pesquisa de dados, colete de informações
que também demandaram tempo e trabalho de incontáveis servidores tanto daqui do Congresso Nacional, COll)O dos estados e dos Municípios, na juntada de informações para a elaboração de nossas
emendas

e

O agravamento da notícia é quando cita nominalmente o Presidente e o Relator-Geral da Comissão Mista de Orçamento, afirmando que ambos garantem que as emendas não serão atendidas.
Sinceramente, não posso e nem devo acreditar
na afirmativa do jornal. Na melhor das hipóteses,
peca ao dar o veredicto antes de iniciado o julgamento.
Pela escassez de recursos e diante das imensãs necessidades dos Estados e Municípios, temos .
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consciência de que nem todos os pleitos serão atendidos, fato normal e plenamente compreensível. Sabemos também e de antemão, que muitas emendas
terão garantidos os recursos; outras serão parcial- mente atendidas; algumas serão englobadas em razão de similaridade do pleito e outras ainda, talvez
por não possuir amparo no Plano Plurianual, serão
prejudicadas. Haverá mesmo aquelas que, mesmo
perfeitas na forma, deixarão de ser atendid.as por exclusiva falta de recursos.
Agora, na hipótese distante da veracidade da
inforrnação, indago a Vossas Excelências: valeria a
pena nossa dedicação a uma causa cujo funeral já
era previsto?
Mais uma vez, infelizmente, a questão orçamento, na imprensa, é tratada de forma desdenhosa. As recentes mazelas pelas quais passamos e
tanto desgaste proporcionou a esta Casa, deveria de
forma mais contundente servir de lição ao trato dessa questão.
Muito se fez e muito se faz pela transparência
daS ações e definições orçamentarias a que nos propomos. Sou t~mu~ha ocular do trabalho árduo,
sério, equilibrado e profissional do Presidente Renan
Calheiros e do Relator-Geral lberê Ferreira. E sou
consciente, também, de que muito pouco se pode
faier quando, na realidade, a nós cabe apenas e
unicamente faier urn remanejamento de verba pauco superior a 2 bilhões dos quase 330 bilhões previstos para 1996. A verdade é esta: temos um Orçamento do Executivo onde menos de 1% cabe a nós,
Legislativo, remanejar para atender as necessidades
de nosso povo.
Entretanto, não é justo que nooso trabalho,
mesmo diante dessa realidade injusta, escoe pelo
ralo da ilusão.
Afinal somos nós, Legisladores, em cantata direta e diutumo com as bases, os Prefeitos, os Vereadol"llS, as associações de bairro etc., que sabemos das agruras e necessidades mais imediatas das
comunidades. Cumprimos nosso papel de legítimos
representantes dessas comunidades quando levamos ao conhecimento do executor-mar essas urgências. E só finalizamos nosso compromisso com
aqueles que nos outorgaram o direito de representálos quando lhes são atendidos os justos pleitos.
Ora, Senhoras e Senhores Senadores: o que
então estamos fazendo? Pelo que me cabe raciocinar, cumprimos literalmente nossas atribuições. Ouvimos nossas bases, percorremos nossas cidades e
vilas, juntamos informações, selecionarnos prioridades e, através de emendas orçamentarias, procura-
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mos atender as necessidades de nossas comunidades. Fazemos isso diutumamente, o ano inteiro
para, no final, um noticioso dizer que tudo isso nada
valeu?
Aplaudi e achei corretrssima a idéia, desde o
ano passado implantada, das emendas coletivas.
Também satisfeita vi, este ano, o surgimento das··
emendas de bancadas regionais obedecendo rigoro-samente as previsões do Plano Plurianual. Vieram
as emendas de bancadas estaduais e as de cernissões. Sem dúvida que estas emendas são mais robustas e mereçam prioridade de atendimento. Afinal,
representam consenso e estão acima de quaisquer
outros interesses que não os da coletividade. Primam por prioridades macrorregional, estadual e
sempre em favor e benefício comunitário.
Não se pode, todavia, relegar à condição de
nada nossas emendas individuais. Se naquelas de
consenso alocamos os interesses macro, nestas
procuramos atender o social, as carências no
atendimento à velhice desamparada, às crianças e
adolescentes, às creches, aos programas de amparo ao menor abandonado e tantos outros, principalmente neste momento que, todos sabemos, as
dificuldades são muitas, tanto nas capitais quanto
no interior. Há um crescimento de desemprego e
causa apreensão o aumento do índice de criminalidade que já ultrapassou as fronteiras dos grandes
centros. Essas emendas individuais são, diante
daquelas outras, de valores insignificantes em
reais mas de profundo valor humano e social. Muitos de seus objetivos, ouso afirmar, talvez sejam
mais urgentes e necessárias do que grandes
obras pleiteadas.
Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores: não pude calar-me diante dessa noticia Não
creió que o Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o Relator-Geral e os Rela1Dres Se1Driais fecharão seus olhos aos pleitos individuais dos Depulados, Deputadas, Senadoras e Senadores. Acredi1D
na sua sensibilidade de pessoas públicas, acostumadas a ver de per1D o dia-a.{!ia e as angústias de
seus correligionários.
Sei, também, que milagres não acontecem tacilmente e que este País passa por ajustes profundos. A médio e longo prazos, não tenho dúvida de
que os benefícios da estabilização econômica reverterão em favor de todos os brasileiros. Confio nas
destinos desta Nação firmemente dirigida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e acredi1D no e"""
penha e propósitos honrados <los executivos e legis·
lativos estaduais e municipais.

.....
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A união dos poderes em tomo de objetivos
comt.ins-·deixa de ser uma necessidade para ser
uma obrigação de todos nós. Por isso, também
acho que devemos ter uma maior participação na
elaboração do Orçamento da União. Só assim, formando verdadeira corrente de elos fortalecidos
pela união de todos os poderes, em todos os níveis, teremos meios de verdadeiramente atender
as reais necessidades da população. Dessa união
nacional poderemos elaborar um orçamento objetivo, coerente e satisfatório.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Obrigada.

Conclamo, pois, a todos os colegas parlamentares que levemos a cabo essa idéia que não
é minha, mas que está enraigada na alma de cada
um daqueles que têm no bem comum seu ideal

Pela primeira vez na história da Comissão Mista de Orçamento, pós-Constituição de 1988, não haverã recursos para atender as emendas individuais
apresentadas por 482 deputados e 72 senadores, na
última sexta-feira. ao· Orçamenlo da União para o
próximo ano.
-

maior.
Hã longos anos, desde 1986, quando pela primeira vez assumi uma cadeira no Congresso, luto e
faço presença constante na Comissão de Orçamento. Sei o seu significado e o quanto se pode fazer
pelo povo através de um trabalho bem elaborado naquela comíssã<?·
Foi através de muitas emendas individuais que,
com orgulho, afinno ter conseguido canalizar recursos que, em Roraima, resultaram na construção, reforma, ampliação e na aquisição de equipamenlos
para creches, escolas, centros comunitãrios, lar de
velhinhos, hospitais, maternidades, centros de saúde, saneamenlo, canalização de água, esgolo, eletrificação e telefonia rural, distribuição de sementes e
mudas e tanlos outros benefícios que lodos os colegas sabem pàrque também o fizeram e fazem para
seus Estados e Municipios.
Vou encerrar, Senhor Presidente, reafirmando minha preocupação com esta notícia publicada
na imprensa e que não corresponde com a verdade.
Certo é que o orçamento de agora não traduz
o ideal para o País. Também correta é a informação da impossibilidade de atendimento a todas as
emendas pelas razões já expostas. Errado está
em se divulgar o não atendimento, pura e simplesmente, de todo um trabalho que resultou em aproximadamente onze mil emendas, fruto de árduo
trabalho. Errado é antecipar o veredicto antes do
julgamenlo. Espero, um dia, abrir o jornal e ver estampado
na primeira pãgina:
Orçamento do país atende a contento as a&1 pirações do povo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. MARLUCE PINTO EM SEU DISCURSO:

ORÇAMENTO NÃO TEM
RECURSOS PARA EMENDAS

Eles pediram R$23,8 bilhões para atender suas
bases e não devem receber nada. Até mesmo as
emendas coletivas de bancadas regionais, estaduais
e de comissões, sofrerão cortes. Elas somam
R$15,8 bilhões e a comissão tem mais que R$2,7
bilhões para contemplar as solicitações. O presidente da Comissão, senador Renan Calheiros (PMDB AL), não tem mais dÇividas: começou a guerra do orçamento.

"Essas emendas individuais se transformaram
num problema. Simplesmente. não temos como atender", diz ele.
"Eu já comecei a tomar vitaminas. A pressão
vai ser fogo e a realidade é esta: não hã dinheiro•,
completa o relalor-geral do Orçamento, deputado
lberê Ferreira (PFL- RN).
Enquanlo os dois garantem que não haverã
como atender as emendas, nos bastidores da comissão já está declarada uma verdadeira guerra, anl<!rior à das emendas.
A briga é para ver qtJem será o relalor de cada
selor do governo. Eles é que· vão dizer quais projelos solicitados serão atenc;lidos com os R$2,2 bilhões .dos R$2,7 bilhões que o Congrésso poderá remane]ar.

.

...

Correló"Braziliense, 7-11-95
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar· os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh37min.)
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Ata da 188ª-Sessão Não-Deliberativa
em 1O de novembro de 1995.
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ernandes Amorim e.Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus, ini- ciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício Senador Ernandes Amorim procederá a leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

-OFÍCIO
OF/GABIN"- 847
Brasnia, 9 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados João Almeida e Mauri Sérgio para integrar, respectivamente na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n21.169, de 27 de outubro de 1995, em minha substituição e do Deputado
GEDDEL VIEIRA LIMA.
Na oportunidade renovo a Vossa Exelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.
SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O expediente lido vai à plblicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedila
da Silva, por 20 minutos.
·A SR~ BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o movimento
negro organizado realiza hoje, em todos os Estados, marchas pelos 300 anos e resistência das populações negras. O objetivo é fortalecer a mobilização para a grande marcha a Brasilia, no dia 20
de novembro, quando se celebra o tricentenário da
morte de Zumbi dos Palmares. No Rio de Janeiro,
a caminhada sairá da Candelária até o busto de
Zumbi, na Praça Onze, na Avenida Presidente
Vargas, puxada por todas as entidades e lideranças do movimento negro, dentre as quais o IPCN,
o MNU e o CEAP.

É importante destacar que o movimento negro
organizado, no Estado do Rio de Janeiro, tem, na
sua trajetória histórica de luta, contribuído com muita
eficácia para a organização nacional dos negros.
O Estado do Rio de Janeiro é reconhecidamente africano, porque a maioria de sua população é de
não-brancos. A miscigenação do Estado traz para
nós o desafio e a· necessidade de discutirmos políticas que possam absorver essa pluralidade que buscamos, quando tratamos da educação, quaDdo fala- mos da saúde e do desemprego. Todas essas são
queslões que certamente envolvem a maioria da população, que são de pobres e de negros no referido
Estado.
Por Isso, o movimento negro organizado, ao
realizar essa marcha de preparação para o dia 20 de
novembro, quando teremos a grande marcha em
Brasilia - e todas as entidades negras do Brasil estarão presentes no Congresso Nacional para uma sessão solene, que vai realizar-se no dia 20, às
18h30min -, terá como objelivo uma grande reivindicação do povo negro brasileiro, no sentido de que se
tomem medidas no sentido de se resgatar a cidadania, a dignidade, a compreensão, a solidariedade e a
fraternidade em nossa sociedade.
Por isso, o Estado do Rio de Janeiro, o IPCN, o
MNU, o CEAP e Iodas as outras entidades que estão hoje compondo a marcha nesse Estado estão de
parabéns. E;ssa grande mobilização reflete também
o crescimento da consciência negra dos seus direitos de cidadania e de sua discriminação real na sociedade brasileira Nos diferentes campos, de forma
individual e coleliva, os negros e negras vêm lutando
para que •o Brasil assuma a sua cara• de País negro
e mestiço. Negada oficialmente, escamoteada socialmente, mas muHo presente na vida do negro, a
discriminação racial é um fato com o qual o Brasil
não pede continuar convivendo. A unidade da Nação, manifestada em várias ocasiões, depende do
respeHo às diferenças e integração racial.
A República de Palmares, liderada por ZIJn'ti,
é fonnada por negros, brancos e índios livres, repre-
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sentou um exemplo da possibilidade da convivência,
cooperação e respeito entre as diferentes raças e etnias. Foi uma experiência histórica que prenunciava
o Brasil que queremos construir.
Lutar contra a discriminação racial é combalar
a injustiça social, pois a distribuição de renda no
Brasil, a pior do mundo, tem no negro a sua maior
vitima. A falta de moradia, de trabalho, da ,educação
e de saúde também faz do negro a sua principal vitima. O negro resisla, luta e faz da cultura popular o
seu grito por justiça e orgulho da Nação. Mas, socialmente, o negro continua na senzala e até hoje
nenhum modelo econOmico adotado no Pais se
preocupou em integrá-lo na sociedade como cidadão. O que ocorre é o desumano processo de exclusão social, que, individualmente, começa com a perda do emprego, da_terra, da escola e acaba na mendicância, na prosti1Lição infantil e na mor1e pelos
grupos de exterrnlnio e tantas outras situações deque !amos conhecimento.
Sr. Presidenla, Srs. Senadores, vendo uma
realidade tão injusta, a consciência negra, quando
brota, é compreensivamente radical. Mas é um radicalismo sadio, porque decorre da indignação contia
a injustiça e luta pela construção de uma sociedade
democrática, onde ninguém seja discriminado por
causa da cor da pelé.
Expressando o fortalecimento nacional da
consciência negra é que estamos hoje realizando,
também nesl!l C,asa, por iniciativa do Senado Federal, um encontro parlamentar pela democracia racial,
que será presidido pelo Presidente do Senado, Senador José Samey. Estamos convidando todos os
Parlamentares para que lá compareçam, porque
para nós é importante introduzirmos mecanismos,
instrumentos que poderão ser manipulados pelo
Congresso Nacional também em defesa dessa consciência negra, que clama, nesse momento, por justiça, que quer uma integração racial e quer também
que, socialmente, possamos estar inseridos nomesmo nível.

O Sr. Epitáclo Csfelalra - Perrnile-me V. Exa
um apar1e, Senadora Benedita da Silva?
A SF!f. BENEDITA DA SILVA- Ouço o apar1e
de V. Exa.
O Sr. Epitáclo cafeteira - Nobre Senadora
Benedita da Silva, creio que temos, no Brasil, a democracia racial. O movimento do negro, a meu ver,

-
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na realidade, não tem legitimidade, porque todos temos consciência de que esla País nasceu de uma
miscigenação. O negro contribuiu efetivamente para
a formação dessa raça. A Bandeira do meu Estado
tem três cores, e a ordem de suas cores obedece a
uma hierarquia de quem fez esla País: o vermelho
simboliza o índio; o branco, que chegou depois, e o
negro vem em terceiro lugar. Nos Estados Unidos,
Los Angeles talvez seja a cidade onde impera a luta
racial. Lá, eles sabem que os brasileiros que têm
pele mais clara não se consideram brancos. Quando
cheguei em Los Angeles, tive oportunidade de andar
no meio dos negros - quando todos temiam passar
no meio deles - e de constatar a sua_ alegria quando
_se deparavam com um brasileiro, como se o brasileiro fosse um negro comum à raça dos Estados Unidos. Portanto, não existe essa discriminação. Até se
diz, com muita propriedade, que na árvore genealógica de cada grande família branca há um negro
sentado sobre uma de suas raizes. Essa é a realidade brasileira. Congratulo-me com V. EJil pelo seu
ufanismo em relação à sua raça. Peço, no entanto,
que nos deixe participar dele, porque temos nas
veias - talvez V. Exa tenha em teor mais alto - um
pouco do sangue negro do africano que veio ao Brasil e colaborou com a miscigenação de nossa raça,
fato do qual nos orgulhamos.
A SR• BENEDrrA DA SILVA- Agradeço a V.
Exa pelo aparte. Estamos buscando exatamente a
integração das raças, e não a exclusão. Sabemos
que o Pais precisa tratar da questão da exclusão social, que tem as suas raizes no racismo. É verdade
que vivemos, no Brasil, o mito de democracia racial.
Mito porque pressupõe-se que a democracia racial
ocorre quando as diferentes etnias - não negamos a
miscigenação brasileira - não sofrem discriminações,
ou seja, são dadas a todas as mesmas oportunidades. Não apenas do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econOmico e político, é nitidamente conhécido e reconhecido o fato de que a democracia racial brasileira não cuidou ainda de recuperar, de resgatar, a cidadania da etnia que V. Exa
acaba de citar, a qual contribuiu para o crescimento
deste País.
É isso que estamos, neste momento, buscando
fazer, porque não é possível, com a perda da identidade, que o cidadão cresça e que tenha condições
de sentir-se integrado.
A maioria da população brasileira não se sente,
por razões de origem social, inlagrada. Nós, como
negros brasileiros, não nos sentimos totalmente integrados, não apenas por razões sociais. É preciso
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que haja o reconhecimento da nossa contribuição,
não só cuHural, porque a construção dessa sociedade deu-se mediante a mistura dessas raças.
Estamos buscando, na verdade, não ter mais
que tratar dessas desigualdades sociais e desses
preconceitos raciais, para que possamos tratar apenas do povo brasileiro. Mas, por enquanto, ainda é
preciso lutar.
0 Sr. Bernardo Cabral _ Permite-me v. Ex~
um aparte, nobre Senadora Benedita da Silva?
O Sr. Epilácio Cafeteira - V. Ex~ permite que
eu lf1Qa mais uma palavra?
A SR• BENEDITA DA SILVA- Pois não, Senador Epitácio- Cafeteira. Concedo o aparte logo em
seguida ao Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Muitó obrigado.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Do exame-da situação, por exemplo, do racismo no Brasil e nos Estados Unidos, chega-se a urna conclusão simples: foi
de tal. ordem integração - e ar ficam (eservadas as
exceções daqueles que são intolerantes -. que por
força dessa integração as pessoas de pele escura porque negroS somos todos nós - não CLidararn talvez de conseguir urna democracia econômica, o desenvolvimento numa democracia onde a raça tivesse maior avanço. Nos Estados Unidos, por exemplo,
onde a intransigência era geral, os negros se organizaram de tal ordem que o restaurante de negro é de
negro; o clube de negro é de negro. Eles então formaram um grupo social no qual muitos se transformaram em milionários e mesmo assim continuaram,
e continuam, prestigiando a raça. Não houve, portanto, a integração do ponto de vista social, mas
houve do ponto de vista econômico. A raça negra,
no Brasil, excluindo-se as exceções dos intransigentes, é bem recebida e tratada como irmã. E por não
ter permanecido isolada, na rearldade, não canseguiu alcançar o sucesso econômico-financeiro que
teve a raça nos Estados Unidos. Dai o prejuízo dessa etnia no Brasil: as oportunidades faltaram aqui
quando lá sobraram. Houve ·o desenvolvimanto econômico da raça nos Estados Unidos, mas não houve, até hoje, uma integração nesse pais. Tanto é
verdade que o movimento realizado, outro dia, nos
Estados Unidos contou com a participação de milhOes de pessoas. A realização aqui, no Brasil, dessa
passeata a qoo V. Exllse refere será muito mais em
função de Zumbi do que em função da raça Congratulo-me com V. ~ pelo amor, pelo ufanismo que
demonstra em relação a essa raça. Apenas peço:
não vamos separar aquilo que hoje já está unido
neste Pais.

a
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A SR~ BENEDITA DA SILVA- Nobre Senador,
agradeço a V. Ex~ pelo aparte.
sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
·A sR~ BENEDITA DA SILVA - Pois não. Ouço
0 aparte de v. Ex". nobre Senador Bernardo Cabral.

o

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senadora Benedita da Silva, em verdade, eu não gostaria de interrompê-la O fio condutor filosófico do discurso de
V; Ex" me parece que não é propriamente o de mosIrar 0 panorama político-saciai do negro, mas 0 seu
sofrimento, a sua luta e o seu encontro com a cidadania. Ouvi V. Ex" declarar, há poucos dias, naComissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
que foi a sua infância Lembro-me de que Thomas
Edison, inventor genial, orgulhava-se de ter sido, na
época em que era menino, jomaleiro, vendedor de
caramelos, laranjas e maçãs. Era um gênio. Depois,
Mark Twain, um grande escritOr, conforme V. Ex"
sabe, registrava que aos 12 anos tinha sido moço de
entrega, balconista de armazém e aprendiz de ferreiro. Agora, quando é V. Ex" que narra parte do seu
passado e chega a uma manhã de sexta-feira em
que o plenário geralmente está vazio e tem na sua
assistência o Presidente do Congresso Nacional, há
a visão nítida de que o Sr. Senador José Sarney
está aqui para homenagear a Sr> Senadora Beneãrta
da Silva e a raça negra como um todo. Há preconceita social, sim - não vamos nos iludir - e também o
racial. V. Ex" é exceção ao chegar à mais alta Tribuna deste País, e com que sofrimento não deve tê-lo
feito. A admiração que os seus colegas lhe tributam
deve-se à sua postura, à sua verticalidade e até ao
fato de não ser uma radical, não ser prosélita de um
farisafsmo que precisa ser espancado de todos os
modos e jeitos. Quero dizer, Senadora Benedita da
Silva, que a sua marcha é a marcha da cidadania
Quero cumprimentá-la pela luta que V. Ex" vem desenvolvend.o, da qual sou testemunha desde a Assembléia Nacional Constituinte - e com quantos Iropeças e dificuldades. saltando obstáruos que pareciam intransponíveis, chegou até aqui. Receba a homenagem de alguém que reconhece em V. Ex" uma
grande líder da raça negra
A SR~ BENEDITA DA SILVA -Agradeço a V.
Ex" pelo aparte e paio carinho, Senador Bernardo
Cabral. v. Exl!., que me tem acompanhado desde a
Cãmara dos Deputados, sabe que luto com muita
convicção. O fato de estar hoje, ·neste plenário, o
Presidente do Senado, Senador José Samey, que
também me acompanhou, quando Presidente da
República, s6 me orgulha. Foi exatamente naquele_
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momento em que estavámos lutando, buscando
mais instrumentos, como estamos fazendo agora, S.
~. como Presidente da República, pôde criar a
Fundação Cultural Palmares, que tinha o objetivo de
produzir políticas afirmativas para a comunidade negra E isso, tenho certeza, o Senador José Sarney
fez, na sua gestão na Presidência, porque tem a
consciêr1cia do preconceito social, do preconceito rapiai e sabe que, se não tivermos instrumentos que
nos possibilitem, no mínimo, discutir e propor algumas políticas, evidentemente continuaremos apenas
no campo da denúncia ou então a fazer belos dis·
cursos, porque a história da escravidão tem seus
momentos de violência e de sofrimento, mas também tem os mais belos hinos e poesias - áprendi na
minha Bíblia • escritos em tribulações.
Por canta disso, sabemos que os negros, na
senzala, choraram, mas amamentaram este País.
Nós, mulheres negras, amamentamos este País. E
só podia ser com amor. Se estamos hoje pleiteando
e criando os instrumen1Ds para que possamos, unidos, integrar essa nossa raça negra é porque o fazemos baseados no amor e na democracia. Não há
ódio, não há nincor.
·
Por isso a iniciativa e o fortalecimen1D da Fundação Palmares é extremamente importante en1
qualquer governo. Recentemente, em reunião que tivemos com o PresiQente Fernàndo Henrique Cardoso, Sua Excelência nos falava da necessidade de
termos médldas afirmativas e dizia que seria, no minimo, um equívÓCO retirarmos, neste momenro, toda
e qualquer ação que possa contribuir para o crescimento da raça negra
O Sr. José Samey • Permite-me V. ~ um
aparte?
A SR~ BENEDITA DA SILVA ·Ouço, com prazer, V. ~0 SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Senador José Samey, em homenagem a V. ~. que é o
Presidente da Casa, evidentemente que lhe será
concedido um aparte. Todavia, o tempo da Senadora Benedita da Silva está esgotado. Por isso, peçolhe a gentileza de ser o mais breve possível.
O Sr. José Samey • Serei breve, muito breve.
O Sr. Pedro Simon· Sr. Presidente, tenho certeza de que, pela importãncia e significado do aparte
de S. Ex§ o Presidente José Sarney, o Regimen1D
será flexibilizado.
O Sr. José Samey - MÚi!o obrigado à Senadora Benedita da Silva e ao Senador Bernardo Cabral
pelas referências que fizeram ao meu nome. Apenas
quis aparteá-la para dar um testemunho. V. Exª dis-
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se que o Brasil precisa assumir a sua face negra
Quero dizer-lhe que, quando Presidente da Repúbli·
ca, em um discurso que proferi nas Nações Unidas,
em 1985, tive a oportunidade de dizer que assumiamos a nossa face de país mestiço e de segundo
pais negro do mundo em razão da nossa população
negra Portanto, temos um compromisso extraordi·
nério com a raça negra A nossa Identidade cultural,
a nossa identidade como povo tem hoje, na sua fase
mais decisiva e marcante, a presença que nos vem
do povo africano. Mui!o obrigado.
A SR'- BENEDrTA DA SILVA • Agradeço o
aparte de V. ~Como o tempo está esgotado, não vou poder

argumentar.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que
essa iniciativa que temos hoje como expressão do
fortalecimento nacional da consciência negra, sem
dúvida, estaremos propondo, nesse nosso encontro
pela democracia racial, a criação de uma frente par·
lamentar afro-brasileira, porque sabemos que existe
uma miscigenação, e essa frente parlamentar não
será apenas uma frente dos parlamentares negros,
e sim uma frente parlamentar afro-brasileira para
amp6ar o apoio politico às iniciativas legislativas que
venham ao encontro dos interesses da integração
racial e da cidadania para as populações negras.
O Encontro Parlamentar pela Democracia Ra·
cial, que hoje se realiza no Senado da República,
impede-me de participar da caminhada no Rio de
Janeiro. Mas tenho a certeza de que será uma grande manifestação, onde a "República dos Palmares"
dos dias de hoje descerá os morros, reunir-5e-á nas
praças, ganhará as ruas, e ressoará o grilo de Qti·
· lombo paios ares do Estado do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira
S. Ex" dispõe de 20 minu1Ds para proferir o seu
discurso. .

O SR. Epitácio CAFETEIRA PRONUN·
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVI·
SÃO DO ORADOR, SER!. PUBUCADO
POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con·

cedo a palavra, por vinte rninu1Ds, ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL ( • AM. Pronuncia o segtinte discurso. Sem revisão do orador.) •
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não existe
deméri1D algum para aquele que reconhece o óbvio, ·
·.:'
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mas não merecem louvores os que se acomodam
aos efeitos deletérios da obviedade. O óbvio é que
as universidades brasileiras vão de mal a pior. Esse
é um fato concreto, transparente, típico de um pais
que ·sempre ofereceu um tratamento de olimpico
desprezo à causa da educação. A obviedade é que
não temos feito nada para reverter o quadro, permi!indo, através do nosso desinteresse, que o problema se agrave cada vez mais.
0 próprio Governo Federal admtte que o ensino superior está sendo corroido pela doença da incompetência, tanto que monitorou. uma medida provisória estabelecendo exame final para os cursos
universttários como forma de aferir as qualificações
profissionais dos fonnandos e aquilatar a eficiência
de nossas universidades. O Governo abona a tese
de que o produto final que as universidades colocam
no mercado de trabalho não é profissionalmente
confiável. Reconhece os· efeitos nocivos de uma política educacional ultrapassada, mas não pesquisa
as causas dessa hecatombe intelectual, provavelmente porque o próprio Estado, e não os seus agentes educacionais, seja o grande vilão dessa trama sinistra.
É evidente que o ensino superior praticado no
Brasil tem as suas deficiências, mas 0 Governo Federa! não pode jogar sobre as universidades, alunos
e professores a resPonsabilidade final por esta sucessão interminável de equívocos. Ao contrário, ele
também tem que compartilhar dessa derrota na condição de cúmplice privilegiado, já que não tem oferecido às univers.idades os recursos financeiros indispensáveis à realização de seus programas de ensino.
A ineficácia do Poder Público em administrar a
atividade educacional do país ameaça paralisar 0
ensino superior. As universidades estão asfixiadas,
sem recursos para se manterem até 0 final do ano,
condenadas que se acham à UTI da inadimplência
O quadro desenhado pelos reitores chega a ser apocalfptico: as atividades dos programas de pós-graduação vão ser interrompidas, os laboratórios serão
fechados, os serviços dos hospitais universitários
serão sacrificados, assim como os projetos de pesquisa e biblioteca Não há dinheiro para investimen1o
nas atividades acadêmicas e investimen1o em intraestrutura. Seria cõmico se não fosse trágico, mas há
reitores espalhados por este Brasil afora que hoje
cansam suas mentes privilegiadas procurando
meios que lhes permttam pagar no final do mês a
conta de luz de suas universidades.
A culpa é dos reitores, dos professores ou dos
alunos que se excederam em seus gas1os? Na reali-
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dade, a responsabilidade é do Governo, que planejou mal o Orçamento para a Educação, numa desastrada estatística que redundou, em outubro, um déficit de R$200 milhões no custeio das 52 institúções
universitárias existentes no País. Para cobrir o déf..
cit e sobreviver até o final do ano, as universidades
necessitam de uma injeção financeira da ordem de
R$31 o milhões. O Governo oferece apenas R$137
milhões e assim mesmo somente para investimentos. O impasse está criado e o resultado dessa queda-de-braço entre educadores e burocratas só tende
a erodir mais ainda as já combalidas estruturas do
ensino universttário.
Uma .vez sendo amazonense de nascimento,
quero analisar o que para mim· representa o Amazonas. 10 uma felicidade que esteja na Presidência dos
nossos trabalhos o Senador Jefferson Péres, professor universttário, que comigo já fez, desta tribuna,
reclamações a que as autoridades fizeram ouvidos
surdos. Quero, por isso mesmo, como exemplo típico da inanição financeira que agride o ensino superior brasileiro, analisar os números apresentados
pela Universidade do Amazonas.
De janeiro a setembro do corrente ano, as·
despesas realizadas ascenderam a R$11 ,6 milhões, existindo uma previsão de R$4.4 milhões até
dezembro. A dotação orçamentária:. incluindo re- ·
cursos próprios e do Tesouro, é de R$8 milhões
para todo o exercício. Conseqüentemente, a Universidade do Amazonas está condenada a um déficit
de R$8 milhões.
10 claro que, premida pela catástrofe financeira
que se anuncia, a Universidade do Amazonas está
sendo obrigada a suspender o pagamento de seus
compromissos, além de suspender todos os seus programas de investimento. É lamentável que se chegue
a essa conclusão, mas não há dúvidas de que, se o
Governo .Federal não p~r à suplernentação orçamentária de R$8 milhões, a Universidade Federal do
Amazonas .terá que cessar as suas alividades.
Esclar6Ça$6 ainda que tais dados dizem respe;.
to ao custeio e capital, uma vez que, quantl à rubrica
de Pessoal, a Universidade do Amazonas necessita de
uma suplementação da ordem de R$18 milhões.
Essa a razão de junliif a este meu pronunciamento os documentos anexos, em número de quatro
páginas, para fiaurarem nos Anais do Senado.
Faço isso porque, há algum tempo atrás, o Senador Josaphat Marinho e eu Ex.. em um pronunciamen1o e eu em aparte à sua manifestação fazíamos questão de mostrar a falência absoluta em
que se encontram as universidades.
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Trouxemos, o Senador Jefferson Péres e eu, o
exemplo do Estado do Amazonas, na seqüência do
que fizemos, mas esb::iu estarrecido com o. que vive
a Universidade de Brasma
.. :
Diz um órgão da nossa imprensa. braSiieira,
sob o título "UNB vive a pior situação" - otiservem
que se trata da Universidade da. Capital Federal,
onde se instala o Governo da República: ·
"Entre as universidades federais, a que
se encontra, hoje, em pior situação é a Universidade de Brasífia (UnB). A avaliaçã:l" é do
Presiden1e da Andifes, Diomário de Queiroz.
Segundo o Reitor da UnB, JoãO Cláuvio Todorov, a situação é tão séria que, para
não fechar as portas, a Universidadâ lem
pago os vales-transpor1es dos ftincionários
das firmas prestadoras de serviços e os níédlcos residentes com dinheiro dos convênios.
"TIVemos que usar o dinheiro que recolhemos da taxa de vestibular para ·pagar os
resid.eo1es _do Hosg_ital Universitário e para
comprar vales-transpor1es~, dissé ele;, ·..
Dividas - Todorov vai· além: "Não dá
para segurar mais. A partir do dia 15 teremos que fechar. Esta é a segunda vez em
três meses que não temos um tostão para
pagar as firmas prestadoras· de serviços. Os
funcionários, sem dinheiro, vão parar."
Sr. Presidente, S..S. SenadoreS; quàncto se relega um problema como a Educação, que é ã seqüência de tudo - antes da Educação vem a Saúde,
porque é através dela o cidadão, o pobre
conhecendo a sua necessidade para contornar
dificuldades de saúde - a um plano tão inferior';· que
mostra a decadência u11iversitâria, vemos qiJe 'es1e
País não vai bem.
O Sr. Vilson Kleinübing - Permite-me V. Exl!.
um apar1e?
,
O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o
apar1e ao Senador Vilson Kleinübing.
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Bernardo
Cabral, recentemente, numa visita que fiz a Florianópolis, fui convidado pelo Professor Diomário de
Queiroz, que V. Exf. citou agora, Reitor da Universidade de Santa Catarina, a conhecer os números da
nossa unive~iaade. E são dramáticos, porque ele,
como Presidente da ANDIFES, além de me dar os
números da Universidade de Santa CatarinS,. forneceu-me os números da universidade brasileira. Antes de falar sobre esse assunlo, desejo relembrar o
que, por duas vezes,.. desta tribuna,. já falei. O serviço público brasileiro estã absolutaménte falido. Hoje,

aeaba
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V. Ex" fala na educação. Amanhã, poderemos falar
na saúje. Depois de amanhã, poderemos falar nos
transpor1es. Na semana que vem, poderemos falar
em segurança pública Absolutamente falido e quebrado. Retiramos, de janeiro a setembro deste ano,
do povo brasileiro, do trabalhador, do operário, do
servidor público, R$65 bilhões, e o Tesouro Nacional
fechou com um défiCit de R$2 bilhões. Tirando R$65
bilhões do povo, prestamos um serviço de péssima
qualidade, uma porcaria de serviço público, e ainda
estamos devendo na.praça R$2 bilhões. E não se
resolve nada Até o final do ano, o Ministerio da Educ
cação tem que colocar recursos nas universidades,
porque elas estão fazendo rifas, bingos, para conseguir dinheiro para pagar o telefone e a conta de luz.
Estão começando a fazer "vaquinha", como se diz,
entre os servidores, funcionários e alunos para poderem pagar contas mínimas para que a universidade possa operar. Precisamos refletir sobre .um fato:
no meu Estado, felizmen1e, temos quase o dobro de
matrículas universitárias em universidades comunitãrias, onde o aluno l>aga a sua matrícula e a sua
mensalidade de acordo com a sua capacidade. Muitos se iludem: se é de graça durante o curso, pagase depois em impostos. É urna ilusão dizer que a.
.universidade é de graça. É de graça durante o curso, repito, depois ele paga com· e5Sa tributação de
R$65 bilhões, que não rende absolutamen1e nada
em termos de qualidade de serviço. Sou favorável
ao pagamenlo; o povo catarinense é favorável ao
pagamen1o. Tan1o é assim que temos muito mais do
que o dobro das matrículas em universidades comunitãrias. Em Blumenau, por exemplo, não hã universidade federal; hã uma universidade comunitária,
onde os filhos dos operários pagam a sua matrirua
É uma universidade enxuta, uma universidade em
que os servidores estão satisfeitos de lã servir, os
professores estão satisfeitos, a qualidade de ensino
é cada dia melhor. O aluno tem orgulho da sua universidade e, depois que sai, faz o que nenhum brasileiro faz quando estuda-~lUma uoiv,!lrsidade federal:
doa livros para a biblioteca da sua escola. àiiem ele
nós jã doou algum livro para a universidade em que
se formou? Nos Estados Unidos, chega a ser parle
do testamento das pessoas a doação de fivros a bibliotecas. Aqui, saímos de urna universidade; que foi
de graça, e perdemos todo o amor por ela Quero dizer que é um tema palpitante. Temos que resolver o
problema deste ano. Espero que o discurso de V.
Exl!., as suas palavras façam eco no Ministério da
Educação e que o Ministro consiga mais um pouquinho de déficit, mais 400 milhões de títulos públicos, .
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·mais 400 milhões de déficit, ou menos 400 milhões
de juros, e que dê às universidades para fecharem
as contas deste ano. Agora, nós, .Congressistas, temos uma responsabilidade: que universidade queremos para o futuro? Essa que ar está? Os meus dois
filhos vão de au!ornóvel à Universidade Federal de
Santa Catarina estudar de graça. Quiseram pagar a
matrícula. Não puderam! FIZeram um movimento em
uma sala de aula para pagar a matrícula Um outro
aluno, de uma outra sala, entrou com uma ação na
Justiça, e esta determinou que nem contribuindo per
dia pagar. O momento é importante. O que V. Ex"
está fazendo hoje, para mim, é de muita importância, até porque posso resgatar a visita que fiz à Universidade de Santa Catarina: Eles estão quebrados!
Estão fazendo rifa e vendendo bingo. O Ministro da
Educação tem que dar recursos às universidades
para fecharem suas contas até o final do ano. Um
pouquinho mais de prejuízo não vai fazer mal para
ninguém. Mas vamos também, nós todos, pensar no
futuro, que universidade nós queremos.
O SR. BERNARDO CABRAL -Senador Vilson
KleinObing, quero agradecer a interferência de V.
Ex", feita com a responsabilidade de quein foi Governador de Santa Catarina e de quem conhece o
problema estalislico da deficiência. No inícià desta
minha despretensiosa manifestação, eu· dizia que
não merecem louvores os que se acomodam aos
efeilos deletérios da obviedade da falência universitária; agora, ao incorporar o aparte de V. Ex" a este
meu discurso, quero dizer - confirmando o que se
diz a todo instante da tribuna do Senado, que é um
mal nacional, que abrange o Pafs inteiro - que nós,
que representamos os Estados e damos os depoimentos do que acontece nas respectivas universidades federais ou locais, temos também de compartilhar da sua solução. V. Exll acaba de sugerir o que é
preciso fazer para que haja numerário, no sentido de
socorrer as universidades.
O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Ex..
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex",
Senador Casildo Maldaner.
O Sr. C3sildo Maldaner - Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" aborda tema importante no dia de
hoje no Congresso Nacional. É claro que, a par de
alguns conceitos que precisamos até rever, indo ao
encontro daquilo que afirmou o Senador Vilson KleinObing, até, eu diria, do próprio funcionamento dos
RUs das universidades federais, da participação dos
estudantes no que tange às refeições, no que tange,
muitas vezes, a afgumas grãficas na edição de li-

vros, na tese de teorias, de sonhos. Quer dizer, precisa haver mais responsabilidade -quem 5aJe- na formulação de proposta e no orçarnenlo para que as universidades funcionem. Quanto à crise a que V. Ex" se
referiu, começando pela Universidade do Amazonas,
que se encontra em situação premente, sem condições de seguir avante com aquilo que é a universidade, a
cultura, o saber, o fundamental para a juventude que
aí está, gostaria de cumprimentá-lo pela oportunidade
do tema :rarrtlém, quando V. Ex" fala no Presidente
da Associação das Universidades BrasHeiras, o Reitor
Oiomário Queiroz, que também integra os quadros da
nossa Universidade Federal de Santa Catarina, cujos
problemas foram também aqú referidos pelo Senador
Vilson KleinCbing. lnciusive, a empresa que fornece
energia elétrica para aquela instituição de ensino não
está recebendo porque ela não pode pagar. Se cortar, a
Universidade fica no escuro. Eu gostaria de parabenizar
V. Ex" por levantar um tema de tanta importlllcia, discorréndo sobre a situação em que se encortra a Universidade de Santa Cltarina, c4os bancos escolares tive a
honra de freqilentar,
como da UnB, Universidade
que também freqOentei. Meus cumprimentos a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nobre
Senador Bem ardo Cabral, V. Ex• dispõe de um minuto para concluir o seu pronunciamen!o.
Aprovei!o para dizer que lamento não poder
aparteá-lo por estar na Presidência
O SR. BERNARDO CABRAL- Foi exatamente
por isso, Sr. Presidente, que fiz questão de registrar,
no início do meu pronunciamento, a nossa luta conjunta, pela impossibilidade momentânea de V. J:xll,
impossibilidade essa que não o afasta da tribuna,
porque V. Ex" também se expressa pela minha voz,
na medida em que estou sempre honrado pela delegação que tenho de V. Ex" para defender os interes'
ses do Amazonas.
Eu· gostaria de, neste minuto breve; dizer ao
Senador Casiklo Maldaner que também, como Governador de· Santa Catarina, o seu depoimen!o é valioso, porque vai ao encontro da manifestação feita
pelo eminente Senador Vilson KleinObing.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL -Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Não há diNida de que o
pronunciamento que V. Ex" faz, nesta manhã, é de um
significado muito grande. O que lamenlo - e me coloco
entre oS responsáveis por isso - é que não tenhamos
conseguido uma melodologia pela qual nós; no Senado, pudéssemos aprofundar as conseqOências de um.

assim
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discurso como esse de V. Ex", que invoca aJLÍ o problema universilá.rio. V. Ex" fez a análise da situaçl!o da
sua região, que V. Ex" conhece, e os dois Senadores
de Santa Catarina fizeram a análise da situação daquele Estado. A última reunião da Bancada do Rio
Grande do Su, que contou com a presença de 31 Deputados de fodos os partidos e dos três Senadores,
vieram representações das universidades p(Diicas e
particulares do Rio Grande do Su. O quadro apresentado por eles fi:li trágico, dramático. Não podemos
compreender como pudemos chegar a tal situação e
não ter nenhuma resposta. Imagino que o projeto que
votamos, criando o imposto especial para a saúde, talvez equacione essa questão. Talvez o Professor Jatene possa, a partir da aprovação dajuete projelo, buscar a racionalização que todos nós defendemos. Agora, o problema da eclucaçãJ é mt.i1o complicado, porque não temos coragem de equacioná-lo. Faço justiça
ao Governo e ao Ministro da Educação, que agora
apresentaram um projelo que me parece inl)ortante
para os professores dos cursos elementares: ninguém
ganhar menos do que R$300,00 a partir da execução
desse projeto. É· uma coisa concreta. é um lado ,positivo. Sobre as nossas universidades, o Senador Kleinübing disse uma grande verdade: a realida::le de hoje é
que o filhinho de papai, ajuele que tem dinheiro, estuda em universidades p(Diicas, que são 1odas de graça
E corta o nosso coração quando vemos, lá pelas tantas- acredito que V. Ex" seja como eu-, o filho de um
bancário ou de um trabalhador, depois de mLitos anos
de vestilular, eufórico por passar para o curso de Medicina, ouvir seu pai dizer que tudo que a ramma ganha, somado, não é sulicienle para pagar a mensafldade da fa:;uldade, de novecentos e tantos reais, mesmo
· -. se não comerem, não beberem, não fizerem mais
nada Essas coisas a::on1ecem. No entanto, a universidade púbrtea é gratt.ita para quem pode e para quem
não pode; para quem precisa e para quem não piacisa.
Houve uma época em que a guerra era enorme~
as pessoas de classe alta não admitiam que seus filhos não pudessem estudar em universidades p(Diicas, dizendo que isso era uma violação dos direilos do
cidadão, porque fodos são iguais perante a lel Mas eu
duvido que haja alguém que não concorde que quem
pode deveria pagar uma bolsa na universidade púbroca. Ele estuda e-paga uma bolsa para o outro cida::lão
estudar na univ'ersidade particUar, que ele tem que pagar. Deve-se estudar e debaler alguma forma de resolver essa matéria, porque as coisas não podem ser levadas como estão. Owa atitude importante do Ministro Paulo Renato Souza foi extingt.ir o Conselho de
Educação. S. Ex" agora está criando um outro, novo.
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Havia acusações muito graves ao antigo Conselho. Di- .
zia-se até que membros do Conselho eram advogados
que defendiam os interesses de universidades particulares. Não sei se as acusações procediam, mas ele fi:li
extinto. Vai-se criar uma nova fi:lrma, que, espero, não
seja apenas um órgão a::oplado ao Ministério, mas que
tenha uma certa m.tonomia Que se faça uma análise
profunda e suja um pronunciamento, como o de V. Ex",
sobre o que vamos fazer com o ensino universitário no
Brasil. Piordoqueestá-tem razão V. Ex"-impossível
O SR. BERNARDO CABRAL • Muito obrigado,
,
Senador Pedro Simon.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exl'
um aparle, nobre Senador?
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente,
esle meio minuto que me resta para concluir o meu
pronunciamento vou dividir com o eminente Senador
Josaphat Marinho.
~- ·---

0 Sr. Josaphat Marinho - Não posso perturbar, nobre Senador, o curso de sua exposição, até
porque o tempo o angustia Mas quero lhe manifestar solidariedade pelo tra1D do assunlo e até dizerlhe que, oportunamente, também eu voltarei a essa
matéria. Só lamento que, não sendo o orador imediato, não lhe possa ceder o meu tempo para que V.
Ex" continue examinando a matéria. De qualquer
modo, fique assinalado que V. Ex.. trata do problema
universitário, que não tem recebido de governos sucessivos o tratamento devido.
O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço duplamenle a V. Ex". eminenle Senador Josaphat Marinho, não só pelo seu aparte mas também pela cessão do tempo se fosse possível.
Conck.o, Sr. Presidet1:e, dizendo que coni1Elt;D pessoalmente o Ministro Pab Renao Souza Term certeza
de que S. Exª é um homem sensível aos problemas eàr
ca::ionais, e não é ocUpado por essa si! açOO Mas é a S.
Ex" que rós 1emoS que eiCaTii ta' as nossas reivi1cica:ções, as nossas !WlQústias e as nossas preoa paQ5es, a
fim de que, I'JalU9Ie Minisléri:l, eiCOI1rem eco p!la que se
solu::bne o problema das U1illersicla;le
Obrigado aos eminenle Senadores e a V. Exl'.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
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UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Gabinete do Reitor
OF.CIRC.GR.JNO. 41195
Manaus, 1st de novembro de 1995
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Bernardo Cabral
Senado Federal- Ala Felinto Müller ·
70165-900 - Brasília-DF
Senhor Senador,
Ao cunprimentar Vossa Excelência, estamos encaminhando o quadro demonstrativo da situação orçamentária da Universidade do Amazonas, no presente
exercicio, conforme acordado em reunião de 9-10.95.

No Documento 1:
a) A coluna 1 refere-se a despesas realizadas
de janeiro a setembro deste ano;
b) A coluna 2 é uma estimaliva !Je gastos até
dezembro deste ano, tendo como base os gastos já
.realizados até setembro;
c) A úllima.coluna apresenta o déficit total, em
orçamento, que teremos até o final do ano e é o valor
aproximado que necessitamos de suplementação.
O orçamento. aprovado para_ UniiLe.rudilde do
Amazonas em 95 foi:
·
Recursos do Tesouro: R$6.172.526,00
Recursos Próprios: R$1.968.437,00
Não estão contemplados na fonte Recursos
Próprios aqueles destinados ao Hospital Universitário Getúlio Vargas.
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No Documento 11:
Corresponoe a estudo realizado em jufho/95
onde estão apresentados o orçamento com fonte do
Tesouro, coluna 3. As despesas com custeio e investimentos realizadas no 1"- se~stre e a projE!Ção
para o 2"- semestre e o déficit projetado até o final do
ano, são apresentados, respectivamente nas colunas 1, 2, e 4. Este mesmo estudo foi enviado ao
MEC e reflete a realidade enfrentada, hoje pela
maioria das Universidades Federais.
Ressaltamos que, passando, mesmo com problemas orçamentários, o MEC vinha repassando os re- ·
cusos financeiros que garantiam o funcionamento mínimo da lnstitt.ição. Agora, o MEC, também por falta
de orçamento não estâ segundo os procedimentos anteriores, o que leva a Universidade do Amazonas a
suspender o pagamenfD de .seus compromissos.
Neste sentido, é fundamental para funcionamento de nossa Universidade, garantir suplementação orçamentária e financeira da ordem de
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais).
Esclarecemos, por fim que todos os dados até
aqui apresentados referem-se ao custeio e capital.
Quanto à República de Pessoal, necessitamos suplementação da ordem de R$18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais).

Na certeza de contar com o decisivo empenho
de V. E#., renovamos protesfDs de consideração.
Atenciosamente, - Nelson Abrahim FraJji, Rei1or.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
PROPLAN-DEPARTAMENTO OE ORÇAMENTO

~TIVOOO~AimiiUZADO,DESPUA•P•'ZAD'
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DOCUMENTO I

dll

OIÇWIWidlill

o
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5

2

532.010

3480183411030 Mll.c-.no

1.112.531

1eo.ooo

-432.000

371.000.

920.000

eoe.ooo

· ·"4Ufi

-280.010

3411033"-

43!1.-159

180.000

340.000

61.921

·217.538

34Q036 SeMç:o Pos.Fisica

950.937

320.000

319.200

177.350

-774.387

879.110

300.000

400.000

2.503.260

850.000

714.319

205.51!0

70.000

463.4e6

3411039 SeMç:o Pw.Jwtcl.
3411041 PASEP

-779.110
124.112

-2.514.829
187.825

124.048

o

91.500

360.000

-912.1!10

500.000

91.500

513.006

-748.584

1.910.596

650.000

1.672.180

.aes.416

Valoe~Transoortfo

491 31:

170 oo:-

32400:

-337.31C.

ResideiiCQMecbca

621.614

230.00C

284.341

-567.273

A.uxibo Creche

120.000

100.000

120.000

-100.000

11605185

442100:

617252':

3490S2 Oesp.o!.

•nter

124.048

459051 Obras·

·.:;olafF.

863.e80

500.000

459052 Mat.Patc••**

851.090

v•• Ahmertz ;'o

Tota1s.

1968~

FUNDAÇÃO UN!VERSIDAOE DO AMAZONAS
PROPLAN-DEP/IRTAMENTO DE ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO,DESPESA REALIZADA
(1 o. SEMESTRE) E PREVISÃO (2 o. SEMESTRE)

.
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DOCUMENTO 11

Elemento

Despesas

Previsioda

DotaçAo

de

Realizada

Despesa

Orçamentária

Des~s

1 o.Semestre 2 o.Semestre Tesouro/95
1

2

3

Déficit

R$

%

5

349018 BolSa

224.181

310.944

432.000

349030 Mat.Consumo

347.618

410.190

920.000

349033 Passagem

196.353

343.647

340.000

200.000

62.96%

349036 Serviço Pes.Fisica

332.829

473.318

319.200

486.948

39,60%

349037 Loc.Mão-de-Obra

674.787

796.249

400.000

1.071.036

27.19%

349039" Sei'Í•ço F-es.~uric.

1.647.90C

1.944.52.<.

7)~~31::

Z.õ7~. íG:

19.8SS,

112.727

350.759

463.486

Desp.E.xer.Anter.

124.047

146.376

459051 Obras e lnstalaç.

304.14~

358.886

459052 Mat.Pennanente

343.518

80,73%

-162.192 121.40%

c

100.00%

270.423

0.00%

91.500

571.527

13.80%

405.351

91.500

657.369

12.22%

1.381.262

1.629.889

1.672.180

1.338.971

55.53%

Vale Transporte

417.579

492.743

324.000

586.322

35.59%

ResidênciaMéd•ca

349.150

411.996

284.341

476.80:

37.36>:

Auxilio Creche

117.532

138.679

120.000

136.211

46.84%

6.573.625

8.213.549

6.172.526

8.614 64-:"

41.74'"

349041 PASEP
3490~2

103.125

Vale Alimentação

• Totais
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O SR. ROBERTO REQUIAO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação breve e inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nobre
Senador Roberto Requião, V. Ex" tem a palavra por
cinco minutos.
0 SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quando ainda Governador do Paraná,
em 21/02194 enviei um expediente à então Ministra
dos Transportes, Sr" Margarida Coimbra do Nascimento, denunciando uma situação no porto de Paranaguá, a construção de um terminal de contêineres,
paralisada já há alguns anos e sob responsabilidade
de um consórcio de empreiteiras.
O preço desse terminal de contêineres, orçado
pelas empresas e liçitedo pela Portobrás, chegava a
US$99,5 milhões. Paralisado o terminal, pedi ao Departamenlo de Estradas de Rodagem do Paraná que
me orçasse um preço básico, um preço máximo
para que ele pudesse ser construído pelo Estado do
Paraná Para , minha surpresa, Sr. Presidente, o
DER, transpondo para o porto de Paranaguá os preços praticados pelas ernpreiteiras na construção de
obras do Estado, chegou não aos US$99,5 milhões,
mas a US$13 milhões.
Enviei um ofício pedindo a suspensão definitiva
do contrato com o consórcio empreiteiro e a cessão
da concessão da obra para que o Estado do Paraná
a construísse, sem õnus parcro Govemo Federal. O
Estado ojo Paraná pretendia assumir, com..os seus
próprios recursos, a construção da obra. Não recebi
resposta atehoje.
Nesta Legislatura, enviei pessoalmente esses
dados ao Ministro dos Transportes, Odacir Klein.
Não houve nenhuma resposta até agora
Ontem, através das autoridades portuárias,
chegou-me a noticia de que o segundo escalão do
Ministério dos Transportes procrastina a solução
para que, em razão de prazo esgotado, o contraio
seja refeito, dilatado.
Sr. Presidente, veja bem a diferença: são
US$99,5 milhões contra US$13 milhões do orçamenlo do DER do Paraná, e contra US$8 milhões do
cuslo programado pelo porto, com a colaboração da
prefeitura, na ·administração direta do terminal de
contêineres. •
O que é um terminal de contêineres? É uma
plataforma, um aferro·· feito com areia da própria
bafa, calçado por uma pavimentação resistente de
concreto. São US$99 milhões, e o consórcio que ganhou essa licitação paralisada fez 20% da obra até
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.. agora, já recebeu US$59,1 milhões - o suficiente
' para fazer cinco termir\ais iguais a esse -, e ainda
tem US$40 milhões para receber.
O Ministérjo dos Transportes não anula essa
maracutaia, não encerra esse processo, e nós temos o anúncio da possibilidade da dilação do contrato.
Sr. Presidente, o escândalo é absoluto e não
entendo a resistência do Governo Federru contra a
abertura da CPI das empreiteiras.
Há dois dias, fui convidado pelo Brigadeiro Presidente da INFRAERO para um almoço, ocasião em
que recebi a noticia da conclusão do aeroporto de
Curitiba, cujo orçamento é de US$340 milhões e já
toram investidos naquela obra US$150 milhões.
Questionei o Brigadeiro e ele me disse que essa licitação não havia sido feita por ele; foi herdada Perguntei-lhe quanlo custaria o aeroporto de Porto Alegre, licitado na sua gestão. Ele me deu os números
e continuei a indagação: "Brigadeiro,· se-utilizarmos
os números do contrato do aeroporto de Porto Alegre, feito na sua gestão, e o transferirmos para o
aeroporto de Curitiba, continuará custando US$340
milhões?" E ele.
respondeu que custaria a metade, 50% desse valor.
Mas as obras não são paralisadas, os.preços
não são repactuados e o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso dá coberfura para a
continuidade de todas as patifarias feitas em governos anteriores, especialmente no trágico governo de
Fernando Collor.
Vou cobrar do Ministro Odacir Klein que puxe a
orelha dos escalões inferiores e ponha cobro a essa
patifaria no porto de Paranaguá
Era o que tinha a dizer.
Muilo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner,
por 20 minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pretendo abordar, embora rapidamente, dois. temas.
Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre um
assunlo que trouxe anteontem: a reeleição.
Falei, na ocasião, da inoportunidade do insütuto de reeleição para 1998. Diante de tanlos ternas
que estamos a vivenciar, diante de tanlos problemas
que estão em paute, a reeleição agora não seria um
tema viável - aliás, pego uma carona com o nobre
Senador Roberto Requião, em relação à matéria que
levantou ainda há pouco.
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Por qua colocarmos a reeleição Ge 1998 como
questão prioritária, se temos tantos problemas a resolver? A licitação para a construção do caso de Paranaguá é importante? Claro que é! Foi do Governo
anterior? Se ioi, merece ser tratado por este? Merece. sim. Deve ser averiguado? Sim, pois os recursos
são pCJb:i::os e~se aplicam ali. Por ·que não é impor-~
!ante essa questão? Claro que é importante, é um
assunto que está em pauta, tanto que o nobre Senador Roberto Requião pediu a palavra amparado no
dispositivo do art~ 14· ~C> ·flegilll!3nto Interno, porque
ni;i9 podia deixar para depois um assunto como·
esse.
, ..
; Esses .\emas· estão em. pauta; seja no campo.
da. reforma. tributária, da reforma administrativa ou
da reforma previdenciária. São muitos os casos. Por
isso, surpreendCHTle quando temos que tratar da.
reeleição para 1998. O tema é inoportuno e deixa de·.
lado as eleições municipais.
·,. .
. . Porém, ·podemos- elaborar .uma pauta!Xlm to-,
das essas matérias, inclusive com as eleições muni-..
ciJ')ais. Por que ·os · prefeitos ·,iicariam d.issociados
dess!l processq? ·•. • ,._.. ~ ..• ·• . ,;.
...
• Então, coloquemos tudo~m.rm pacotes~: a ree-:
leição de Presidente, de govem!l!lores e, também,·
de prefe_itos municipais.
. ~ ·.·
Eu dizia, num aparte ao eminente Senador Epi-·
tácio Caf(lteira, que..-.em Buenos .Aires, o P~idente.
Fernando. Henrique Cardoso~ isso foi levadQ inclusi, ·
ve pelo Senador Pedro ,Simon-~ ~rrnou que o tema
da reeleição não era autorizado por ele. No outro··
dia, o Ministro das Comunicações fez um, périplo
pelo Congresso· Nacional, tratando do tei'JlÇI, e nos·
deixou preocupados. .
.~,, ·
Podemos tratar do tema, mas sem eXcluir nin"·
giJém. Portanto, deve-se colocar também em pauta
as eleições municipais. Devem entrar todos; 'não podemos fazer nenhuma distinção: Entram as .eleições.
dos prefettos municipais, dos governadores e do
Presidente da República; vamos tratar da:· reforma
tributária, previdenciáJ:ia, adminisl!ativé!. ~ !;!as, regula"
mentações das reformas que votamos nesta,Casa.
Se é para fazer a reeleição para 1998, não sou
contra -<',orr.o, talvez, por alguma má interpretação,
alguns entenderam. Não tem problema É úm direito
colocarem as .sua administrações à aváliaÇão das
comu. lidadas-?- Sim, mas não podemos deixar de
fora os prefeitos municipais, que poderão comungar
··
e participar desse direito.
O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex'
um aparte?
o SR. CAS!LDO MALDANER -Ouço V. Ex•.

369

O Sr. Emandes Amorim -Só para me rnani!estar a respeito das eleições de 1996 dos prefeitos.
Fui prefeito, como ocorreu com muitos nesta Casa.
Acompanhando o problema do País, o momento de
crise- até porque há mais ou menos 15 anos não se
constrói nesse Brasil, não há verba para nada -.
creio que deveria haver um estudo, por parte do
Congresso, no sentido de adiar as eleições de 1996·
para 1998 ou prorrogar os dois anos de mandato; no
momento em que se discute crise, que se discute fa- lência' dos Estados. Inclusive, haverá socorro· aos
Estados, vão mandar dinheiro para auxiliar a folha
de pagamento,. para pagar até dívidas mal contraídas; como é o caso do meu Estado, Rondônia. e
abre-se uma eleição, em plena crise, para prefeito e
vereadores no próximo ano? Por que não se repete
o que se fez,· creio; em 1982,' oú seja, prorrogar· os .
mandatos de prefeitos por mais dois anos?
'. O SR. CASILDO MALDANER - É o. pensamenta de V. Ex", Como tal, temo direito de expressá-lo: Muitos Pe-nsam déssa forma Já houve, no·
Brasil, uma prorrogação de eleições municipais, nos ·
mandatos dos Srs. Prefeitos. Se não estou equivo"
cado, em 1986ou 1984•. ~
Não esposo essa tese da prorrogação de man-·
datas, mas comurigo da idéia do instituto da reeleição se for para todos - para o Presidente da Repúbliea, para os governadores; mas também pala os
prefeitos muriici!J3ÍS' Não podemOs deixar de fora os
prefeitos. Estaríamos fazendo, se assim fosse, uma
discriminação no contexto geral, no campo das três
esferas do Executivo.
Este é o meu pensamento que trago a esta Casa.
Sr. Vilson Kleinübing ~ Permite-me V. Exª
um aparte?
·
o SR. CASILDO MALDANER " ·ouço, com
muita honra, o Senador Vilson Kleinübing.

o

O Sr. Vilson Kleinübing " Quero aproveitar a
oportunidàde do seu discurso para fazer uma mani!estação pessoal. Sou absolutamente favorável a
mandatos de cinco anos sem direito a reeleição.
Reeleição, no Brasil, é para terminar de quebrar o
Pafs, não tenho dúvida disso. A meu ver, é admirável, por exemplo, que 0 povo americano reeleja 0
seu presidente a cada quatro anos; é admirável que
0 presidente americano consiga ser reeleito usando,
inclusive, 0 avião do governo para fazer campanha
Há todo um controle da sociedade, há toda uma cuJtura. Mas, no Brasil, reeleição a cada quatro anos é
para terminar de quebrar o País. Portanto, sou cantra a reeleição de prefeito, de governador e de presi-
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dente da república, porque a máquina pública, no llltimo ano, vai ser uma verdadeira tragédia! A não ser
que tivéssemos condições de proibir que se fizesse
uma antecipação da receita no último ano de governo. Vejam V. Exis: todos temos, no primeiro ano que
administramos a prefeitura, o governo, a União, um
programa de austeridade, porque sabemos que, no
segundo ano, quem vai nos suceder somos nós
mesmos, o mesmo acontece no segundo. e no terceiro ano. Mas,.no ütimo ano, não há quem resista
à pressão da campanha. V. E# está levantando um
tema que considero importante. Primeiro, não vamos
pensar nisso agora; o País tem tantas coisas sérias
para resolver. Eu dizia que no meu Estado, a cada·
século, só 25 catarinenses podem ser governadores.
A cada século! Somos quatro milhões e meio. E ainda queremos renovar-lhes o mandato? São tantos
catarinenses que podem governar o Estado! Aproveito a oportunidade do seu discurso para deixar elaro: o instituto da reeleição, no Brasil, vai acabar de
quebrar as finanças pUblicas. Se pudéssemos ter infelizmente howe essa revisão no sentido de que o
mandato fosse de quatro qnos - mandato de cinco
anos para· presidente,' governador, prefeito, seria
muito bom, desde que sem direito à reeleição. t o
tamanho 6timo. Essa posição é a que eu queria dei-·
xar aqui colocada Concordo com V. Ex": não é o
momento de tratarroos disso. Há a reforma ad.ministrativa, a reforma fiscal, a refonna previdenciária, há ·
·inúmeras leis que estão no Congresso: da educa.
ção, de patentes; precisa~ aprimorá-las. Falar,
neste momento, em reeiE!Ição não é oportuno. Não
quero fazer críticas a partido A ou B, porque isso
aconteceu em todos os Estados brasileiros. Vejam
o que aconteceu em São Paulo, em dois manda.
tos: São Paulo deve hoje U$56 bilhões; vejam o
que aconteceu em nosso Estado, Senador Casildo
Maldaner: há anos, em um ano de eleiçoes, um
governador emitiu titulos para ter dois orçamentos
em um ano. Dois orçamentos! N1.11ca tivemos titulo
público em Santa Catarina. Naquele ano foi inaugurado o titulo público. Até hoje não conseguimos
pagar aquela conta Em um !!J10 de eleições - repi·
to -ele emitiu, em tftulos públicos, mais um orçamento. Em 12 meses, administrou dois orçamentos,
e nunca mais se conseguiu pagar essa conta Por
Isso, eu goslqriã de deixar manifestada claramentà a
minha posição.
o Sr. Roberto Requiao - Permite-me v. E#
um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER - Ouço o eminente Senador Roberto Requião.

o
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Sr. ROberto Requiao • Senador Casildo
Maldaner, em um Pais de comunicação monoixl-'
lizada como o nosso, os grandes grupos de comunlcação, que se co~m de empresas jomalfsticas, __
de televisão e rádios, são cadeias nacionais; A ree-c
Jeição traz benefícios a esses grupos. O fato de a
reeleição ter sido levantada no Congresso Nacional
e na mfdia está fazendo com que as burras das ca.
pilais e das cidades de portes médio· e grande se
abram para a mfdia. Leio a Folha de S.Paulo e o
Jornal do Brasil e vejo páginas inteiras lowando o
Prefeito da Capital do meu Estado - um prefeito rezoável, não é um mau prefeito -, cantado em prosa e
verso pela mídia paga no País inteiro. t a técnica de
fazer com que a imagem venha de fora para dentro,
impressionando os eleitores de uma cidade que lê
jornais de tiragem nacional. Mais do que ~·.um
exe~o prático: oo ·ano em que me candidatei ao
governo do Estado do Paraná, havia dois. governa.
dores muito populares do Brasil - Orestes Quércia,
em São Paulo, e Álvaro Dias, no Paraná. Por circuns1âncias determinadas os dois não se candidata.
ram ao Senado, não parlii;iparam do processo aleitorai. Quatro anos depois, foram candidatos - um, à
Presidência da República; o outro, ao Governo do
Estado. Sem os cofres do Estado, sem a cumplicidade paga da mfdia, sem o silêncio dos jornais e televisão na critica, nenhum dos dois se elegeu. Se tivessem, no entanto, sido candidatos com a "máquina"
nas mãos - recursos infindáveis para gastar e o siJêncio cúmplice de uma imprensa monopolizada e
vinculada aos cofres públicos -, sem sombra de dúvida, teriam sido reeleitos governadores. O espaço
critico eliminou esse proc~. Por outro lado, Sena.
dor, sou simpático a um niandato de cinco anos para
o Presidente da República, Inclusive para o atual
Presidente. O mandato de quatro anos veio no pacote do parlamentarismo, que não emplacou. E cinco
anos é um bom perlodo para o Presidente da República DiscOrdo do Senador KleinCbing quanto a prafeitos e governadores. Em relação a estes, Senador
KleinObing, o interessante seria proibir a cand"Jdatura
no período subseqOente ao exercfcio do mandato.
Então, eles cumpririam os quatro anos e não se
desincompatibilizariam no terceiro ano; completa.
riam os seus mandatos. Esse espaço de quatro
anos é o suficiente para uma boa administração
estadual ou municipal. Esses nove meses, que
desaparecem com a desincompatibilização, seriam defesos, e não teríamos a possibilidade de
candidaturas. E quando alguém se candidatasse
ao governo do Estado saberia que teria que terminar
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o seu mandàto, pàssar por um· jejÜm do procesSo
eleitoral de quatro anos, para evitar a utilízação da
mídia, a influência na imprensa e os recursos públicos na campanha, e poderia submeter-se a urna
eleição quatro anos depois. Dessa lonna, estariarnos,
ao contrário dessa institt.ição da reeleição, que só interessa mesmo neste momento ao faturamento dos
grandes órgãos de comunicação, moralizando o processo eleitoral. lnsislo: os cinco anos para o .Presidente da Rep(blica são interessantes, inclusive para o
atual. E mais: além dos cinco anos, agrada-me a idéia
do mandato vitalício de SenEKlor para o ex-Presidente
da República, com ·direik> a voz no SenEKio, n1lo a
voto; direito a voz, a ~ação e a salário.
O SR. CASILDO MALDANER - Recolho o
aparte de V. Ex" e incluo o aparte do eminente Senador Vilson Kleinlbing. Trata-se de opiniões sobre
assuntos que estão sendo tratados nesta Casa, sobre temas que dizem respeito ao fato de que o mais
importante agora é o que a Nação estã esperando, o
que a Nação estã acompanhando. Como diz o Senador Josaphat Marinho, nenhum de nós, nem o
candidato a Presidente da República, nem o candidato a Governador colocou na campanha do ano
passado, como tema prioritãrio a ser tratado no Congresso Nacional ou no governo do Estado ou na
Presidência da República esse tema da reeleição.
Agora, quando vemós que um dos temas prioritários
é traJar da reeleição para 1998, ficamos de cer10
modo pensativos. Diz também o Senador Pedro Simon quê hoje o editorial de O Globo, em primeira
página, trata- da· oportunidade da reeleição para
1998. Aí nos questionamos: por que isso? Por que
não incluir também os prefeitos? Por que deixá-los
de fora? Por que essa dissociação? É isso que não
consigo entender direito, que não consigo ruminar a
contento. E fico questionando: por que temos que
decidir agora para 1998, se os prefeitos que também
estão no campo do Executivo não têm o mesmo direito? Ou se incluem 1Ddos na mesma vala comum e nesse caso teríamos que regulamentar isso para
que não se usasse a "máquina•, não se antecipasse
um resultado desde já na cabeça das pessoas; teríamos que preservar o direito das opiniões divergentes
- ou não se faz nada a esse respeito. Se a reeleição
fosse instituída; teríamos de preservar esses mecanismos, para que a sociedade que não pertencesse
ao mesmo grupo de poder pudesse também questionar e apresentar uma proposta altemativa; para que
pudesse, democrática e livremente, aquilatar, pensar, decidir sobre o melhor caminho, sem que hou. 'vesse pressão, tráficos de influências. Teríamos que
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criar isso em conjunto - não só o instituto da reeleição. Este, por si só, nos levaria a bitolar muitos selores da sociedade. Portanto, esse tema teria que ser
mui1o bem discutido. Pelo fato de o debate referir-se
somente a 1998, deixando de fora o ano que vem,
fico a imaginar que não é oportuno, quando estamos
com temas fundamentais para serem discutidos em
primeiro plano, temas que são compromissos de
campanha do ano passado.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. ExA
um aparte, nobre Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASILDO MALDANER - Ouço, com prazer, o l;lpal'le do nobre Senador Josaphat Marinho.
.
O Sr. Josaphat Marinho- A ponderação de V.
ExA é tanto mais apropriada, porque<~ão se entenderia essa heterogeneidade de tratamento: o Presidente da República poderia se reeleger; Gõveriiadores -e Prefeitos não poderiam O problema da conveniência é um só: ou se admite ou não se admite. Agora,
o que-não se admite, como V. ExA pondera com rigorosa propriedade, é que diante de tantos problemas:
uns, sem saúde; outros, sem estrada; outros, sem
alimento; a preocupação do político se desvie para
cuidar da reeleição, a que ninguém se comprometeu
durante a campanha eleitoral.
O SR. CASILDO MALDANER - Recolho o
aparte de V. ExA. Acredito que estamos expondo, extemendo o que pensamos, que é úrn direito dtl"éáda
um de nós que representamos uma fatia do pensamen1D brasileiro. E é nossa função e· obrigação não.
cruzarmos os braços e trazermos aqui o que tratamos no dia-a-dia
_
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para finalizar, gostaria de fazer mais um registro, embora
breve, do encontro partidário que realizamos ontem,
oportunidade em que passamos 1Ddo o dia debatendo, e, apesar de ser um assun1D de caráter mais interno, gostaria de trazê-lo a público.
Sr. Presidente,. o nosso Partido, o PMDB, esteve reunido· ontem; e confesso que, quando chegou
per10 do meio-dia, fiquei bastante preocupado quanto ao rumo que aquela reunião poderia ter. Trago
isso a público porque representamos um Partido político do qual faço parte - no meu Estado, sou o Presidente do mesmo -, e também faço parte do Dire1ório Nacional.
Sr. Presidente, há dois meses, a imprensa vinha anunciando as divergência que tínhamos. Houve uma eleição, na qual ficamos divididos, porque
havia a dúvida da regularidade o.u não de um vo1D,
que decidiria a composição da Presidência, ficando
a Executiva composta por 50% dos membros do Di- .
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retório Nacional; houve a convocação do Direfório
Durante o discurso do Sr. Casildo Malpara discutir essa questão. Iniciamos a reunião,
danar, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
pela manhã, que durou até à noite. Foi duro, é
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Erbem verdade, com divergências, é claro, quando
nandes Amorim, 42 Secretário.
não há os que dominam. Mas, dentro das dive;O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) gência, na democracia, vamos fazendo com que
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres pelo
todos participem, embora com momentos duros e
prazo de vinte minutos.
•
com sacrifícios de diversos companheiros; uns, reO SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronunciando à Executiva, para que a outra faceta, os
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
outros 50% participassem, a fim de que pudésseSrs. Senadores, a contragosto venho tratar do tema
mos ecietizar a composição da Executiva Nacional
reeleição. A contragosto porque preferiria que este
do PMDB, trazendo as aspirações de todos os
tema não fosse trazido a debate. Mas corno Senador
segmentos do Partido para dentro da Executiva.
e, sobretudo, como membro do PSDB, do Partido do
Isso foi possível no início da noite de ontem. É claGoverno, vejo com muita preocupação umà proposro que com o sacrifício de vários companheiros,
ta de reeleição suscitada, embora indiretamente,
como já disse ontem, entre eles o dos Senadores
pelo Governo Federal.
Ronaldo Cunha Lima e Carlos Bezerra, que faziam
parte da Executiva, mas que abriram mão; da DeO Presidente Fernando Henrique Cardoso está
putada Elvira, de Minas Gerais, que também
cometendo··urn erro que pode ser-lhe fatal. Tenho
abriu mão da Secretaria-Geral; e de tantos commuito receio de que a deflagração deste processo
panheiros que também abriram mão, pensando,
seja também o início de um processo agõnico do
acima de suas pessoas, num projeto do Partido,
Governo, do ponto de vista ético.
do conjunto. .
Sou contrário à reeleição quanto ao mérito e
Foi um processo doloroso, mas pensoLH>e, aciquanto à oportunidade. Quanto ao mérito, Sr. Presima das questões pessoais, no Partido. Diria que aldente, Srs. Senadores, admito que, em tese, a reeguns, neste País, talvez esperassem, lá no cemitéleição pode ser boa. NóS. Estados Unidos
boa.
rio, a chegada do féretro do PMDB; porém, vão esMas nem tudo que é bom para õs Estados Unipos é
perar muito tempo, porque estamos na caminhada,
necessariamente bom para o Brasil, ao contrário do
no entendimento, procurando atender, acima dos inentendimento de um antigo Ministro das Relações
teresses pessoais, o Partido, e, com isso, ir ao enExteriores deste País. Os Estados Unidos têm insticontro do País.
·
tuições sólidas -são 200 anos de constituição - e, ao
Precisamos nos reciclar, é bem verdade. Tolado dessas instituições sólidas, uma sociedade
dos os Partidas têm seus problemas.· Quem é que
amadurecida.
Nos Estados Unidos se um Presidente
não os tem? Qual é a familia que não tem probleou um Governador usar a máquina para infringir a
mas? Todas as familias os têm; as cooperativas, as
lei, terá contra ele organizações não-governamensociedades, as suas diretorias, as associações, entais
muito vigilantes; eles têm uma imprensa que
fim, todos têm. Somos uma associação, somos uma
não se curva ao poder. Eles têm casas legislativas,
parte da Nação. Por isso, a palavra "partido" signififreqüentemente, com maioria da oposição. Não é o
ca dividir em partes. Representamos uma facção,
do Brasil, principalmente nos planos estadual e
caso
um setor. Ternos os nossos problemas? Temos. E
municipal, porque, corno bem disse o Senador Joprecisamos discutir, nos reciclar, nos entender, parsaphat Marinho, por urna questão de coerência, será
tilhar, ver.
inevitável que a reeleição do Presidente 'da RepúbliFoi difícil ontem? Foi. Mas com a participação
ca seja estendida a governadores e prefeitos. Não
de vários Líderes, pessoas importantes do Senado,
há como evitar isto. E o que acontecerá com os Esda Câmara, lideranças outras, governadores, ministados, nobre Senador Vilson Kleinübing? Eles vão
tros nossos que estão participando, dando um pouco
•quebrar", nobre Senador. A realidade dos pequenos
de si para prevalecer o entendimento do Partido, esEstados, os Estados mais pobres, onde a imprensa
tamos prontos para caminhar, beneficiando o Partido
não é livre? A mfdia, em alguns, está toda nas mãos
e, acima disso, a Nação.
dos governadores; jornais, rádios e televisões não
Era .o registro que queria fazer, Sr. Presidente
lhes fazem absolutamente oposição. Empresários
e nobres Sr"s e Srs. Senadores.
sequer ousam dar ajuda financeira a oposicionistas,
Muito obrigado.
porque serão esmagados pelo Governo. Acovar-
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..,ctam-se e negam ajuda financeira, mesmo legal. O
uso da máquina é escandaloso. ·• ·
O Eslado do Amazonas tem uma população,
no interior, miserabilizada com o declínio e o ocaso
do extrativismo vegetal. A população inlariorana está
reduzida à condição de pária, absolulamente dependente dos prefeitos, em busca de empregos ou
de ajuda dos mesmos. O clientelismo grassa desbragadamente.
O que acontecerá se os governadores e prefeitos puderem ser reeleitos? O ex-Governador de São
Paulo blasonou que quebrou o Eslado mas fez o seu
sucessor; o que ele não faria para se reeleger? lma.ginem os governadores dos grotões da RepCillica! E
mais: vejo o risco de ressuscilannos oligarquias,
·como na Velha RepCillica.
Observem que inevilavelmente, como salienlou
o Senador Casildo Maldaner no discurso de ontem,
se for permitida a reeleição será permitida a sucessão de parentes. Se um governador ou um prefeilD
.pode se reeleger, como se pretenderá que a esposa,
os filhos dos governadores sejam ineleglveis? Não o
serão. Cairá a·inelegibilidade fatalmente. E que quadro teremos em alguns Estados? Oito anos do governador, oito anos da esposa. talvez oito anos de
um filho. Serão 24 anos com a mesma famiUa no poder! Não estou fanlasiando, este é um dado concreto,
real, que pode e vai acontecer em alguns Estados.
O Sr. Josaphat Marinho - PermiiEHne V. ExA
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES- Concedo-lhe o
aparte, com muito prazer,.Senador ~Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Imagine V. Exa,
com o fato que está descrevendo, como prejud~
mos a renovação dos quadros pollticos e dirigentes no
País! Se já experimentamos o rnaJ.eslar decorrente de
sucessivas quebras da legalidade, como agora vamos
abrir oporlulidade não à renovação mas à manLtenção ou à brmação de novas oligarquias?!
O SR. JEFFERSON PÉRES - V. ExA tem toda
razão, Senador Josaphat Marinho. Não aCredito que
alguém seja ingênuo quanoo vem à tribuna defender
a reeleição - mostrando o lado bom, possivelmente
bom, da reeleição, teoricamente bom, em tese bom sem olhar a re.alidade brasileira. ·
Além dissó, quanto à oportunidade, o Senhor
Presidente dá República, ao trazer ao debate a reeleição, se expõe, e receio que Sua Excelência vá sofrer processo de desgaste muito grande.
O Senador José Samey, quando Presidente,
·sofreu. Não entro em consideraQães se as acusaçO. es que lhe fazem são verdadeiras ou não. S. ExA kf.

tou para que seu mandato fosse reduzido para cinco
anos e não para Quatro ~os. Mas desde então, e
até hoje, ele ficou estigriíalizado pela lula que travou
por esses cinco anos. rudo llie é atribuldo, pelo que
ele teria feito, pelo que fez Ei pelo que não fez. Mas
sofreu uma erosão enorme em sua autoridade. É um
fato. Não eslou criticando o Senador José Samey.
Até hoje S. Ex" é acusado por isso.
O Governo Férnando Henrique .Cardoso ·será
.diferente? Se Sua Excelência e os seus ministros 5e
envolverem na lute pela reeleição já, o que acontecerá, Senador Geraldo Melo? O Presidente talvez
pessoalmente não, mas o que alguns dos seus Ministros e, vou mais além, alguns dos seus fãml.ios porque lodos os governantes têm seus fãmulos - farão para conquistar volos num Congresso em parte
fisiológico. Não há como negar isso, ao lado de Senadores e Deputados da maior seriedade e responsabilidade existe o baixo clero fisiológico~ em quantidade expressiva. O que não cobrarão do Governo
para dar o seu volo, Senador CasHdo Maldaner, em
favor da reeleição?
O que não dirão, de verdades algumas, outras
não tão verdadeiraS, mas aceitas pela opinião públi-

ca como lais, contra o Governo?
Creio que o Presidente da República comete

um grave erro ao estimular isto. E mais ainda quando Sua Excelência vem a público dizer que o problema é do Congresso" Nacional e que dele não participa. Esta não me parece uma postura de estadista.
Sua Excelência passa para a opinião plblica, embora não seja assim, a idéia hipocrisia. Está estimulando por trás e em plblico ãiZendo que não, quanoo é evidente que se Sua Excelência dissesse aos
Ministros: não, não quero a reeleição, nenhum, evidentemente, isso é o óbvio Liulante - nenhum trataria do assunto. O Presidente está, inequivocamente,
estimulando a proposta.
Sua éxcelência vai começar a ter sua autoridade gravemente atelada. Já a deixou ~a por fatos menores. Deixar qiJe nomeiem uma filha para o
Palácio não é crime, IJ9de não ser nem eticamente
condenável, afinal, a filha é competente e trabalha.
Mas se expõe.
Presidente é como a mulher de César: não
basta ser, tem que parecer eticamente inatacável. O
Prasidente já não puniu alguns auxiliares acusados
de envolvimento com empresas particulares. O Presidente já foi acusado de ceder ao fisiologismo. Mas,
se cedeu, o fez por uma causa maior, as tão necessárias, indispensáveis reformas para o País.
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Mas, agora, cederia por uma causa menor, cederia em benefício própri_o, para. se reeleger. O Pre. sidente Fernando Henrique. Cardoso não pode, não
deve se expor a isso. Sou Membro do Partido de
Sua Excelência. Penso que seria bom para. o País
ter um F!JIT)<tndo Henrique Cardoso por mais 4 anos.
Até entendo que, no ír:Jtimo, o Presidente, por estar

nha gente, para seguir esse projeto fulano de tal ou
sicrano é o melhor. Não seria' bonito i5so? Por isso
quero, com muita siriéeridade, nésta manhã, cumpiimentar-lhe pela ·espontaneidade e pel.a coragem
com que V. Exª vem trazer este tema, no· tiórh sel]tido, para o PartidO 'é,"acima cje tudo, parà ·o "Gbverrio
para o Pais. : : .
. . ' : -· .
. . ~

adotando medidas impopular~-.-.-alguma.s de~
reformas são impopulares, terem direitos· e interesses de ampla camada da populilção- tenha o desejo
de· mais quaiio anos para colher <is frutos dàs$àiireformas e realizar 0 Govemõ- éom. 0 ·cjoar 'sdnlia
Acontece que 0 preço a pagar será ·..nui!O ·graride,
será o preço da erosão da sua autoridade rriora!: Isto
sua Excelênéiá não pode faZer: : ·• - . . · _ __
· · ·· ·· · ·
··· • ··
. . ·o sr; ~sildà)Aaldàner ·--·i>eimité-m~ ·y:_ Exª
· ··· ·.:..
um aparte?
. ·:._OS~. JEFF_ER~QN PÉAE;S ~ Coneédcl-Jhe.o
aparte, Senador Casild~ M~ldane~;." .. .. . . .. . .
: O. Sr. Casildo Maldaner... :C.ull1pl:im.en19-Jhe
pela coragem, pela sinceridade com que v .. Ex"-, pertencendo ao Partido da República, traz de público.
uma espécie· de autocrítica, _no bom _sentido. Em
tempo.hé~JiÇvem V. 'Exª piocúrar trazer 'áqtilo que
perisa; aquilo que Váriós ·s~óres. importanllis daqui
de dentro e da Nação estão à meditar." E V: Exiiiraz
. isso no sentido de arrumar, na seotido de coosertar,
no sentido de encaminhar. É por issó que o ctJmprimento. Quando vários problemas estão aí, em primeira ordem, a serem ,questionados, é muito melhor
orientar para isto, a esforço do Congresso Nacional,
do que permitir que alguns setores projetem alguma
coisa para 1998. Eu até diria que, ao invés de uma
reeleição, ou oito anos de mandato, o_u da.I)Ossibili, .. dade de oito anos de mandato, é, muito. melhor quatro anos bem vMdos, bem feitos; bem realizados,
bem administrados, em comanhão com todos; se ao
fim de quatro anos deixar saudades, ir para a história do País como quem fez a reforma tributária profunda, como quem fez a reforma administrativa desejada, como qv.em pensou uma previdência possível por 20; 30, 40 anos, para que aproxima geração
possa ter uma segurança de um Presidente, um
conjunto de ministros, para um conjunto de pessoas,
que implantou no País uma segurança. Jl!ão é mlito
melhor isso do que se ter oito anos, uma possibifidade de uma réeleição, mas que tem que ir levando
daqui e de lá, tem que jogar na bolsa de valores, ver
a cotaçãq, como faz, tem que pensar como garantir
os apoios para 1998; seria muito melhor ficar com
quatro anos e ter tudo isso bem coroado, firmar bem
.o País e chegar ao. fim dos quatro anos e dizer: mi-

O·SR. JEFFERSON PÉRES- Muito-obrigado,
Senador Casildo Mafdaner. Isso que v: Exª chama

-~

-._

e

· de coragem é apenas a posição de quem é um ET
em política. Não sei· nem como cheguei-ao -Senado
· da República. Eu disse, certa vez, na Cãmara de
Vereado rés de Manaus, e repito aqui: -eu lião ·cortejo
o. pode•;-não cortejo a imprensa; não cortejo nem o
povo. Enquahto alguns votam aqui ou criticam o Presidente da República e barganham favores, eu não
peço e nem que~ nada do ·Governo. Na única audiência que tive com o Presidente, para·tratar da
Zona Franca
Màriaus; disse a 'SYa Excélência: se
· Vossa Excelência me of!treeer·todos os .cargos federais do Amazonas; rlir-lhe-ei que não qúero nenhum;
preencha-os procurando os melhores, os mais competentes;os mais probos, os mais honestos, pois eu
njlo os quero, eu não·participo de loteamento ·de .car. gos. Não quero nada do Governo. Desejo que o Presidente Fernando ·Henrique Carooso.faça um·governo socialdemocrata, como a Nação esper§l.· Se Sua
Excelência' fizer isso, terá meu .apoio sempre, inclusiv.e para .votar medidas impopulares. Não quero
nada em troca É por isso que posso fazer este pronunciamE?J1to, sendo. mal entendido pe!o Planatto,
colocado.!Jasua lisllj negra. Qu_e.~ejaJ Nada tenho a
perder, porque nada quero do Poder_
,
O Sr. Vilson Kleioübing ~ Permite-me V. Ex•um aparte?
, .
..
··
O
JEFFERSON PÉRES - Pois não, nobre
· Senador: ~
O
Vilson Kleinúbing ~ Senador Jefferson
Péres, teiizmente, se, por acaso, a emenda chegar
aqui numâ sexta-feira, não passa, porque somos
maioria <Xiritra a reeleição. Realmente, não é só um
gesto de eoragem. F[co ainda mais admirado por ser
seu comPiJ.llheiro nesta legislatura ante o pronu~ciamento que: V. Exª fez hoje. E o Presidente Fernando
Henrique -·que acredito tenha sido sincero- colocou,
com muita clareza, como deve ser este tratamento:
"quem elida disso é o Congresso Nacional; os meus
auxiliares e o Governo estão proibidos de tratardesse assunto•. Para ser mais sincero, Sua Excelência
precisava ainda mandar uma . mensagem, uma
emenda constitucional, para que o mandato de Presidente da República fosse de cinco anos, mas não
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o seu. o do próximo Presidente. Fazendo isso, coloMuito obrigado.
caria urna pedra sobre esse assunto, _que estaria
O SR. PRESIDENTE (Emarides. Amorim) encerrado. Não íriamos correr o risco de ver o
Coricedo a palavra ao nobre Senador Valmir CamPaís quebrar ainda mais, porque quebrado já
pelo. (Pausa)
·
está. Um país que vai pagar, no próximo ano,
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro SiUS$22 bilhões de i,uros e não fica envergonharnon. (Pausa.)
_....... .
do, não fica triste; um país em que os grandes
Concedo a palavra à nobre S!il)àdora Marina
articuladores oas finanças públicas nacionais
Silva. (Pausa.)
.
. .
não se encabulam, não ficam tristes, não ficam
Concedo _a palavra ao nobre Senadór Romero
chateados de sugar do povo brasileiro US$ 22
Jucá. (Pausa.)
...... : . . . . . ... .
bilhões para dar para quem não prj3Cisa, pois
Concedo a palaVra ao nobre Senador EduardO
quem empresta para o Governo: não precisa, em~
Suplicy. (P!li.Jsa.)
.. · · .. · : .. : ..
presta o excedente. que. tem; só um louco emConcedo a palavra ao nobre Senador Mauro
presta para o Governo ou alg'uêm que tenha ex~
Miranda. (Pausa.)
· ·
·-Convido o Senador Jeflersoo.P.éies a à5stlmir' cedente suficiente, enfim, quem não precisa. Então, exatamente esses vão receber no ano que
aPresidência,paraque.eupo~).ism·qapalavra. ·
vem US$22 bilhões, que sugamos de quem está
o Sr. Emandes Amorim, 4!'Secretário·
passando fome, dê ·quem está morrendo em hos·devca a cadeira· da-presidência; que é ocu- .
pilai, de· quem está morrendo em estrada. Um
. pada peJo sr..Jefferson Péres.
país que tem esses problen:'as. deve ter um Pré- ·
sidente do nível de Fernando Henrique Cardoso,
O SR: PRESIDENTE (Jefferson Péresf ~ Cori-·que diz que o Governo não deve tratar de reeleicedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim; ·
ção. E se Sua Excelência ainda quiser se tomar
por vinte minutos.
um estadista - repito -, que mande uma mensa· O SR. ERNANDES AMORIM '(·~Rb:
ievi~
gem ao Congresso Nacional dando cinco anos
são do orador) - Sr. PreSidente, Sr% e Sr5. SenadOde mandato ao próximo Presidente, o que seria
res, no dia de ontem pronuncié1-me a resPEiHii dos ·
uma pá de cal para encerrar o assunto. ParaEstados que se dizem falidos; falar iambém do nieu
béns pela sua postura, nob(e Senador Jefferson··
Estado, Rondônia, e, neste inomentó, gostaria dé rePares.
·
- gistrar as mazelas que aconteceram por lá
o SR. JEFFERSON PÉRES _ Obrigado SenaNo início do aluai governo, houve urna campodor Vilson KleinCbing, recebo com muita satisfação 0
sição do Governo Valdir Raupp, que é do -PMDB,
seu aparte. Qosturno dizer que, entre _tantos Senacom o Partido dos Trabalhadores, ocasião em qua o
PT assumiu 50% dos cargos. ·
·
··
dores sérios que tenho encon_trado nesta legislatura,
Naquele período _ por falta de sorte do próprio
V. EJOI. se inclui entre os mais sérios.
·
.
PT -, havia membros desse Partido participando esV. EJOI. tem toda a razão. O Presidente é, sepecialmente da Secretaria de Educação, onde houve
gundo todos os que o conhecem de perto, um estao maior índice 'de corrupção, que levou o Governo
dista. Sua Excelência tem, então, de adotar uma
do Estado a ser chamado pela revista Veja até de
postura de estadista; de fonna clara e inequívoca te"ladrão de galinha". Naquela Secretaria, estava um
ria de dizer ao País que é contra a sua própria reemembro do. PT como adjunto do Secretário.
leição e que, se o Cong~o insistir em votá-la agoEssa· corrupção alastrou-se por várias outras
ra, não se candidatará O PréSidehtii'Femando HenSecretarias - e, na própria Secretaria do Planejarique Cardoso tem de deixar, de forma inconmentó, havia um membro do PT. PagamentOs espútestavelmente clara para a Nação, que não quer tirar
rios da ordem de R$35 milhões foram eletuados; diproveito de um casufsrno. Se não fizer isso, Sua Exnheiro saído dos cofres p(blicos para pagar empreicelência perde. Se a emenda for aprovada, perde
teiras que teriam feito obras há seis ou oito anos, ou
também o povo brasileiro, com as seqüelas que viseja, em governos anteriores.
rão e sobre as qüais V. EJ01. já falou em aparte ao
o Governador do Estado tómou dinheiro em
Senador Casildo Maldaner.
bancos particulares, realizando a chamada ARO,
Eram estas as considerações que a consciêncom juros de 10%, para pagar os tais reajustes de
cia me impunha fazer e que ficarão registradas nos
obras já acabadas.
Anais do Senado, para sanar a minha responsabiliEnquantó a CPI de Obras Inacabadas está
dade, humilde que seja, perante a história.
preocupada em conseguir verba para o término de
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muilas delas que têm utilidade - inclusive no caso de
Rondônia. em cujas penitenciárias os presos vivein
amontoados -. o Governador de Rondônia dâ-se ao
luxo de tirar da folha de pagamento dos servidores
pítllicos do Estado, da Saúde, da Educação, da Segurança para pagar reajustes passados de obras já
acabadas - não é o caso de obras inacabadas. No
entanto, hoje, com o déficit de R$35 milhões l3pela
para o Governo Federal que acena presentear· esse
Estado com dinheiro da Caixa Econômica.
: · Sr: Presidente, Srs. Senadores, há que se ressaltar qoo o dinheiro da Caixa Econôinicá é jusià_. ·
mente aquele recebido do cidadão, do povo, principalmente dos que devem prestações das casas financiadas Pelo Plimo de Habitação; é esse dinheiro
tirado da mesa dos pobres, dos miseráveis e assalariàdos que o Governo Fernando Henrique quer emprestar, a juros de 6% ao ano, aos Governadores
para saldarem dívidas que ninguém sabe como toram contraídas, a exemplo de Rondônia, que a meu
ver, o Estado já saldou.
Sr. Presidente, notícias correm na boca do
povo de que o. dinheiro que o Sr. Governador tirou
dos cofres p(b6~ para pagar os seus fuOc::.ionárics
foi repassado às empresas e em ·troca benesses de .
. -até 60% foram recebidas. Isso é uma vergonha
Será que o Ministro Pedro Malan .está investigando o destino desses recursos para os l;stados
que se dizem falidos? Seria correto pegar esse di-·
. nheiro, que poderia ser investido na própria agricultura, para matar a fome do povo, e emprestá-lo aos
Estados que [lão tiveram o cuidado de administrar
bem suas finanças? E quem seria o avalista desses
Estados que já se encontram falidos? Ao perguntar
sobre o avalista ao Presidente da Caixa Econõmica.
ouvi a resposta de que a área econõmica do Governa Federal poderia avalizar esse financiamento.
De onde tiraram esses critérios para fazer com
que esse Ministério pudesse avalizar os Estados?
Um pobre comerciante, um pobre empresário,
quando vai a um banco pedir empréstimo, em contrapartida lhe é exigido penhora de duas ou três vezes mais para alendê-lo. Veja que 0 empresário produz, exporta. busca divisas para este País. No entanto, para ele, os bancos se encontram tachados, e
para os l;stados falidos, que desviaram ou aplicaram
mal os seus ·recursos, 0 Presidente da RepCbr~ca
àbre-lhes as portas. E para o cidadão, para o povo
brasileiro, quase todo ele penhorado em bancos, devendo cheque especial, empréstimos?
A maioria dos Municípios, Sr. Presidente, está
devendo, está sacrificada quanto a esses Estados.

Novembro de 1995-

Por que a política de só atender os vinte e sete Estados ou aqueles falidos? Acredito :qúe, tendo. dinheiro.
nos cofres pCblicos, na Caixa Econômica Federal,
para atender os Estados em dificuldades, evidentemente o Governo deve ter também din~Jeir0 pai'GI
emprestar aos Municípios devedores ou· em dificuldades. Estou fazendo este relato não· para impedir
que se mande dinheiro ao Estadc;> de Rondônia
Quero, sim, que esse.dinheiro vá a Rondônia, e não
sejam apenas R$1 00 mil, R$200mil. R$1. !Íilhãc),
mas muito mais do que isso. Todavia. quando o Piá-:~
sidente da República e 0 sistema..eccinôrnico do País
enviarem-na ao Estado de Roridõnià .co.mo:a oUtrOs.
Estados, que essa velbà seja carimbada pa.:a pagiú'
. folha de pagamento atrasada. ou para obras ou pagamentos diárics, porque o Governo atual ·do meu
Estado não respeita o !:linheiro pítllico~ · · · ·
. O sr; Romero JuCá - Permité-me V. Ex" úiri
aparte? ·
·
·
·
O SR. ERNANDES AMORIM -Ouço o aparte·
de V. ~. nobre Senador Romero Jucá . · · ·
O Sr. Romero Jucá - Nobre Senadcii Emandes Amorim. eu apenas gostaria de reforçar, nas aolocações de V. Ex", a nE~CBSSidade de o Governo Fe-dera! encontrar algum mecanismo .no sentido dé socorrer também as Piefe;turas. Não somos contra o
aporte de recursos q~ se prei1ÚiiCia para alguns
Estados em situação falimentar. EntendemoS Isso;
sabemos da dificuldade .de alguns Estados da Federação, mas seria importante frisar que os municípios,
principalmente os do interior do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste estão em situação extremamente
ve, a ponto de mtitos F;reteitos fecharem a sede dos
municípios, exatamente, · por falta de recursos. Isso
ocorreu erri Roraima, no Município de Bonfim bem
como em alguns municípios do Estado do Amazonas e de Minas Gerais. Prenuncia-se um grave problema para os municípios: o pagamento da folha do
13" Salário dos servidores municipais agora em dezernbro. Portanto, eu gostaria de fazer coro às colocações de V. ex;< no sentido de que o Governo Fe-dera!, além dessa bóia atirada para a salvação financeira de alguns Estados, crie mecanismos que alendam os municípios necessitados. Efetivamente, a
queda da arrecadação municipal, a queda do FPM,
foi uma questão grave, ocorrida no segundo sarnestre, penalizando esses municípios. Parabeniz<H>
pelo enfoque da matéria
O SR. ERNANDES AMORIM -Senador Romaro JiJCá, incorporo as palavras de V. ~ ao nosso
discurso, e deixo aqui este apelo. O Presidente da
República e o Ministro José Serra devem levar em
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-consideração que, se os Estados forem beneficiadas, tais benefícios devem se estender aos mur ,;crpios. No meu Estado de Rondônia, os municfpios,
além de não receberem qualquer ajuda do Estado,
estão falidos como tantos outros do nosso Pais.
Aiiás, Sr. Pr91lidente, no .Estado de Rondônia,
o Sr. Governador, um descuidado com a verba pública, pegou R$19,7 milhões e rep3ssou-os à Prefeitura da Capital para pagamentos de reajuste de obras,
constrúfdas há 6 ou 8 anos.. É uma imoralidade o . .
que este Governo de Rondônia está fazendo com o
dinheiro público; ·ele faz doações, mas as tira do. di- : :
nheiro do, Estado, dos cofres. públicos,: dinheiro d!~ '
folha de pagamento dos funéionários públicos. Em
Rondônia, os setores do funclcinaJiSmo p~lico, hoje,·
estão em greve. Repito - é U11J8 imoralidade.. Não
vou pedir. intervenção, corno já fizeram :98 Senado,res dó Açre,
estamó-nos organizando,. re(;ó.: ·. :
lhendo a documentação parà a posterior! vir a esta . . .
tribuOa e pedir a-possível inteNenção no, Estado~:::
Rondônia, devido à maneira:~rTõnea CQr(l que o· Go-. ·
vemador eSiá ildmlnistrandó os recursos 'e o destino
do nosso Estado.
Outro assunto me traz ~ iribuna,
Presiden-. , _
te S~ e Srs. Senadores. Neste último :final de se. · · ·
~na, o Estado de.Rondôni~_teve a hql).ra de
ber a visita de suà Excelência o Embaixador Heril!do
Muiloz Valenzuela, -da RePúbtica Delnócráticii-i!i> ·..
Chile, e este Partainentar 'em;particul<!f. 'por ter sido
distinguido por sua Excelê~ia em umà:visita espe.
cial ao meu Município- Ariquemes, oiK!à o Senhor
Embaixador H~raldo, levou a presença amiga e Iratema do povo· chileno, visitando o Frigorífico Rio Jamary, empresa niodelo da· ieg'ião norte· no abate· e ·
beneficiamento ·de carne bo)lina e seus derivados,
onde se deteve analisando a excelência·i:las instalações, assim como no aspecto econômicó e social do'
empreendimento, que gera milhares de empregos
diretos e indireflls, com reflexos positivas na economia de Rondônia e de 10da a Amazônia'
A visita do Eminente Embaixador ·Heraldo, se
reveste da maior importãncia para o iOOu Estado,
pois no momen1o em que toda a sociedade rondoniense, e em particular à classe empresarial, capitaneada pelo dinâmico empresário Engenheiro Miguel
de Souza, Prestdente da Federação das Indústrias
do Estado de -Rondônia, estão dedicando lOdos os
seus esforços para a concretização da· tão sonhada
saída para o Pacífico.
Sonho acalentado pelo Povo da nossa região
por longos anos, e que graças ao espírito de luta na
._nossa classe empresarial, começa a se malerializar,
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e tomando o seu rumo verdadeiro, e não temos dúvida, que hoje este é um processo irreversfvel, pois o
intere!ise .e desejo de toda a região Amazônica em
es~i~ as relações diplomãtica.<;, culturais e comerciais, com os nossos países vizinhos é uma realidade, que a Nação não pode mais ignorar.
As Universidades Chilenas, Peruanas e Bolivianas;recebem i.rn) expressivo número de estudantes ~~ileiros todos os anos, o mesmo ocorrendo
com ·as nossas univerSidades que abrigam em seus
"Campus• carinhosamente os estudantes dos países
irmãos; somente· este !aio, a no8so ver já constitui
em motivo. sUficiente para construção da rodovia
do Pacífico.'
·
·
: É inegãvel o imPacto dessa ródovia para a economia M CentrQ-Oeste e da Amazônia, pois será o
caminho_ mais curto· para coràcannos os nossos pruduros· ili:l mercado asiático em cóooições"rompetitivas e mm maior' agilidade.
.
·Cobrá mais uma vez desta Tiibuna, que o Prasidente' i=erriarido Henricjue Cardoso, assuma ·e
cumJirii ó seu compromfsso com a região Amazônica, Que as suas promessas de campanha não tenham caído _ira vala comum do esquecimento em
menos de um ano do seu mandato.
rióssq povo espeta e-clama 'por programas
espeçfficos para a Amazônia, elaborada com a participação popular, sob a luz dá nossa realidade, e não
por buróérataS que somente corthecem a realidade
das Avenidas Vieira Souto e Paulista.
Rnalmente, Sr. Presidente, quero agradecer
em róer/ nome pessoal e em nome dos rondonienses, ·a fidalga visita do Embaixador Heraldo Muiloz
Valenzuela, que· tãÕ bem representa o ~tivo povo
chileno, que tão carinhosamente nos recebem em ·
seu solo-pãtrio, ainda é bem recente e viva em nossas memórias a postura do governo chileno ao receber os nossos exilados pollticos, a exemplo do hoje
Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Ministro José Serra.
Saúdo com mtita alegria o Chile de Salvador
Allende - o grande Presidente chileno e mártir da democracia, saúdo tarrbém o Chile de Eduardo Frei, o
Democrata Andino, que tem a missão histórica de
consolidar a grande obra de Allende.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça, por
20 minutos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
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sidente, Sr% e Srs. Senadores, venho, nesta manhã,
·.,trazer mais uma vez, para análise desta casa, um
tema que me parece da maior importância Estamos
vivendo um momento crucial do Plano Real, o que
também não é novidade, porque todos os momentos
são cruciais.
Eu gostaiia de fazer uma reflexão que, creio,
ainda não tenha sido feita devidamente. Um dado de
análise que, talvez, não tenha sido introduzido, com
a devida relev;mcia, misse processo de diScussão, de
debate, de cíftiCa, de 'reflexão,' de p<inderações analíticas, que têm
feitas em toniO do Plàno RéaL
.
Quando foi editada a Medida Provisória da DEÍsindexação, logo após a aprovação da Medida Provisória do Plano Rea), que .foi transformada em lei,
talvez tenha· sido eu o primeiro, aqui no Senado, p<irque foi exatamente no dia dá Éldição -'e essa condição de primeiro é apenas cr_onqlogicamente, não
quanto !I importância do meu pronunciamento - mas
tive a oportunidade de ~er, Cronologicamente, talvez,
o primeiro Senador a fazer urn manifestO favorável à
desindexação, dizendo que, pelo que eu estava convencido, a partir de um exame do conjunto de fatores que determ.inam o Plano Real, Que a éfesindexação era a única forma
assegurar e pmser.;ar c
valor e o poder aquisitivo dos salários. Essa foi a Unha do meu pronunciamento, oiJ seja, desindexar
signifiCa. assegurar ·o pOder aquisitivo dos salários.
Ou seja, desindexar é a melhor política salarial que
um país pode ter.
Evidentemente, naquEÍ!as <Íituras, esse tipo de
informação era ousada, era, por certo, vistO por alguns até mesmo como uma medida, uma afirmação
contraditória, já que no momento em que n.ão há
· .. urna política de proteção, de defesa dos salários que eu, historicamente, sempre defendi - supõe-se
que os salários estejam, portanto, desprotegidos e
em perda permanente num processo econômioo de um
Pais que tem um alto déficit p(blico, de um País que
tem graves desequilibrios de renda corno tem o Brasil.
Mas, de qualquer forma, na nossa análise, na
comparação que fizemos com as várias experiências
vividas nos planos econômicos pelo Brasil, chegamos a esta constatação: de que a desindexação era
o único caminho, segundo o qual, se poderia assegurar minimamente o poder aquisitivo dos salários, ou
seja, que o impecto dos reajustes setoriais na economia, não repercutiriam de maneira tão grave sobre o
poder aqlisitivo, caso howesse desindexação.
Sr. Presidente, eu me criei num Pais, em que
toda vez que se aumentava o preço dos combustíveis quase que automaticamente, no dia seguinte,
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por um processo absolutamente dinâmico e inevitável, todos os demais preços da eConomia também
se reajustavam, quase nos mesmos níveis nominais
dos reajustes dados aos cornbustiveis. O que, evi- .
dentemente, em termos de conceituação econõmica;
é um absurdo, é uma aberração, é de um total dascabimento, mas que, do ponto de vista de Lima certa
conceituação popular, se aceitava como algo absolutamente normal, era um padrão de comportamento ·
! econômico no Brasil, ou seja; aumentava ·o pràçd âà
gasolina hoje, amanhã, o vendedor de café na· esquina aumentava o preço do cafezinho, na mesma
proporção do aumento do preço da gasolina. Isto era
uma cultura comportamental na economia brasileira, ·
uma cultura geradora de inflação. E para destruir
com esse comportamento cultural negativo, nocivo,
era preciso desindexar. Por quê? Porque a de5indexação determinaria que os preços públicos tiveSsem
sobre o conjunio da economia o efeito verdadeiro, o·
eleito real; ·o efeito essencial e nãtnrefeito nominal,
que tanto se registrou ao longo de tantos anos, · . .
Portanto, é isso, Sr. Presidente, que quero ·ra,. ·
gistrar. TIVemos, há cerca de um mês e meio, um
reajuste no preço dos comb!JS!íveis no Brasil. O' im-

patl9-sGbl'e e-oonjlm~da~emia-tet demE!IlOSOO
1%. Esse impacto realmente se verificou. Esse tipó ·
de modificaÇão de custos acabou se expressando
no conjtinto dos preços e até na alta dos preçós, ou
seja, na própria inflação. Mas não mais no volume,
na proporção descabida que, historicamente, acontecia no Brasil. · ·
Recentemente, hâ duas semanaS, o Governo .
decidiu reajustar as tarifas do setor elétrico em pata-'
mares que chegam a quase 20%. No entanto, o efeito disso sobre o conjunto dos preços, sobre o nível
de inflação deste mês que está agora transcorrendo
é de menos de 1%, é de zero vírgula po~ por
cento. Este é o impacto que se vai dar no conjunto
da economia, que se vai dar no primeiro mês de reajuste e qué, depois, não terá uma relação seqüencial
com os reajustes gradativos que sempre conhecemos no Brasil.
De modo, Sr. Presidente, que quero fazer este
registro. Cinco meses depois de ter feito esta afirmação, cinco meses depois de, desta tribuna, ter feito a
afirmação de que a desindexação significaria exalamente o que está acontecendo, quero aqui registrar
que até agora estou satisfeito e coerentemente atua6zado com o que disse cinco meses atrás. E COmO
espero que as coisas continuem assim, continuo
acraditando que a desindexação é uma boa medida
econômica neste momento para evitar esse impacto
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global, seqüencial, automático, cultural de reajustes
que sempre vivemos no Brasil.
Faço este pronunciamen1o apenas para dizer
_que temos de estar cientes disso. Não há registro na
história do mundo, não hã registro na história dos
povos, não há registro na história do Brasil de que
preços tenham sido derrotados por salários. Ou seja,
num processo inflacionário, não há registro na história econômica do mundo de que salário consiga suparar preço. Sempre os preços correm na frenta dos
salários em termos de inflação. logo, quanto menos
inflação, menor é a defasagem, menor é a perda dos
assalariados, menor é a perda do poder aquisitivo
médio da população.
Portanto, combater a inflação é lutar pela manutenção do poder econômico, pela preservação
dos salários, pelos interesses dos pequenos, dos
mais desprotegidos, daqueles que mais sofrem neste País.
Creio que esta, Sr. Presidente, é uma inversão
muito importante no processo comportamental das
pessoas que lutam hoje em defesa daqueles que
mais precisam no Brasil.
Não desapareceram as diferenças entre esquerda e direita, Sr. Presidenta. Esquerda é uma
coisa, direita é outra. Esquerda é esquerda, direita é
direita, embora não existam mais as nações que defendiam o socialismo como capitalismo de Estado ou
como capitalismo ortodoxo.
Mas creio que lutar pela redução das desigualdades ainda é uma atitude de esquerda. lutar pela
redução das desigualdades sociais é uma atitude
bâsica de esquerda. logo, a escolha desse caminho, é evidente, tem a ver também com as suas
conseqüências e com os resuitados obtidos.
Na medida em que os salários são minimamente preservados, em que o poder aquisitivo é relativamente muito mais bem preservado do que era
no período inflacionário, creio que a verdadeira luta
em defesa dos salários é a luta contra a inflação.
Evidentemente, problemas ocorrem, dificuldades existem, mas elas são mt.ito diferentes daquelas
que ocorrem ou que existem num processo inflacionário.
Faço este. registro, Sr. Presidente, não como
um dado triunfal da minha afirmação, não como l:lma
afirmação soberba de quem quer aqui dizer, pretensa ou arrogantemente, frases como "Viu como eu
estava certo?". Não é nada disto, Sr. Presidente.
Este mesmo processo pode dar inteiramente errado.
Basta que ooisas absurdas venham a ocorrer no plano econômico, oomo, por exemplo, a necessidade
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d~ emitir moeda para salvar bancos, a necessidade
de colocar recursos que estão hoje reservados pelo
Banco Central para circular na economia para fundir
bancos. Esse tipo de coisa pode gerar desequilíbrios
que levem a uma defasagem e, portanto, à derrubada do plano.
Portanto, Sr. Presidente, não quero aqui fazer
nenhuma afirmação triunfal, definitiva e prepotente.
O que quero dizer é que o processo de luta é diário,
é permanente. Mas digo também que estou convencido de que lutar contra a inflação, contra a emissão
de moeda que esteja em desacordo com o crescimanto da economia significa lutar pelos assalariados, lutar contra o aumento das desigualdades, ou
seja, lutar pela redução das desigualdades sociais
neste País.
Obrigado a V. Ex". Sr. Presidente.

Durante o ciiscurso do Sr. Jo$é Fogaça. o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
oomo líder do Partido dos Trabalhadores, peço a
palavra para uma oomunicação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Senador Eduardo Suplicy, logo após a leitura do expediente ooncederei a palavra a V. Ex".
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art 91, §
32, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
-Projeto de lei do Senado nº-17, de 1995, de
autoria da Senadora Beneditá da Silva, que autoriza
o Poder Executivo a instituir, no âmbito do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça.
delegacias especializadas em crimes raciais e dá
outras providências.
- Proj!lto de lei do Senado no. 69, de 1995, de
autoria do Senador Romero Jucá, que altera a lei no.
5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre
a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em
serviços da União e dá outras providências;
-Projeto de Resolução nº-121, de 1995, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que suspende
a execução do § ~ do art 1" do Decreto-lei n9.
1.866, de 9 de março de 1981, bem oomo do caput
do art 1" e seu § ~. e do art ~. do Decreto n9.
85.952, de 29 de abril de 1981.
O Projeto de lei do Senado n9. 69, de 1995,
aprovado, vai à Câmara dos Deputados; e o de n9.
17, de 1995, rejeitado, vai ao Arquivo.
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O Projeto de Resolução nl! 121, de 1995, tendo
sido aprovado, vai à promulgação.
•O S~. PRES~DENTE (Em~ndes Amorim) - A
PreSldêllCia comun1ca ao Plenãr!o _que. uma vez findo ~ prazo fixado no par~grafo u~ICO do art. 254 ~
Reg1menfo Interno, sem •nterpos1ção do recurso ali
previsfo, detenninou 0 arquivamento definitivo do
Projefo de Lei da Câmara nl! 58, de 1995 (nl! 888/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre alocação de
recursos provenientes de exploração de loteria esporliva federal, sena, loto e dá outras providências.
Será feita a devida comunicação. à Cêmara dos
Deputados
O SR: PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Encerrou-se ontem 0 prazo ·para apresentação de
emendas ao Projefo de Lei da.. Câmara nl! 28, de
1993 (nl! 3.072/89, na Casa de origem), que proibe a
cobrança de taxas de inscrição de candidafos em
concursos pLtllicos e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia.
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Sobre a mesa, JliOPQSia de emenda à Constittjção que
será Rda pelo Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Jefferson 'Péres.
É lida a seguinte:

PROPOSTA DE .EMENDA À CONSTilUIÇAO
_ N267, DE 1995
Acrescenla parágrafos ao art. 14 do
Ato -das DisposlçOes Constitucionais
TransHórlas.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 39. do art. 60 da
Consliluição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texfo conslilucional:
Art. 1!1- O art. 14 do Afo das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 52 e 6"-.

"Art. 14. ···--········-·······························
§ 52 Os servidores pLtllicos militares
originários dos Terrilórios Federais do Amapá, d~ Rond6nia e de Roraima poderão opIar pela sua pennanêncla nos qtJadros da
União, assegurada a manutenção de fDdos
os direifos e vanlagens a eles atribufdos.
§ 6"- Os servidores rnDitares que exercerem a opção da que trata o parágrafo anterior passarão a integrar quadro em exlin-
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ção, podendo permanecer em exercício na
Polícia Militar do respectivo Estado.•
Art. 2" A oPÇão de que trata 0 § 52.do art. 1 4 do
Afo das Disposições Constitucionais Transitórias,_
com a redação dada por es1a E · nda Constituci ·
.
me
.
.onal, será exetada no prazo de ~nfo e v1nte d.as
conlad~ da sua ~!Om~a~o. apll~~ também
~ seMdon:s rrulilares_ •nativos, ong•nãrios dos _exlinfos T~nos Fede~a~s do Amapá, de Rondõma e
de ~!alma, que ~nham passado P_8l"a a reserva ou
falecido após ~ c~ação d~ ~es~o Estado, bem
corno aos pens•on•stas CUJO Instituidor de pensão se
origine desses Territórios.
.
Art._ 39. Esta Emenda entra em viQor na data de
sua Pltlllcação.
Justificaçao
Um dos princíP.ioS que presidiram a criação dos
E;l>lados de Rondônia, Amapá e Roraima foi a preservação dos direitos dos servidores que haviam ingressado no serviço dos exlinfos territórios. Para tal
foi facultado
séúS Sérvidõres civis exercer a oP:
ção pela permanência nos quadros da União ou pela
transferência para os novos Estados.
Esse âireifo, entretanfo, não foi expressamente
assegurado aos servidores mUitares dos Territórios,
que passaram a consliltjr a Poücia Militar dos novos
Estados, sendo transferidos, compulsonamente, aos
respjldivos Quadros de Pessoal.
Assim, os servidores civis dos ex-Territórios tiveram situação definida por normas próprias, ou
seja, os que optaram pelo Estado mediante a submissão ao ordenamenfo es1adual e os demais, pelo
enquadramento nos Quadros da União, inclusive
aplicando-se-lhes o respectivo regime jurfdico único,
definido pela Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
Os servidores miliiares, no entanto, ernbora
pertencentes originariamente aos quadros da União,
tal corno os civis, não foram contemplados, recebendo tratamento diferenciado; corno se fossem desiguais perante a lei, uma vez que tanfo os civis quanto os militares dos ex-territórios Federais mantinham
vinculo com o mesmo ente politico: a União. Em puIras palavras, enquanto os servidores civis gozaram
do direito de opção, esse mesmo direito foi negado
aos servidores miRtares.
1~. então, corrigir es1a distmção, queretira direifos dos servidores militares dos ex-Territórios Federais, sem qualquer justificativa. Trata-se.
aqui, de providência indispensãvel para restabelecer, de uma vez por toCas, a paz sócia!. no seio das
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famílias dos numerosos servidores públicos militares
dos antigos territórios Federais de Rondônia, de Roraima e do Amapá, até o momento à espera de solução adequada para o justo pleito que manifestam.
Assim, submetemos aos eminentes pares a
presente proposta de emenda à Conslillição que
visa a corrigir esta discriminação odiosa perpetrada
contra os potrcias militares dos antigos territórios,
homens que, muitas vezes com o risco da própria
vida, deram umaineslimável colaboração no sentido
da integração nacional e da preservação da ordem
pública nos rinéões inaiS ·dista.ntes do território brasileiro.
Sala das Sessões, 1O de novembro de 1995. Senador Emandes Amorim - Senador Jefferson
Peres - Senador Gerson camala (Apoiamento) Senador Onofre Quinan -Senador Luiz Alberto de
OliVeira -Senador Joao Rocha - Senador Romeu
Tuma - Senador Roberto Freire - Senador Jonas
Pinheiro - Senador Júlio campos - Senador Freilas Neto - Senador Lucfdlo Portella - Senador
Bernardo cabra! (Apoiamento) - Senador Ronaldo
Cunha Lima .- Senador Joao França - Senador
Leomar Quintanilha - Senador José Bianco - Senador Romero Jucá - Senadora Júnia Marise Senador AntOnio cartas Valadares - Senador Jáder Barbalho- Senador José Eduardo Outra -Senadór .Gilvan Borges - Senador Carlos Wilson Senador carias Patroclnio -Senador casildo Maldaner - Senadora Marluce Pinto - Senador Ramez
Tebet -.Senador Osmar Dias.

- (A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania -decisão tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim).- A
proposta de emenda à Constituição, que acaba de
ser lida, está sujeita às disposições específicas,
conslantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Sobre a mesa, requerimento que será lida. pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Jefferson
Peres.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N"1.446, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 215, inciso 11, alínea b, do Regimenfo Interno, escoarecimentos Sobre
empresas, prazos, número de pessoas contraladas,
aditivos, valores e objelivos, dos contratos de pres-
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tação de serviços, assinados pelo Senado Federal,
que estejam em vigor na presente data.
Sala das Sessões, 1O de novembro de 1995. Senador José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
requerimento lido é deferido pela Presidência
Sobre a mesa, projefo de lei que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário em exercicio, Senador Jefferson
Peres.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•307, DE 1995
Allera a redaçlio do art. ~ do Decreto-Lei no 972, de 17 de outubro de 1969,
que "Dispõe sobre o exercicio da profisslio de Jornalista", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decrela:
Art 12. O art 4" do Decreto-Lei ~ 972, de 17
de outubro de 1969, aHerado pela Lei~ 6.612, de 7
de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinle redação: ·
·
·
·
"Art 4" O exercício da profissão de jornalista requer registro prévio na Federação
Nacional dos Jornalistas - FEc~AJ. e ser fará
medianle a apresenlação de:
1- carteira profissional;
11 - diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou reconhecido, registrado no
Ministério da Educação e do Desporto, ou
em instituição por esle credenciada, para as
funções relacionadas no art 62. deste decreto-lei, com exceçao da iunção definida na
alínea h;
III - se estrangeiro, prova de permanência definitiva ou autorização legal para
. trabalho no Brasil e diploma de curso superior de jornalismo, revalidado de acordo com
a legislação em vigor.
§ 1"- Para o registro profissional da iunção de ilustrador, prevista na alínea h do art
62. deste decreto-lei, é necessária a apresentação de:
I - diploma de curso de nível superior
ou certificado de conclusão de ensino de segundo grau, fornecido por estabelecimenfo
de ensino reconhecido na forma da lei;
11 -certificado de aprovação em exame
de capacilação técnica para o desempenho
da iunção, realizado pela Federação Nacional dos Jomalislas - FENAJ.

·:.·
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§ 22 O registro pr~io na Federação
Nacional dos Jornalistas - FENAJ serã submetido pelo interessado ao órgão regional
competente do Ministério do Trabalho, para
simples homologação que tomarã definitivo
o registro, vedada qualquer exigência adicional prevista neste artigo.
§ 3" O pedido de homoloaacão serã
formalizado no prazo de trinta diãs·'a contar
da ex~ição do registro prévio, que serã
vâlido para o exercido profissional de joma6sta, até a data da sua transformação em registro definitivo.•
Art 2" O regulamento desta Lei serã expedido ·
no prazo mãximo de sessenta dias a partir da data
de sua publicação.
Art 3"- Esta Lei entra em vigor na data de sua
pub6cação.
Art 42 Revogam-se as. disposições em contrãrio.
Justlficaçao
O projeto de lei que ora apresentamos visa
adequar a legi:;;lação referente ao 8Xereício da profissão de jornalista aos modernos tempos ei!I.QUe vivemos.
O registro profissional deixa de ser emitido pelo ·
Ministério do Trabalho, a exemplo do que acontece
com os advogados, arquitetos, médicos, engenheiros, farmacêuticos, ànterinelros e ouíias profiSSões,
e passa ·a ser expedido pela Federação Nacional
dos Jornalistas - FENAJ que, por delegação legal,
terã comPetência para emitir o registro prévio de jornalista, sujeito apenas à simples homologação do
órgão compe1ente do Ministério do Trabalho, que
com este alo tomarã o registro definitivo.
Além disso, procura-se possibilitar. o exercício
da profissão de jornalista aos estrangeiros com residência definitiva no País ou autorizados a trabalhar
no Brasil, uma vez que atualmente jornalistas de ou·troS países não podem aqui exercer a profissão.
Não se concebe que, no momento em que as
tronteiras são alargadas pelo processo de globalização e integração de mercados, se impeçam profissionais de países como o Urug-uai, Argentina e Paraguai, de. aluarem no Brasil, cobrindo os falos relativos ao Mercost.i.
Não se traía de uma abertura indiscriminada do
mercado de nião de obra, mas sim da possibilidade
de que aqueles que jã residem no Pafs ou são possuidores de autorização para trabalhar no Brasil,
possam exercer suas profissões legalmente.
Em face destas considerações, solicitamos
apoio para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 1O de novernb!"o de 1995. Sel)ador cartas Bezerra, PMDBIMT.
LEGISlAÇÃO CITADA

LEI N26.612, DE7 DE DEZEMBRO DE 1978
Altera dispositivos do Decreto-Lei 11"
972, de 17 de outubro de 1969. aue dispOe sobre profissao de JomaiiStà.

a

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional dooreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1" FICam revogados o § 22 do art so.,· ó
item IV e os §§ 1" e 22 do art 42, do Decreto-Lei ni>
972, de 17 de outubro de 1969.
·
·
· ·
Art 22 Passa a vigorar com à sàQuinte.red~o
a alínea a, dó § 3"-, art 42 do Decreto-Lei 11" 972, de
17 de outubro de 1969:
·
·

"Ar!. 42.................;...............;................. _.

: ;·:::::::===:::::::==:::::::::::::::::::~::::::::~.

§ 3" ................................................: ......
a} colaborador, assim entendido aque. la que,. mediante remuneração e sem relação de emprego, produz trabalho de natureza técnica, cientifica ou cultllral, relacionado
· com a sua especialização,. para ser divulgado com o nome e qualificação do autor;• .
Art 3" Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art 42 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasilia 7 de dezembro de 1978. - 1572 da lndependência e 9QO. da República.
ERNESTO GAISEL, Arnaldo Prleto

DECRETO-LEI N"972, DE 17 DE OUTUBRO DE
1969
DispOe sobre o exerclclo da profis.

sao de jomaiiS1a.

Art 42 O exercfcio da profissão de joma6sta requer prévio registro no órgão regional competente
do Ministério do Trabalho e Previdência Social que
se farã mediante a apresentação de : ·
1- prova de nacionalidade brasileira;
11 -fOlha corrida;
III- carteira profissional;
IV - declaração de cumprimento de estãgio em
empresa jomalfstica;

·..
.,
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V - diploma de curso superior de jornalismo
oficial ou reconhecido registrado no Ministério da
Educação e Cultura ou em instituição, por está cre_denciada, para as funções relacionadas de a a g no
artigo 62.
§ 1Q O estágio de que tratas o item IV será disciplinado em regulamenlo, devendo compreender periodo de trabalho não inferior a um ano precedido de registro no mesmo órgão a que se refere este artigo.
§ 2Q O aluno do último ano de curso de jomalismo poderá ser contratado como estagiário, na forma
do parágrafo anterior em qualquer das funções enumeradas no artigo 6º-.
§ 3º- O requerimento disporá ainda sobre o registro especial de :
a) colaborador, assim entendido aquele que
exerça, habitual e remuneradamente atividade jomalística, sem relação de emprego:
b) funcionário público titular de cargo cujas atribuições legais concedam com as do artigo~;
c) provisionados na forma do artigo 12.
§ 49. O registro de que tratam as alíneas a e b
do parágrafo anterior não implica o reconhecimento
de quaisquer direitos que decorram da condição de
empregado, nem no caso da alínea b, os resultantes
do exercício privado e autõnomo da profissão.
(A Comissão de Assuntos Sociais Decisão Terminativa.)
·
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) _
projeto será publicado e remetido à Comissão competente. · ·
Concedo a ·palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, como Lfder, por cinco minutos, para comunicação urgente, de interesse partidário, nos termos
do art. 14, 11, a, do Regimento Interno.
0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, há 300 anos, 9 mil soldados, comandados por Domingos Jorge Velho, arrasaram os quilombos em tomo do quilombo de Zumbi dos Palmares e mataram Zumbi e tantos .outros que ali estavam. Uma comunidade de 20 mil 'J)essoas, que correspondiam a 15% da população brasileira
Hoje, no Senado Federal, são lembrados os
300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, iniciativa da SenadQrâ Benedita da Silva, com o apoio da
Bancada do PT. As Senadoras Marina Silva, Emília
Fernandes, o Deputado José Paim, eu próprio e outros, juntamente com parlamentares de outros países - um Senador do Haiti e um Deputado de Angola
.• - e inúmeros representantes diplomáticos e embaixadores, participamos do evento.
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Sr. Presidente, aquela cena ocorrida há 300
anos, infelizmente, não faz muito tempo, ocorreu no
próprio Estado de V. Ex2, com os trágicos evemos
de Corumbiara, que V. Ex• aqui tem relatado.
Mas eis que, no Paraná, no início da noite de
anteontem, em Santa Isabel do lvaí, a 580km de Curitiba, se travou a cena que ora trago ao conhecimenlo de V. Ex2s, estampada na foto de Guto Rocha, em alguns jornais.
Dezenas de soldados perfilados estavam armados de espingardas e de outras armas de togo,
diante de 50 ou 60 fammas que tentaram se proteger
com foices, enxadas, machados e até garratas in·ceridiárias. "Foi ·dada uma ordem pelo Secretário de
Segurança, e por determinação do Governador Jaime Lemer, no sentido de que, para evitar mortes, os
soldados atirassem apenas nas pernas dos. invaso·
res de terra
Hoje, a imprensa noticia esse fato, através do
joma) Diário do Noroes1e; atravé.s d~ primejra página do Jornal do Brasil de hoje e, também, à página
14 do jornal Estado de S. Paulo.
Essa foto, Sr. Presidente, estampa 0 que foi a
ação do poder. No caso do poder estadual, não foi à
toa que 0 próprio Presidente do INCRA, Francisco
Graziano, considerou estranha a ação policial. Já
que não se tratava de ocupação de propriedade particular, estavam os sem-terra, primeiro, em área do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem DER. Quando se solicitou que saíssem, foram para
uma outra área
Segundo informa o Secretário-Geral do PT do
Paraná, Adriano Bardou Martins, na noite 08 de novembro, por volta das 19h, a Polícia Militar do Paraná, utilizando a força, realizou o despejo de aproximadamente so tammas de trabalhadores rurais semterra, em Santa Isabel do lvaí, no norte do Estado. O
despejo ocorreu por liminar judicial impetrada pelo
DER, órgão vinculado à Secretaria de Estado dos
Transportés. A liminar soli(:itava a reintegração de
posse da área na beira da estrada, onde estavam
acampSC:as as tammas.
Há, hoje, segundo o Jornal do Brasil, 23 feridos, entre os quais 6 soldados. Destes, o mais gravemente ferido é Olívio Dias de Almeida, com um
tiro no abdômen, que ontem permanecia na UTI da
Santa Casa de Paranaguaí; e Paulo Pedro da Silva,
com um tiro nas costas, que atingiu um dos pulmões. Entre os policiais, o caso mais grave foi o do soldado João Alves da Silva Neto, que teve um corte
no braço direito, o que estampa a natureza do conflito já registrada com clareza nesta foto. Soldados ar-
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mados com annas de fogo, diante dos trabalhadores
sem-terra, com seus instrumenlos de trabalho procurando se defender.
Assim, Sr. Presidente, queremos alertar para a
gravidade desse falo.
Não é possível que a situação social no campo
se resolva dessa forma, Sr. Presidente. Não é possível mais repetir, trezenlos anos depois da tragédia
de Quilombo dos Palmares, episódio como o de Corumbiara e Santa Isabel do lvaí. Corumbiara deveria
ter sido o último episódio. Agora ternos Santa Isabel
do lvaí. Até quando, Sr. Presidente?
É preciso que o Poder Executivo, os Prefeitos
das Cidades de Corumbiara e Santa Isabel do lvaí,
os Governadores dos Estados do Paraná e de cada
Estado onde ocorrerem falos como esse, bem corno
o Presidente da República mudem de atitude. Se foi
possível em outros conflilos, inclusive no Paraná, resolver-se esse problema, corno aconteceu em Paranavaí há pouco tempo, na fazenda Vale do Cantu,
em Laranjal, por que não foi possível o diálogo e entendimento e'!! Santa Isabel do lvaí?
Sr. Presidente, gostaríamos de registrar o nosso apelo às auloridades deste País para modificar
esse tipo de atitude.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Não
há mais oradores inscrilos.
Nada mais havendo a tratar, A Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11h55min)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. EPITACIO CAFETEIRA NA SESSÃO
DE 09/11195 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PP8-MA. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, vou tratar hoje, por isso eslou usando a tribuna e não a bancada, de assunlo que considero da maior importância: a Constituição, suas reformas, inclusive a que permite a reeleição. Sei que
esse assunlo não é do agrado de mt.ita gente.
As reformas, de certa forma, são conduzidas
no Congres59 ·pelos Ministros responsáveis pelas
suas respectivas Pastas. A reforma administrativa
com a presença do Ministro Bresser Pereira; a reforma tributária com a presença do Ministro Pedro Malan; a reforma da saúde, que foi aprovada ontem
nesta Casa, pelo prestí~;io do Ministro Adib Jatene; a
reforma das telecomunicações por exposições do
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Ministro Sérgio Motta; e a reforma da Previdência,
que está criando polêmica porque o Ministro Stephanes não sotbe dialogar, e até por isso foi afastado
das discussões e da condução do assunlo.
Mas há uma reforma que muilo poderia interes-sar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso: a reforma que permite a reeleição.
E aqui, Sr. Presidente, quero fazer uma comi paração entre a situação aluai e o homem que põe
uma quitanda no interior do Nordeste. O quitandeiro,
quando se instala, não pode dizer que não confia na
população. Ele confia. Be pelo menos diz que confia
e para dizer que confia, ele tem que dizer que fia
Então faz uma tabuleta e põe no seu estabeleci mento: "Rado, só amanhã". Ou seja, vai haver fiado,
mas não no mesmo dia. No dia seguinte, o cidadão
vai à quitanda e encontra novamente a mesma piaca: "R ado, só amanhã". Ou seja, vai haver fiado porque há confiança; mas, só amanhã; hoje, não.
Quando se !ralou do problema da reeleição,
parecEHOO que a coisa se repetiu. Há muita gente
que diz apoiar a reeleição, mas, fiado, só amanhã
Não agora E esse amanhã não é amanhã, é só no
ano que entra ou daqui a dois anos. De onde podemos chegar à ilação de que esse apoio é o do •fiado,
só amanhã".
De certa forma, até em comentários, a coisa
tem sido levada para um rurno"ql.e não é o verdadeiro. Sou assíduo leilor de vários jornalistas, e um dos
que leio habitualmente é o Haroldo Hollanda, que no
dia 8 colocou a seguinte frase:

.•."As. reações contra o principio de reeleição, partidas de alguns dos mais influentes parlamentares, fundamentam-se no receio de que, se desde já for dado a Fernando Henrique Cardoso um mandalo de oilo
-anos, ele não vai milis precisar do Congresso para nada".
É como se, permitindo a reeleição, se estivesse dando uma prorrogação de mandalo. Não é dar
mais 4 anos ao Presidente, ao Governador ou ao
Prefeito, é possibilitar que ele dispute uma reeleição.
Isso, quero dizer aos nobres Colegas, acho
que é fundamental. Tem Governador que se sotiler
que tem possibiliddde de voltar a se candidatar, ele,
se não estiver fazendo nada, vai começar a trabalhar, para poder swmeter o seu nome em 1998.
Muitos estão com os braços cruzados, e a possibilidade de reeleição só vai beneficiar o povo porque
todos eles vão ter que trabalhar.
A coluna de hoje do jornalista Haroldo Hollanda
volta a falar no assunlo e, ouvindo parlamentares, .
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diz que haveria uma ciiação sobre o sentimento dos
colegas do Senado, conseqüentemente, deSta Casa:
• •••em relação à reeleição, se ela for
dada a Fernando Henrique Cardoso com
sete anos de antecedência O Presidente da
República no Brasil já reúne em tomo de
sua pessoa uma gama tal de poderes, equivalente à de um imperador".
Então, parece-me que a coisa não está sendo
bem colocada Quando consigo falar com o Presidente, digo a Sua Excelência: - !'residente, não tenho porquê lhe aconselhar. Se !lU tivesse mais competência para lhe dar conselhos, com toda certeza
eu é que estaria nessa cadeira; você é que estaria,
aqui pedindo uma audiência
.
Mas parto de um princípio: ningUém é tão inte6c
gente que não tenha nada para aprender e ninguêm
~ tão 6mitado que não tenha nada para ensinar. Então, é possível conversar com uma pessoa intefigente, capaz, porque é possfvel sempre tr,ansmitir-se ai·
gumacoisa
·
·
Não tenl]o dúvidas de que o Presidente já sentiu que existe um grupo de políticos com a tabuleta:
"Fiado, só amanhã".
Reeleição agora? Nãol Deixem para 97. Mas
se em 97 for rejeitada, só poderá ser reaprese.ntada
em 98 e o "FJBdo, só amanha" vai permitir. que o
dono da quitanda cOntinue vendendo e a merecer o
crédifQ da população.
Muita gente que está, hoje, dentro do Governo,
ocupando seus espaços, diz tranqOilamente ser a favor da reeleição; mas, "fiado, só BITllll'lht".. só no ano
de97.
Ora, Sr. Presidente, se eu fosse o Presidente
da República, colocaria a emenda para ser votada . ·
Eu faria como o garimpeiro, que vai garimpar
cheio de esperança, mas que precisa colocar na baleia o material bruto e ali procurar, sacudindo-a, o
ouro que ficará no seu fundo. Ele precisa, porém,
saber se está pei'dendo tempo garimpando onde
não há nada para garimpar.
Se eu fosse Presidente da República, iria saar
dir a bateia, para saber se tem realmente apoio daqueles que dizem ser a favor da reeleição, daqueles
que juram de pés juntos que querem a reeleição.
Prefiro gúe haja a reeleição, até para disputar
com o titular um cargo de, por exemplo, governador.
O que aconteoe quando não há reeleição? O Governo entra com o dinheiro e o candidato do governador
entra com o discurso, dizendo que vai fazer coisas
· que o titular não fez. E todo mundo fica na esperança de que com esse novo governador seja cumprido
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o prometido. Então. soma-se o discurso do candidato que, até cer10 ponto, passa por cima do titular e o
dinheiro que o titular, abrindo o Tesouro, fornece.
. Isso não ocorreria se hotNesse reeleição, Sr.
Presidente. Se o candidato afinnar que vai fazer
uma ponte, o povo lhe pergunta por que não o fez.
Se disser que vai fazer uma estrada para tal localidade, o povo vai perguntar por que não o fez. É a
hora da verdade. Hora em que não se permite mais
o engodo.
O que se pode dizer- e a esse ponto eu atento
- é que, se o titular não precisar desincompatibilizar,
os Ministros também não precisam e os Secre1ários
de Estado também não. Então, todos os Secre1ários
de Estado vão ser deputados. Todos os Ministros de
Estado vão ser senadores.
·
O Sr. Ramez Tebet - V. ~ me permite um
aparta?

.

.

... O SR•. EPJTÁCIO CAFETEIRA -Nobre Senador Ramez Tebet, é urna alegria ouvir o seu aparte..
O Sr. Ramez Tebet- Senador EPitácio Cafetei-

ra. eu quero cumprimentá-lo por estar ferindo o assunto, porque o assunto, realmente, já está palpitante, e V. ExA começa a abordá-lo sob a sua ótica Entendo que há um outro assunto a ser tratado. Não
podemos discutir isso casuisticamente. Tem que ser
discutido dentro de um contexto maior que nós ainda
não enfrentamos. Só se discute a reeleição sob o
ângulo dos prefeitos.. dos governadores e do Presi. dente da República, mas o texto constitucional nãó
permite, sequer, a candidatura de parentes, até terceiro grau, dos ocupantes de cargo no Executivo.
Então, a reeleição, para ser justa e discutida com
profundidade, tem que abordar também assa outra
questão, porque, veja, a sobrinha ou o sobrinho de
um prefeito não pode se candidatar. Como é que
nós vamos discutir apenas a eleição da candidatura
do prefeito ou do governador do Estado ou do próprio Presidente da República? Então, é hora do Congresso Nàcional começar a discutir um contexto total, porque a mim, parece-me, que isso não pode ficar assim, discutido da forma como retrata a imprensa e segundo alguns discursos pronuriciados na Cãmara dos Deputados - não me refiro ao pronunciamento de V. ExA, que começou colocando bem o assunto quando inclui os Ministros de Estado e os Secre1ários de Estado. Portanto, esse é o enfoque que
o Congresso Nlicional tem que abordar. Se estamos
querendo discutir a reeleição do ocupante do cargo,
por que também não discutimos a questão da proibição de parente? De repente, vai-se votar a reeleição
de Presidente, de governador e de prefeito e ficará

··~·
·.·.~
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constando, no texto constitucionSI - eu tenho até
medo disso -. que o parente não pode ser candidato.
Positivamente-, é um absurdo! O assunfll, volto a admitir, deve ser ferido dentro de um contexto maior.
. No mais, cumprimento V. ExA.
•
0 SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Nobre Senador Ramez Tebet a manifestação de V. Ex~ vem em
socorro aos meus argumenflls, ou seja, não é cedo
para tratar do assunfll, pelo contrário, teria que ser
tratedo onte-m. Temos que examinar essas questões
com antecedência e ·não deixar para a undécima
hora, quando, no meu entendimento, estaremos
apenas mostrando a tabuleta: "Rado só amanhã".
Sou um homem claro. Todos aqui conhecem
as minhas posições; quando digo "não" é não, quando digo "sim" é sim. Ontem, fui o único orador a encaminhar o voto contrário à emenda que cria a Contribuição sobre Movimentação Rnanceira; amanhã;
posso até precisar do Ministro Adib Jatene para operar meu coração, mas enquanto eu não precisar ou
até quando precisar, antes do meu coração, funciona o meu cérebro, funciona a minha consciência e
eu não posso,. ter duas caras; não posso me apresentar para o povo com duas posições. E, por isso, ·
quando digo·que sou a favor de reeleição " mesmo
quando está no Governo do Maranhão uma adversária minha - sou para que todos trabalhem pensando em uma possibilidade de se reeleger.
O Sr. Elcio Alvares - Permite-me v. ~ um
aparte?
0 SR. EPITACIO CAFETEIRA -Ouço ·0 aparte
do nobre Senador Elcio Alvares.
..
O Sr. Elcio Alvares - SenÍldor Epítácio Cateteira, V. ~tem, não só na tribuna do Senado mas
nos palanques que o consagraram no Maranhão,
uma facilidade muito grande de comunicação e tem
um condão também admirável. Por mais difícil que
seja o assunto, V. ~encontra sempre uma maneira muito direta, muito objetiva, uma linguagem clara
para ·dar-lhe a versão do debate. No caso da reeleição, v. Ex• buscou realmente exemplos mLito práticos. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações dentro de um tema em que tenho oportunidade,
inegavelmente. Apenas divergiria de· v. E~. com
muito respeito, com muita vêitia, ·na questão da iniciativa do d~liate. O Presidente Fema~;~do Henrique tem aeclarado, adotando um procedimento étice ~ o
se pode ·esperar de sua pessoa - que
ele não vai tomar a iniciativa, porque entende que
a iniciati11a de um debate dessa ordem seria, a
exemplo do que V. E~ está fazendo aqui, do âmbito do Congresso. Em regra geral, Senador Epitá-

que
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cio cafeteira, ternos de considerar alguns aspectos.
O Brasil, atrav{ls das medidas que estão sendo tomadas, é um país que está pretendendo dar um passo
em favor da modernidade, em favor da visão de um
país maís desenvolvido e, dentro da visão democrá!ica. a reeleição é exatarnente um ponfll que merece
ser examinado, porque existe em nosso Pais um relalivo preconceito de que quem está exercendo a função
não pode ser candidato porque vai utilizar a coisa pública em seu prol Acredito que ai há um ponfll de viste
preconceituoso. Se pegarmos como exemplo Es1adoS
Unidos, França e otJros países adiantados,
noter que lá existe o processo da reeleição. Apenas entendo, Senador Epitá::io Cafeteira, apesar de o debate
já estar aflorado inteiramente- e V. ~hoje, com.brilhantismo, dá repercussão ao terna -. que o momento
em que estamos vivendo é o de votação de reformas
que são fundamentais ao País. Em solenidade realizada hoje, no Pleflário da Câmara dos Deputados,
com muita alegria.pma esta Casa. nós encerramos o
Capítulo da Ordem Econõmica, votando praticamente a última emenda~ qlie é referente à flexibilização
do monopólio do petróleo. Então, é a questão de
ajustar-se ao tempo. O debate pode começar agora.
como V. ~ está fazendo com tanfll brilhantismo,
mas me parece que seria oportuno, para efeito de
ordenarmos, de darmos tranqüilidade às reformas,
que esse assunfll viesse para o Plenário do Senado,
para o Plenário da Câmara no ano vindouro, porque
af teríamos uma data propícia sem qualquer embargo; Agora. a questão de prefeito, de governador e de
todos os cargos do Executivo, evidentemente, se envolvem no debafe, mas, no momento, preciso me situar - e tenho declarado isso publicamente - favorável à reeleição para Presidente da República, por
entender que é um avanço no processo democrático
brasHeiro. Reitero aqui aquilo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso falou com muita ênfase,
por uma questão de posicionamenfll ético, que ele
não ingresSará dentro do debate, pois entende que a

vamos

iniciativa é nossa E, assim sendo, quero dizer-lhe
que contribuições como a sua são muito válidas,
mesmo porque também o Ministro Sérgio Motta que é um dos Ministros de maior expressão do Prasidente FemMdo Henrique Cardoso -já extemou o
seu ponto de vista tavorável à reeleição, e essa maléria me parece, independentemente de tempo, independentemente da tramitação da reforma, uma
matéria que ninguém vai poder conter. Faço esse registro, declaranc!o-me favorável à reeleição e cumprimentando V. ~ pela maneira objetiva e simpática com que coloca o assunfll na sessão de hoje.

,,

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
intenompe o orador, para prorrogar a Hora do Expediente por mais cinco minu!os, a fim de que, dentro
do tempo regimental, V.ExA possa concluir o seu
pronunciamento.
. O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, agradeço a V.ExA. Antes de conceder o aparte ao
nobre Senador Ney Suassuna, gostaria de dizer ao
nobre Senador Elcio Alvares, que me honrou com o
seu aparte, que, na realidade, entendo a posição ética do Presidente da República de não querer a iniciatíva. Mas o que eStãrrios vendo é que·há necessidade de que os debates sejam iniciados, há necessidade de se tratar desse assunto, até para aperteiçoá-lo. É hora de colocar a matéria para andar, dizer
quem realmente quer trabalhar dentro de uma ótica
administratíva.
·
Sou contra - e me permito dizer ã V. ExA- o
princípio de reeleição apenas para o Presidente. Se
ele atinge o Presidente da República, ele tem que
atíngir, também, os outros Executivos. Se atinge o
Poder maior, tem que atingir também os executivos
menores.
Agora, compete a nós tomar a iniciativa da discussão. É a forma de aprimorar, de saber quem é
realmente a favor da reeleição ou quem apenas
mostra aquela tabuleta: "Fiado só amanhã.•
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Epitácio Cafeteira, de acordo com o art. 18, letra "d",
do Regimento Interno, peço licença para interromper
o discurso de V .• Exll, a fim de que possamos saudar
a presença em plenário do Presidente do Senado da
Sufça, que honra a nossa Casa, com sua visita.
(MUto bem! Palmas.)
Se V. ExA pennite, o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores faria uma ~da sa• Klação
ao Presidente do Senado da Suíça. Em seguida V.
Ex• pod~rá conciuir o seu ãlSCUISo.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Com muita
honra.
O SR. PRESIDENTE • Continua com.~ Qalavra
o nobre Senador Epi!écio Cafeteira.
O SR. ÉPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, há coisas que acontecem de forma inusitada. Ja,
mais tinha visto um discurso em duas partes.
ExA
cumpriu o R~imento diante de uma neceSsidade
que se apresentoo. "E, de l'ep\lnte, eu sinto o meu
discurso como se fosse uma novela em capítulos,
exatamente na hora em que estava tratando de
mostrar quem seria a próxima vítima (risos), que é
aquele que vem sendo enrolado, vem sendo levado
na barriga, na base do "fiado só amanhã".

v.
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Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador, em relação à notícia de hoje, de um oolunista, sou eu o
Senador citado. E, nesta condição, gostaria de
dar um esclarecimento. Como sempre, nas colunas, são retiradas pequenas parcelas de uma
conversa grande. E a conversa generalizada era
a seguinte: o regime presidencialista brasileiro é
um regime talvez o mais forte do mundo ocidental, em que o Presidente tem mais poder do que
qualquer outro. E isso é extremamente perigoso,
no primeiro ano de governo, ·com todos esses
poderes e, ao mesmo tempo, um Congresso fraco - pois há diferença dos Estados Unidos, da
França e de outros países onde o Congresso
tem instrumentos. Nos Estados Unidos, por
exemplo, o Congresso tem o seu instituto de
pesquisas para corroborar ou não as estatísticas
fornecidas pelo Governo. Esta é a minha preocupação: com um Congresso fraco e com a legislação atual, oito anos é muito. Sou a favor da tese
de recondução, mas com a desincompatibilização por seis meses. Era essa a minha colocação.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Senador Ney Suassuna, concordo com V. ExA, eSte é o
regime de presidencialismo mais forte, porque o Presidente pode também legislar, atravéS de medida
provisória. Portanto, ele executa e ele legisla. Não
tenho dúvidas a esse respeito, porque a Consti!U,
ção é híbrida: foi elaborada para o parlamentarismo
e, depois, resolveram que iríamos ter um presidencialismo.
Assumo aqui um compromisso: farei um projeto de emenda à Constituição que trate do assunto, e,
na ocasião, solicitarei ao Presidente do Senado, Senador José Samey, que coloque 0 assunto em discussão. A discussão tem que ser iniciada. Se vamos
aprovar ou. não, isso não tem tanta importância; a
importante· é que possamos discutir.
No meu entendimento, o Executivo teria o direito de uma segunila participação na eleição, mas se
desincompatíbilizaria como se desincompatíbiliza,
riam, também, os Ministros e Secre!érios de Estado
e ficaria entendido que, se fosse reeleito, reassumiria o mandato imediatamente; se fosse derrotado
pelo povo, não teria o direito a reassumir nem por
um ou dois meses, que faltasse, para conciuir o
manda10. Tem que ser alguma coisa clara, onde se
entrega ao povo o direito de escolher.
O Sr. Roberto Freire - Pennite V. ExA um
aparte?

388

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 1995

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Nobre Senador Roberto Freire, só um minuto a V. Ex"-, porque
meu tempo está praticamente esgotado. Estamos lalando por deferência da Mesa
0 sr. Roberto Freire- Senador Epitácio Cafe!eira, apenas para dizer que se nós.e 0 próprio Presidente da República e 0 Governo tivéssemos preo-

pode ter mais espaço de tempo. A mesma coisa
acontece com o Presidente da República.
Desejo congratular-me corn V. Ex._, Senador
Roberto Freire, pela maneira como coloca seu raciocínio, de maneira _clara, ma~ '!Bsse jeito eu n~
vot?. _f~!ão pode conlinuar_a existir o que me refen
no 1mCIO do meu pronunc1~nto - V. ~;x;o não es-

ria esse caráler emocional e oportunista uma opor!unidade de se díscutir não a reeleiÇão do Presidente da República, como infelizmente foi aqui colocado
pelo líder do Governo, mas se discutir a reeleição
como um instituto constitucional para todos os cargos executivos, a possibilidade de que a cidadania
possa dar continuidade a uma obra administrativa, a
um determinado governo, por mais um mandato.
Não se trata de prorrogação, nem que se vá reeleger fulano ou beltrano. Se está oferecendo oportunidade para que a cidadania defina se quer dar um
outro mandato. Se discutissemos o assunlo, do ponto de vista institucional e eticamente, tirarfamos Ioda
essa carga OPortunista e emocional, e o Presidente
poderia demonstrar o exemplo. O princípio ®. reeleição tem que estar vinculado ao da eleição. O princípio da reeleição só valeria, porl<into, para aqueles
que fossem eleitos na plena vigência do institulo da
reeleição, e não para tentarem, aí sim, o oportunismo, o casuísmo e o áétic:O, que é estarem pensando em reeleição de Presidente da República, como
se isso fosse uma benesse para o Sr. Fernando
Henrique Cardoso e não uma tentativa de se aprimorar o sistema presidencialista, com quatro anos
de mandato e, em se dando oportunidade à reeleição, pode se dar um tempo maior para determina. . das adrrünistrações. Acredito que se tivéssemos o
pressuposto de que a reeleição é para os Muros
mandatários executivos, a partir de 1996, muito
provavelmente nós não estaríamos discutindo
questões relativas a tempo, oportunidade e muito
menos assistindo, infelizmente, a propostas casuísticas de se imaginar a reeleição apenas para
Presidente da República

l~1ção. só discutire~ depo1s. Não! Temos que
dl:routi~ ~o":!. ~reciSamos saber quem é a favor do

cupação efetiva com a ética, essa discussãe--nãc--te-- ---~;'-ª---º-~"~-~placa do fi~do só __;amanhã~; _ree-

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Nobre ~na
dor Roberto Freire, o seu aparte enriquece o meu
pronunciamento. Faço essa colocação, exatamente
quando tenho· no Governo do Estado uma pessoa
que não é dÔ meu Partido. Mas sou pela reeleição
dos governadores e do. Presidente da República O
princípio da reeleição é benéfico ao povo, porque o
governador tem que trabalhar para poder slbneter
· seu nome a um novo mandato. Ele sabe que tem a
possibilidade de fazer um grande governo, porque

-

--

pnncii)IO InStitucional e quem é C?ntra. Quem quer
colocar regras numa segunda ela.ção, e quem não
quer coisa alguma
O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Exa um
aparte?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Se o Presidente concordar, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Será rãpido como
são sempre os meus apartes. Nobrilsénador, tenho
estado confuso ao ver a discussão em lomo desse·
assunlo. L()gó após a eleição, vi e ouvi na televisão,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo
que pelo que observou no Pais de problemas e dificuldad~. não lhe falassem em reeleição. E, ainda,
agora, quando um dos Ministros, segundo a imprensa anunciou, que ia coordenar o processo de reeleição, o Presidente o desaiJiorizou. E essa declaração
foi repetida pelo porta-voz do Palãcio presidencial.
Era esta a observação que não queria deixar de registrar.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - V. ExA falou
sobre o Presidente. Eslou falando sobre o institu1o
da reeleição. Acredito até que é ético o Presidente
não se intrometer. Mas os seus liderados, aqui,
aqueles que querem a reeleição do Presidente, ou
até os que não querem, não podem furtar do Plenário o direito de discuti-lo, para dizer se o "fiado" é
hoje ou sl)rá em 1997. Se vamos discutir, se vamos
aprimorar a emenda, ou se vamos •empurrar com a
barriga", aproveitando o Governo do qual participarmos. É a colocação que faço.
Meus ponlos de vista são claros. A minha vida
toda tem sido assim, nobre Senador Josaphat Marinho. Numa das questões mais polêmicas no meu
Estado, fui contra a vontade de um grande número
de Pessoas pois para mim era mUto importante e
acabou sendo consagrador: acabei com um dos bailes de máscaras no Maranhão porque não goslo de
mascarados.
Obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 189ª-Sess~o Não-Deliberativa
em 13 de novembro de 1995
1il Sessão Legislativa da 5()ll Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos e Nabor Júnior
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Declaro
aberta a sessão.
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário em eXercfcio, Senador Ernimdes Amorim, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Submetendo à deliberação do Senado Federal
a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimeniD depende de sua prévia aqOi~ncia:
MENSAGEM N" 360, DE 1995
(N"-1.192/95, na oriQem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com art. 84, inciso VIl, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamen1o aprovado
pelo Decreto n" 93.325, de 1" de ou!Wro de 1986,
no art. 39, inciso 11, alínea a, e no art. 40 do Anexo I
ao Decreio n" 99.578, de 10 de ou!Wro de 1990,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a indicação do Senhor Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Tailândia
Os méritos do Ministro Arnaldo Carrilho, que
me induziram a escolhê-lo para deserJ1l9nho dessa
elevada função constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, 9 de novembro de 1995.- Fernando
Henrique Cardoso.
EM. N" 61 O DP SRC/G/APES
Brasilia, 1" de novembro de 1995
Excelentfs5imo Senhor Presidente da Rep(blica,
De acordo com o art 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n"93.325, de 1"de ou!Wro de 1986, no art 39 inciso 11, alfnea a, e no art 40, do anexo I ao Decreto
n" 99.578, de 10 de ou!Wrõ de 1990, submeto à

apreciação de Vossa Excelência a anexa mim.ta de
Mensagem oo Senado Federal destinada à indicaçOO
do Senhor Arnaldo Carrilho, Ministro de segunda classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil, jun1o áo Reino da Tailândia
2. Encamjnho, igualmente em anexo, informações sobre o país e currlculum vitae do Ministro
Arnaldo Carrilho, que juntamente com a Mensagem
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência
serão apresentados ao Senado Federal para exame
de seus ilustres membros.
Respeitosamerrte, Luiz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vitae
Ministro de Segunda Classe ARNALDO CARRILHO
Rio de Janeiro/RJ, 1O de junho de 1937.
Filho de Eymard Dentas Carrilho e Margarida
da Fonseca Moura Carrllho.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FND-UB, 1960. Curso no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB-MEC, 1959/CPCD, IRBr,
1961/6:1.
Professor no Instituto de Arquitetura e Artes, .
UnB, 1973175. CAE (tese: •o Vaticano e a Igreja
Pós-Conctliar no Brasil"), IRBr, 1978179.
Auxifiar do Departamento Legal da S. A. Frigoríficos Anglo, 1956.
Funcionário da Pan American Worid Airways
System lnC:, Rio de Janeiro, 1958. Assessor junto liO
Conselho do Desenvolvimen1o da Presidência da
República, 1959/61.
Encarregado do acompanhamento da execução do plano educacional do Governo Federal contido na "Meta 30" do Programa de Metas, 1958/61. A
serviço no Gabinete do Ministro da Educàção e Cultura, 1960/61.
Chefe do Cerimonial e Assessor Internacional
do Prefeito da Cidade do flio de Janeiro, 1996.
Vice-Presidente do Riocentro, membro do Conselho de Propaganda da Prefeitura do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Coordenação para

: .. :
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0S Festivais de Cinema do Rio de Janeiro e membro

Seção Mis!a do Acordo de Co-PiOcluç!lo Cinema-

do Conselho Estadual de Turismo, RJ, 1986.
Terceiro-Secretário, 7 de novembro de 1962.
Segundo-Secretário, antigOidade, 22 de novembro de 1966.
Primeiro-Secretário, merecimento, 1" de janeiro de 1973.
Conselheiro, rnerecimenlo, 1" de janeiro de 1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18
de dezembro de 1990.
Assistente do Chefe da Divisão de Difusão Culturel, 1962/64.
Subchefe da Divisão do Material e PatrimOnio,
1971/74.
Chefe da Seção de Conservação do PatrimOnio,-1974/75.
Coordenador-Gerei da construção do ediffcio
anexo ao conjunto arquitetOnico do ltamaraty e de
moradias funcionais, 1974/76.
Argel, Serviço Provisório como Terceiro-Secre1965
tário,
•
Roma, Terceiro-Secretário, 1984/66.
Roma, Segundo-Secretário, 1966167• ·
VarSóvia, Segundo-Secretário, 1967/71. ·
Varsóvia, Encarregado de Negócios, 1971.
Jeddah, Encarregado de Negócios, 1973.
Berlim, EncarrE!!Jado de Negócios, 1973174.
Santa Cruz de la Sierra, COnstJ, 1974. .
- Vaticano, Conselheiro, 1976/79.
. .
Vaticano, Encarregado de Negócios, a.i.,
1978179.
.
Rabat, Conselheiro, 1979/84.
Rabat, Chefe do SECOM, 1980/84.
Rabat, Encarregado de Negócios, a.i.,
1980181 /82/63/84.
Lima, Conselheiro; 1984/86.
Argel, Conselheiro, 1986/87.
Argel, Encarregado de Negócios, a.i., 1986/87.
Beirute, Encarregado de Negócios, 1990.
Hong-Kong, COnstJ-Gerel, 1991/95.
Acordos de Co-Produção Cinematográfica com
a Espanha; ltá6a, França e RFA, 1963 (chefe das
negociações).
V Festivar Cinematográfico Internacional, Mar
dei Plata, 1963 (chefe da delegação brasileira).
·
XIII Festival Internacional do Filme, Berlim Ocidental, 1963 (chefe da delegação brasileira).
. IV Resenha do Cinema Latino-Americano, Seslri Levante, 1963 (integração da delegação do Cinema Novo).

tográficaBrasii-Espanha, 1963 (secrelário-exeCIJillo).
I Mostra Internacional do Novo Cinema, Pésaro, 1965 (chefe da delegação brasileira).
· V Resenha do Cinema latino-Americano, Co-lumbianum, Gênova, 1965 (delegado).
Encontro Internacional "Terzo Mondo e Comunitá Mondiale", Gênova, 1965 (relator na Mesa-Redonda sobre o Cinema Novo).
Festivai"Dei Popoli", Florença, 1965 (delegado).
Reunião dos Embaixadores do Brasil na Europa Ocidental, Roma, 1965 (coordenador-geral).
Delegação do Ministro de Estado em visita oficial à Itália, 1966 (membro).
X Festival do Cinema de Autor, 'Gran Premio
Bergamo•, 1967 (membro do júri internacional).
XXXIX Feira Internacional de Poznan, 1970 (diretor do Pavilhão do BrasiO.
Festival InternaciOnal de Flmes de Cu-ta-Metragem, Cracóvia, 1970 (membro do júri internacional).

x

XXIV Festival· Internacional do· Filme, Cannes,
1971 (membro dÓJúri da critica- APRESCI).
Grupo de inspeção administrativa em Asslilção, Buenos Aires, Santiago, Uma, Nova Iorque, Tóquio, Iocoama, Nova Délhi, Atenas e Londres,
1972173 (assessor).
Missão de socorro por ocasião do terremoto na
Nicarágua- Manágua e Panamá, 1972173.
Grupo de planejamento do ensino fundamental
e secundário da Secretaria de Educação e Cultura
do Estado da Guanabara, 1960/61 (membro).
Comissão· de peritos que elaborou o projeto
"Aspectos EconOmicos da Educação em GQiás",
para justificação de financiamentos internacionais ao
Governo goiano, 1962 (membro).
I Festival do Cinema Brasleiro na Ballia, Salvador, 1962 (representante do Cinema Novo Carioca).
Seminário de Cinematografia sob a direç!io de
Ame Sucksdorff, em cooperação com a Unesco, Rio
de Janeiro, 1962/63 (coordenação).
Grupo Executivo da Indústria Cinematográficã
(GEICINE), Rio de Janeiro, 1962/64 {representante
doMRE).
Comissão de seleção de filmes brasileiros para
os festivais internacionais de cinema, Rio de Janeiro, 1962/64 (secretário-executivo).
Proclcror-<!Xecúivo de "Integração Racial", de
Paúo Cezar Sarra::eni, e"' Circo", de Arnaldo Jabor.
Comissão de Coordenação Internacional do IV
Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, 1964 (representante do MRE).
·

,•,
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5()!1. Aniversârio da Semana de Arte Modemà,
UnB, 1972 (conferencista).
Comissões Permanentes de Inventário e de Ucitações, 1972/74 (presidente).
Comissão de seleção do logotipo para a Telebrás, 1973 (membro).
Comissão Permanente de Controle de Norneações, Brasma, 1973 (membro).
.
· A disposição da Missão Especial da Ubéria
nas solenidades de posse do Presidente da República, Brasma, 1974.
RepresenlantedoMREjuntoaoGovemodoDistrilo Federal com vistas à elaboração do projeto de
execução do centro de Conferências e Convenções lnternacionais, deOscarNiemeyer, Brasffia, 1975176.
III FestRio, 1985 (premiado com o troféu Tucano por 25 anos de atividades dedicadas ao cinema
brasileiro).
XV Jornadas de Cinema cj_a Bahia, Salvador,
1986 (membro -do júri internacional).
Grupo de preparaçãó da visita do Presidente
da Replblica a Cochabamba e ·Santa Cruz de la
Sierra, 1974 (membro).
Grupo de estudos que visitou instituições pLblicas e priVadas ligadas à Documentação, Informática
e Telecomunicações, Nova Iorque, Filadélfia e Watr .
hington, DC, 1ll74 (assessor).
XXI Mostra Internacional do Filme de Autor
San Remo, 1978 (membro do júnf
_ '
Missões espàciais às exéquias dos papas Paulo VI e João Paulo I Vaticano 1978 (membro)
' rd" árias, ,_
._._ . · .
Missões extraO IR
"" cenmuruas 6 rifDS
religiQsos de início dos pontificados de João Paulo 1
e João Paulo 11, Vaticano, 1978 (membro).
XXIII Mostra Internacional do filme de Autor
· SIDfRemo, 1980 (presidente do júri):
'
XV Sessão do Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo, Rabat, 1981 (chefe da
delegação brasileim).
Vi~ita a Marrócos do Ministro da Indústria e do
Comércio, 1982 (membro da delegação).
Visita oficial do Pr~idente da Rep(blica a Fez,
1984 (integrante da comitiva).
1 Festival do Cinema AmazOnico, lquitos, 1984
(delegado brasileiro).
Missão -especial à posse do Presidente Alan
Garofa Pérez, 1985 (membro).
Festival Internacional do Filme; Cannes, 1986
(delegado-do BrasiQ.
i
Grupo de Trabalho para a ~ração dos
episódios brasileiros do filme "lfs Ali True•, de Orson
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Welles, Los Angeles, Nova York e Washington, DC,
1986 (coordenador da parte brasileira).
XV -Encontro Cinematográfico de Digne-lasBains, homenagem a David Neves, 1987 (relator).
XLIV Mostra Internacional do Cinema, Veneza,
1987 (FIPRESCJ). Festival de Cinema comemoratio
do XXV aniversârio de independência da Argélia,
1987 (apresentador de Nelson Pereira dos Santos).
I Sessão da Comissão Mista Brasil-Argélia, Argel, 1987 (membro da delegação brasileira).
Publicações:
·
"A Ferocidade Cromática de 1905", A Época,
Rio de Janeiro, 1959.
"Sincera CrOnica de 1960: !?O Anos em 5? A
Época, RiodeJaneiro, 1960.
·
Tecniche di Lavoro e Slrutture Economiche dei
Cinema Novo, Marzorati, Gênova, 1985.
Cinema Novo wroku 1970, Film, Varsóvia, 1970.
- Pri~ wzruszenie do refleksi przez mil do rezewczyw~stosci. - Gwat, glod y tropikalizm wedlug
Glat.bera Rochy - Przyczynek do dziwnosciswiala,
Kino, Varsóvia, 1970.
Der Leon Has Sept Cabeças, kontynenty, Varsóvia, 1971.
Presentación a Razones de la Nileva Architeotura - 1934 - y oiros ensayos, Uma, 1986.
Lucio Costa e o Episódio Brasileiro da Arquitetura, M6dJJ!o. Rio de Janeiro, 1987.
.Qe la faim à la~- iJ!néraire (g~) po6tique
de G~ Rocha, ~rs du CJnéma Pans, _1987.
: ":nsa 1 ~ e ~gos estampados na 1mprensa
braslle1ra e 1ntemae~onal.
•
•
Membro da_FIPRESCI F~ération Jnternationala de la Pressa C1?ématograph1Q~).
.
Ordem do Ri<rBranco, OfiCial, Brasil.
Medalha ao Mérito Santo Dumont, Brasil.
Medalha Lauro MOIIer, Brasil.
OrdemaoMérilodaRep(blicaJtaia:la,Cavaleiro
OrdErrt Na:ional Jl.tgu!ll..areyr;:ga. Oi:ial, ~
Ordem EqOestre de São Gregório Magno, Cavaleiro-Comendador, com placa, Vaticano.
o Ministro de Segunda Classe, Arnaldo Carrilho encontra-se nesta data no exerofcio de suas runções de COnstj-Geral do Brasil em Hong Kong.
Stéllo Marcos Amarante, Chefe do Departamen11l do Serviço Exterior.
Tailância

1. Dados básicos
Área:
População:

533.115km2
59,2 milhões (nov./93)
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Data Nacional: 5 de dezembro (aniversário do
Ret)

Chefe de Estado:Rei Bhumibol Adulyadej
(Rama IX)
Chefe de Govemo:Primeiro-Ministro Banham
Silpa-Archa
Ministro das Relações Exteriores:Kasem S. Kasemsri
Sistema de Goilemo:Mõnarquia Constitucional

Economia
PIB:
US$112 bilhões (nov11993)
Taxa de crascimen10:7 ,4% (1993); 8,4%
(1994, relatório OCDE)
Renda per capita:US$1,905 (nov.193)
Inflação: ·
3,6% (novJ93)
Composição do PIB:
Primário:
17,2%
Secundário:
24,7%
Terciário:
58,1%
Exportações:
1989 - US$19,99 bilhOes
1990 - US$22,87 bilhOes
1991 - US$28,16 bilhOes
1992 - US$32,90 bilhOes
1993 - US$33,20 bilhOes
Importações:
1989 - US$25,52 bilhOes
-1990 - US$32,86 bilhOes
1991 - US$38,24 bllhOes
1992 - US$39,96 bilhOes
.
1993- US$40,50 bilhOes
Principai!! produiOs exportados:
borracha, tapioca, roupas, computadores, arroz, gemas, jóias, camarão.
Principais produiOs importados:
máquinas Onciusive elébicas), ferro, aço, piodu!os químicos, gemas e pedras.
Principais parceiros:
EUA, UE, China, Hong-Kong, Rep(blica da Coréia, Indonésia, Oriente Médio, Austrália, Japão.
Dívida extema:US$37,4 bilhões (novJ1993)
Reservas
monetárias:US$23
bilhOes
(novJ1993)
2. Breve histórico do país
A Tailãndiá dilere hisiOricamente dos demais
pafses da Aseãn, por 5er o único que nunca foi sujeilO à colonização ocidental. Dil;lingue-se, também, na
composição étnica de sua população, em sua maior
parte (80%) constituída por thais. Os 20% restantes,
em grande parte de origem chinesa e indiana, estão
inteiramente absorvidos, excluindo algumas tribos

-
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das regiões morta'lhosas
Norte, que somente há
poucos anos iniciaram o processo de integração.
Descobertas arqueológicas recenles revelaram a
existência de tma civilização famiRarizada com o uso
do bronze e
ferro na região de Ban Chleng, a
500km ao nordeste de Bangkok, há mais de 2.000
anos antes de Crislo, mas nada se sabe sobra a origem de sua popUação. Hã cerna de 1.000 anos. grande parte do aluai território tailandês pertenceu ao então florescente illlJério Khmer, de que restam ninas
imponenles na Tailândia, sobretu:fo perto da fronteira
do Camboja (Phimai). Na aluai ãrea de Bangkok, os
Mons criaram o Reino de Dvarati (sexto sécOO A.D.),
Cf.4a capital, Lopbui, continuou a ser importante centro
Budista mesmo após a irrigração tailandesa Tanto a
civifiZaÇão Khmer como a civif!Zação mon sofreram forte influência hindu nun perlodo em que o budismo flcr
rescia na fncra. Jã o cútivo do arroz era a principal atividade econOmica dessas populações.
Nos séculos XI e XI~ os tanaridãSês, eStabelecidos nfl China na região de lunan, intensificaram a
emigração para o saJ. A conquista por Kublai Khan,
no século XIII, do reino tailandês de Nanchao, aluaimente em território chinês, incentivou essa emigração. Até hoje existe uma minoria que fala língua próxima do tailandl!s em território chinês, assim como
nos chamados estados Chan em Myanmar (Birmânia), no Assam na fndia, ao norte do Vietnã.
O primeiro Estado tailandês independente no
atua1 território foi o reino de Sukothai, cujo terceiro
rei, Ramkamhaeng, introduziu em 1283 o alfabelD
tailandês até hoje em uso, por sua vez inspirado nos
sistemas grãlicos Khmer e mon, ·procedenles de
uma das escritas do sul da fndia. Apesar dos contatos entre o reino de Sukothai e a,China, a escolha
de um alfabeiO em lugar da escrita ideográfica chi~
nesa assinala o predomínio CtitLral hindu. Monges
cingaleses, de tradição theravada. foram convidados
como missionãrios para raformcr o budismo Khmer,
consideradÓ co~t:l. O budismo theravada se tomou
até hoje o falor wtural mais caracterislico do pafs.
Após Ramakamhaeng, Sukothai decaiu e veio
à ser dominado pelo reino de Aiuthaia, que seria a
capital do reino do Sião (como se chamou o país até
1939), de 1350 a 1767.
No princípio do século XVI, os portugueses entraram em contaiO com o reino do Sião e erri 1516
assinaram um tratado de amizade com os reis de
AiaJhaía. Soldados portugueses serviram aos reis de
Aiuthaia e sua influência se manifesta até hoje na
culinãria local. O capítulo 189 da Peregrinação de
Fernão Mendes PiniO contém uma notãvel descrição
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do Sião. Após os portugueses, holandeses e inglese.s
também exploraram o comércio siamês. Foi corno detesa contra as exigências holandesas que o rei Narai
~se aproximou da França Ws XN enviou em 1685
una Embaixada, de que ~am missionários,
que foi descrita brilhan1amente por seu secretário, o
Padre de Choisy. Havia a esperança vã de converter o
Rei à religião calólica e assim i1J1)1antar esse credo religioso. A reação a essa interferência estrangeira levou
o país a um longo período de isolamento.
As sucessões dinásticas provoéavam habitualmente lutas in1aslinas e pe~ente instabilidade. o
adversário ex1amo quase conStante era a Bi11'11ênia.
Em 1767 forças birmanesas atacaram e incendiaram
f',iulhaia após longo cerco. A .cidade não seria reconstruída. Um general vitorioso de origem obscura
proclamou-se Rei em 1782 e iniciou a construção de
Bangkok. Assim começou a dinastia Chakri, até hoje
no poder, cujos soberanos assumiram no correr do
século XIX o nome de Rama. O aluai Bhumibol
Adulyadej, é o Rama IX. Com a conq~ da Birmãnia pelo império britanico e da Indochina pela França, o Sião correu grande risco de perder igualmente
sua independência. Sua posição geográfica, entre
dois imperialismos, não lhe foi entretanto totalmente
desfavorável, embora tenha-lhe custado grandes sacrificios territoriais. Parte do Camboja e o Laos, pais
étnica e lingCislicamente mú!Õ próximo dos tailandeses, foram cedidos à França, e parte ela aluai Malásia à Grã-Bretanha. Cumpre mencignar o esforço de
modenização política empreendido dtrnnte o reinado
de Chulalongk!)m (Rama V), de 1868 a 1910, que muito contribl.iu para preservar a independência nacional.
Em 1932 um golpe militar pOs fim à monarquia
absoluta. Três anos depois o rei Rama VIl exilava-se
voluntariamente na Inglaterra, onde faleceu, e a inslili.ição monárquica, sem ser abolida, entrou em longo crepúsculo, de que a tirou aos poucos o prestigio
e popularidade do aluai soberano.
De 1932 até hoje, a grande maioria dos governos foi chefiada por militares e a constituição vigente
é a 11". Em 1939, o nome de "Sião foi mudado para
Tailândia, a terra dos thals, numa intenção algo imperialista de tomar o pais o centró internacional das
populações de llngua tailandesa e de acentuar a diferença da mi_nória chinesa estebelecida
pais. A
ocupação japonesa dJ.Ifanle a guerra foi aceita sem
resistência. A declaração de guerra a Washington
nunca foi, entretanto, entregue pelo Embaixador tailandês aos Estados Unidos da América. Uma organização de tailandeses fivres, que colaboraram com
os aliados.._ assegurou a transição no após-gúerra,

no
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sendo sedidas à França é. à Inglaterra as áreas reconquistadas sob proteç!io japonesa. Em 1946 o
pais ingressou na ONU. Após o término da Segunda
Guerra Mundial, a Tailandia, graças à ajuda especial
dos Estados Unidos, iniciou processo de crescimento econOmico, que mantém até os dias atuais. Em
1954, confirmou sua opção de alinhamen1o com as
potências ocidentais, ao firmar o Tratado da Organização do Sudeste Asiático (SEATO).
A guerrilha comlllista, auxiliada pela China,
foi aliva em áreas ao Norte, Nordeste e Sul do
país, sendo vencida após o estabelecimento de relações diplomáticas com Pequim, em 1975. !migrantes ch!neses e seus descendentes_ constituem .
el~mento Importante da popuação tadand_esa.. O
tailandês era camponês, soldado ou funaonáno.
As alividades comerciais eram dominadas pelos
chineses, .ainda ~je preponderantes em alguns
setores dá econorrua do pais, o que provocou ressentimentos e reações de rejeição, corno ocorreu
em o~o~r países ~ Sud~t~ asiático. Sem maiC:
res diferenças raetms e rehg1osas, embora os ch•neses sigam o budismo mahay~n~ a minoria sínica está sendo lentamente ~1rrulada. e tende, a .
longo prazo, a desaparecer. Ainda há, entretanto,
jornais em língua chinesa editados no pais.
A Tailandia teve grande importância estratégica durante a Segunda Guerra da Indochina. Na primeira fase, proporcionou bases para as forças norteamericanas, que combateram no Vietnam. Após a
retirada estadunidense em 1973, e a subseqüenbte
tomada do Camboja pelo Vietnam, a Tailândia teve
de. exeJCer considerável habilidade polílico-miilar
para evitar que o pais sofresse o avanço das forças
vitoriosas do Vietnam. Col.be-lhe também, juntamente.com Hong Kong, administrar o grave problema dos refugiados da Indochina. cujo número chegou às centenas de milhares.
A guerra do Vietnarn levou· à Intima colaboração com eis Estados Unidos, cujas bases militates
foram no entanto poslerionnente desalivadas a partir
do ministério chefiado por KU<ril Prarnoj, em 1975.
Considerável desenvolvimen1o foi levado a
- efeilo no pais nos últimos 50
Em 1937, apenas 31 ,2% da população 3Cima de 1o anos eram alfabetizados; em 1970, já essa cifra se elevava a
81,8% da população acima de 10 anos e a 85,5%
aluai~ Em 1937, apenas 5.000 tailandenses tinham recebido qualquer espécie de educação superior. Em 1980 a soma correspondente atingia
868.000. Funcionam 14 univeJSidades, 3/4 das quais
estabelecidas após 1960, com mais de 200 mil estu-

anos:
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dantes. É elevado o número de tailandeses que estudaram no exterior, sobretudo na Inglaterra e nos
Estados Unidos, tendo boa formação universitária
A carreira militar tem sido um meio de ascensão social, não constib.indo um grupo recrutado entre as classes superiores.
O país sofreu um processo de rápido crescimen1o e diversificação econômica A maioria da população permanece entretanto camponesa, embora
haja forte imigração para as cidades e espOOialmente para o único grande centro urbano, constituído
por Bangkok e arredores.
3. Politica ir)terna
O Reino da Tailêndia tem sido uma monarqüa
constilu::ional desde 1932. A realeza desempenha papel importante nos assuntos do país, agindo de forma
estabilizadora durante os periodos de crise política.
De 1932 em diante., o país foi liderado por uma
sucessão de govern~ militares au1ocráticos, com le- ·
gitimidade endossad~ pelo monarca Os raros e breves períodos de governo civil caracterizal'llll1-S9 pelo
partidarismo entre grupos de interesse, o que lacilitou a consecução de golpes de Estado perpetrados
pelo estamen1o castrense.
Em 1991, os militares, com base em alegações
de envolvimen1o do Primeiro-Ministro Chatichai em
a1os de, corrupção, o apearam do poder e constituiram um 'Natiol)al Peace-Keeping Council' (NPKC).
A Gonstituição foi abolida, foi decretad!l. a lei-macia!
e dissolvidas as duas Casas do Parlamen1o, mantendo-se, no entanto, a monarquia constitucional.
Em dezembro de 1991, 0 Rei sancionou a nova
ConstitLição do país e 0 nome do Primeiro-Ministro elo
Governo interino incf.ca:lo pelo NPKC, Anand Panyarachun. Conforme previslo, 0 tex1o conslitu::ional
dou o poder ~IElle Conselho sobre a a:fminis1ra;:ão
do país, auiDrizando.o, inclusive, a nomear e a destillir
o Primeiro-Ministro e a Assembléia Nacionallegislaliva.
Cfroulos estudantis, acadêmicos e de Oposição
exerceram pressão para a relorma da Constituição,
a fim de eliminar disposição qúe .permitia que 0 Chefe de Governo e outros integrantes de seu Gabine!B
não fossem membros eleitos do Par1amen1o.
Em maio de 1992 registrou-se a ocorrência de
um conlron1o maior entre os partidários do líder da
Oposição - gúe conseguia reunir gigantesca demonstração contra o Primeiro-Ministro - e as forças
militares no poder, crise que foi encerrada coin arenúncia do Chefe do Governo, em decorrência de intervenção pessoal do Rei.
O novo Governo aprovou reforma constitucional, estabelecerido que o Primeiro-Ministro deveria

consor..
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ser membro do Parlamen1o, ao mesmo tellllO em
que o Senado (geralmente dominado pelos protegidos dos müitares) teria seu poder reduzido e seu papel mais claramente definido.
O Rei Bhumibol convocou eleições gerais para·
setembro de 92, tendo a vitória recaldo sobre o Partido Democrático, liderado por Chuan Leekpai, cuja
atitude moderada durante a crise proje1ou uma imagem positiva junto ao eleitorado.
Superada a questão do relacionamento com os
müitares - que parecem pelo menos ten'lXirariamente
acomodados - a pril"qlal dificUdade encontrada pelo
Governo Chuan foi a de não consegLir obter conseriSo
em inúmeras questlles de politica interna no seio da
coalizão de partidos políticos afiSdos aos dernocm!as.
Em maio de 1995, acusações de corrupção dirígidas a correligionários do Primeiro-Ministro-levaram-no a dissolver o Parlamento e convocar novas
eleições gerais para 2 de julho tJiimo. O. lfder do
Partido Chart Tahi (que obteve a maioria relativa de
cadeiras no Par1ame}lto), Banham Silpa-Archa, 1ornou-se Primeiro-Ministro.
4. Politica externa
Durante os anos d;i Guerra Fria, a flexibifKiade
caracterfstica da diplomacia tailandesa significou
adesão inconãcional à política de contalnment dos
EUA em sua vertente no Sudeste Asiático, evitando
que a Tailândia se transfomnasse em mais uma peça
de dominó a cair sob influência comunista e-lhe atribuindo alta priOridade "nos programas de ajuda econômica e de investimentos ocidentais.
No inicio dos anos 70, a partir da Doutrina Nixon,- a Tailândia pôde 1omar-se mais independente
dos Estados Unidos e procurou seguir seu próprio
_caminho no que se refere às relações exteriores.
Em 1974, viria a estabelecer relaçi!es diplornéli.
cas com a RPC, que cessou o apoio que dava à guarrilha COITIU1ista siamesa. Um bom relacio~ com
Pequim é de vital importancia para Bangkok, pos1o
que a RPC; além de representar um COI 1b apeso regkr
nal ao expansionismo japonês, significa oulro considerável parceiro econômico para a Tailândia.
Esforços para desenvolver as relações com o
Vietnam foram interrompidos com a invasão vietnamita do Caboja, em 1979 e re1omadas em 1992,
com a primeira visita a Hanói de um Chefe de Govemo siamês desde o estabelecimen1o de relações
diplomáticas entre os dois pafses, em 1976•.
Na fase p6s Guerra Fria a segurança tailaridesa estã voltada menos para evitar ameaças armadas
do que para assegurar a paz através de acordos
econômicos e comerciais, não apenas com os pai-
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ses do Sudeste Asiático mas também com as nações
em desenvolvimento da África e da América Latina.
. A Tailândia alcançou, ao final da década de 80,
nível de desenvolvimento econOmico que a toma um
dos centros de poder da região, o que implica na necessidade de uma redefinição de seu relacionamento não apenas com as outras potências, - UE. Japão
e China -, mas também com as outras nações da
ASEAN, da Indochina e do Movimento dos Não-Alinhados, ao qual ingressou em outubro de 1993.
· · A influência nipõnica na economia tailandesa
tem sido crescente desde a década de 60, sendo
atualmente o Japão o principal parceiro comercial da
Tailãndia, o que determina uma aproximação maior
entre os dois países.
O interesse demons1Jado pela Tailândia em
elaborar, no âmbito da ASEAN, uma politica comum
em relação à Indochina evidencia a imporlãncia que
aquela nação confere à região.
A política pragmática tailandesa se faz sentir,
iga.amerrte, no que se refere ao Carrtloja. Errtlora oficialmente 8angkok tenha apoiado o Príncipe SihanoiJ<,cettos se!Ores da econonia siamesa continuaram
a negociar com o Khrner Vennelho, ~do embargo
irqxlsto pelas Nações Unidas. Em principio de 1.993. no
enfarto, a Tailancfaa procurou projeta" imagem de maior
cooperaçOO com a UNTAC, no que diz respeito às sanções comerciais i!T'ÇWtas ao Khmer Vennelho mec.imte
maior controle do comércio lrorteiriço.
No tocante às relações com Myanmar, a política de •engajamento construtivo" mantida por Bangkok visa, principalrriente, a proteger os negócios e
empresas tailandesas.
No plano regional, a Tailêndia é membro, além
da ASEAN, .•da "Asia Pacific Economic Cooperation"{APEC), da "Pacific Economic Cooperalion Conferenée• {PECC) e da "Asean Free Tra:leArea" (AFTA),

S. Economia
A Tailândia vem experimentando fortes taxas
de crescimento econOmico, ao mesmo tempo em
que tem logrado manter baixos níveis de inflação, de
endividamento externo e de gastos govemamenjais.
De acordo com relat6rio elaborado pela OCDE,
o crescimento do PNB tailandês foi da ordem de
8,4% em 1994. No que se refere a 1995, éiS perspectivas para á economia tailandesa são de manutenção do crãscimento aluai, porém de forma mais
moderada Segundo previsões do BanCo da Tallãndia, em 1995 o crescimentl do PIB deverá ser de
8,6%, o quarto maior índice de crescimen1o da Ásia,
enquanto a inflação decairá ligeiramente (4,7% em
1994 e supostamente 4,5% em 1995).
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Errilora espeo !)açiles feitas por observadores
econOmicos intemacicnais aventem que a Tailândia,
devido ·ao seu esjJeta:Uar crescimento, venha a tornar-se o )iliÕximo NIC asiático, crescentes desafios
SI.I'Qidos com a emergência de novas forças econõrnicas na região colocam tal hipótese em cheque. Para
sustentar o atual crescimento, balizado em grande parte na coiJ1)elitividade de seus produtos, a Tailãndia
deverá superar as restrições que apresenta em diversos setores e abrir novas frentes de desenvolvimento.
Existem boas possibilidades de que o país consiga, nos próximos anos, expandir e diversificar sua
indústria, incrementando sua base industrial principalmente no que se refere aos· prodU1os agrícolas,
têxteis e vesluário, peças de aU1om6veis, eletrOnica,
petroquímica e indústria do aço. A tendência governamental é de capacilar a Tailãndia a fabricar localmente grande parte dos equipamen1os e da maquinaria que atualmente apenas é montada no Reino.
O Governo tailandês reconhece, igualmente, a necessidade de sofisticar a indústria tecnológica do
país, bem como a impossibilidade de continuar, no
futuro, sustentando a economia nacional com a oferta de mãCH:Ie-obra barata, atual fonte de crescimento industrial. Além disso, a promoção de indústrias
rurais reflete a disposição governamental de reforçar
os se1ores manufatureiros rurais de forma a fomentar o crescimen1o industrial naquelas áreas.
A indOstria tailandesa concentra-se principalmente nos bens de consumo não sofisticados, alimentos e beneficiamen1o da produção agrícola (açú- ·
car, alimentos enlatados, leite em pó e condensado,
cerveja, refrigerantes, bebidas alcoólicas, roupas, ·
elx:.). Hã, contudo, importante produção de cimen1o
e refinação de petróleo. A indOstria "de életrodoméslico é incipiente e de baixa quafldade. Não há
indOstrias de base e o governo enfrenta dificuldades em estabelecer pólo petroquímica na Costa
Leste do (3olfo da Tailândia desde 1980, quando
foram descober1os depósitos de gãs. A indústria
tailandesa se ressente da falta de matérias-primas
essenciais (tenro e petróleo) e sofre co~etição da
produção externa, mais barata e de melhor qualidade, seguindo ademais política de importação
tradicionalmente liberal.

Os principais produtos da agrirutura tailandesa
são o arroz, a mandioca, a cana-de-açúcar, o .milho
e a borracha A pesca e a criação de aves são di racionados, em grande parte, ao. mercado externo.
A Tailândia desenvolveu uma indústria au1óctone de aqOicultura, sendo internacionalmente reOO-
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nhecida sua competência tecnológica na produção
na Tailânãaa, com o filo de não somenle aproveitar
as vantagens oferecidas pelo mercado interno, como ·
de peixes e crustáceos em cativeiro.
também dali exportar, muitas vezes para mercados,
0 sefor de serviços tem apresentado notável
desenvolvimento. Bongkok é sem dúvida um dos
como o norte-americano, que impõem restrições à
centros mais modernos do Extremo Orienle nesse
entrada de produtos fabricados nos pafses de orisefor, destacando-se entre os países da Asean, ao
gem das referidas empresas.
6. Relações Brasil-Tallãndta
lado de Cingapura, inclusive por possuir moderno
sislema de comunicações que coloca a metrópole
As relações diplomáticas do Brasil com a Tailãtailandesa a par dos negócios e falos inlemacionais.
ndia datam de 1959, quando foi aberta a missão braAinda que lenham sido .registradas pequenas redu.sileira em Bangkok. O relacionamenfo vem começões no fluxo turfstico, foram compensadas pelo auçando a adquirir nova dinllmica nos últimos anos, do
menfo de outros sefores, como intra-estrutura, transque é exemplo a inauguração de vOo direfo da VARIG para Bangkok, em janeiro de 1993. Aspecto importes e serviços bancários.
portante do relacionamento recenle foram as visitas
A Tailândia lerá de enfrentar, no futuro próxi- de dois membros da famffia real tailandesa - a Prinmo, obstáculos como a redução na taxa de crescimenfo de investimento exlemos, a carência de maoesa Chulabhorn, em 1992, para a Rio/92 e o Prfncitérias-primas e de indústrias de base (plástico, aço
pe Herdeiro, em representação ao Rei Bumibhol, em
etc.) e a deficiência de pessoal profissionalmenle
1993- e do então Chanceler Prasong Soonsiri, em
janeiro de 1994.
qualificado, bem como da infra~utura adequada
Nesta última ocasião, foi assinado o Acordó
(eletricidade, transporte, comunicações, etc.). Esses
obstáculos foram diagnosticados quando da elabompan;~ Dispensa de -vistos-em Passaportes Diplomátição do Sétimo Plano Nacional de Desenyolvimento
cos e Oficiais,
veio somar-$9 aos seguinles atos
Econômieo e Social (1992-1996) e medidas econôfirmadOI;l entre os dois países: Acordo de Comércio
(1984), Acordo de Cooperação Técnica e Científica
micas foram propostas para procurar superá-los.
(1987) e Acordo de Serviços Aéreos (1991).
No que se refere ao comércio exterior, as principais exportações, em 1993, foram, no sefor agrícoPaís alterna com Cingapura a condição de
la, o arroz, a tapioca.e a borracha. No sefor de mineprincipal parceiro comercial do Brasil no Sudesta da
ração, a exportação de estanho permanece, como
Ásia. A balança comercial se apresenta favorável ao
em anos anteriores, na casa dos 200 milhões de dóBrasil. Os quantitativos são módicos, tendo em vista
lares, enquanto que a de pedras preciosas- já trabaas polencialidades dos dois mercados: a pautl exlhadas é da ordem de 818 milhões de dólares. ·
portadora brasileira poderia incluir mais ·produtos
Quanto aos manufaturados, o conjunto fonnado por
manufaturados e as importações de produfos tailanprodufos têxteis é o setor de maior importância no
deses poderiam ser aumentadas.
quadro das exportações, tendo destaque, ainda, 55
Até o presenle o Brasil não tem investimentos
bijulerias, os produfos de madeira e os eletrônicos.
na Tailândia. Seus produtos são colocados diretaAs importações da Tailândia se concentram no
menle no mercado siamês através de empresas ou
seus representanles. A Tailândia também não tem
petróleo e seus derivados (inclusive fertilizanles) e
nas matérias-primas como aço e algodão, bem
investimenfos no BrasH.
como maquinaria para seu parque industrial.
Comércio com o Brasil
Os Estados Unidos continuam sendo o maior
Importações brasileiras
país importador, seguido de perto pelo Japão, que é
1991 - US$ 36.4 milhões..
também o maior exportador para a Tailânãza. Seguem1992 - US$ 13,4 milhÕes
se-lhes, como principais parceiros, Taiwan, UE, Cana1993- US$ 42,4 milhões
dá, Austrália, Chitia e os demais membros da Asean.
1994 - US$ 55,5 milhões
A Tailândia, desfrtta ainda, de posição privilegiada
1995- (jan-abriQ US$ 40,3 milhões
para aqueles que prelendem comercializar com os paiExportações brasileira:
ses da Indochina, particularrnenle o Laos e o Vl91nam.
1991 - US$ 269,0 milhões
Carecendo ainda de lecnologia para o pleno
1992 - US$ 353,5 milhões
1993 - US$ 289,6 milhões
desenvolvimento de seus recursos naturais, o país
1994 - US$ 384,1 milhões
ingressou na fase de substiltição elas importações. __ . -.,
Inúmeras empresas estrangeiras, especialmenle ja- ·
1995 (jan-abril)- US$ 75,9 mHhões
ponesas, coreanas e taiwanesas, vêm-se instalando
Principais produtos importados pelo Brasil:

qoo

o
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borracha, aparelhos óticos e fotográficos, relógios, produlos qulmicos.
Principais produlores exportados pelo Brasil:
ferro, aço, alumlnio, máquinas e equipamen1as
mecânicos, farelo de soja. têxteis.
(A Comissao de Re/açDes Exteriores e
Defesa Nacional.)
MENSAGEM N"-361, DE 1995 ·
(N21.193195, na Origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De confonnidade com o art. 84, inciso VIl, da
Constituição Federal, e como disposto no art. 18, lnciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n<> 93.325, de 12 de ouli.bro de 1966,
no art. 39, inciso I, alfnea •a•, e no art. 40 do Anexo I
ao Decreto n<> 99.578, de 1o de ouli.bro de 1990,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do SenhOr Júlio Cesar Gomes dos Senfos, Ministro de Primeira Classe, da ca-reira de Diplomata. para exercer o cargo de Embaixador do Brasa jtml aos Estados Unidos Mexicanos.
Os mérilós do Embaixador Júlio Cesãr Gonliis
dos Santos, que me induziram a escolhê-lo para o
deserJ1)00ho dessa elevada finção, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
BrasOia, 9 de novembro de 1995:- Fernando
Henrique Cardoso:

EM N2 617/DP/SRC/G/APES
Brasma. 12 de novembro de 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(illica,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n<> 93.325, de 1" de outubro de 1966, no art. 39,
inciso I, allnea a, e no art. 40, do anexo I ao Decrekl
n<> 99.578, de 1O de ouli.bro de 1990, submeto à
apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de
Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Júlio Cesar Gomes dos Santos, M"lnistro de Primeira Classe, da· Carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil joofo
aos Estados Unidos Mexicanos.
2•. Encaminho, igualmente em.anexo, informações sobre o párs e Currtculum Vltae do Embaixador Júlio Cesar Gomes dos Sankls, que, juntamente
com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa E;xcelência, serão apresenladQl1 ~o Senado
Federal para exame de seus iiUS\J'eS membros.
Respeitosamente, - Lulz Fellpe Lampreia, Mi. nistro de Estado das Relações Exleriores.

INFORMAÇÃO

CUrrtculum Vrtae
Ministro de Primeira Classe Júlio Cesar Gomes
do Santos - Aorianópolis/SC, 24 de janeiro de 1940.
Filho de Epaminondas Gomes dos Santos e Lelfcia
Maliana Gomes dos Santos.
Curso de Allos Estudos, IRBr, 1966. CPCD,
IRBr. Curso de Prática Diplómálica e ConsUar, IRBr.
Curso da Promoção Comercial na Fundação Alemã
para os Palses em Desenvolvimento, Berlim. RFA,
·1971. Curso de Chefia de Setor de Promoção Comercial (III CTAISECOM), 1975, ACE, IRBr.
ACE;JRBr.
Terceiro Secretário, 25 de outubro de 1968.
Segundo Secretário, merecimento, 23 de agosto de 1972.
Primeiro Secretário, merecimenfo, 25 de outubro de 1978.
Conselheiro, merecimento, 22 de junho de 1983.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30
de junho de 1987.
Ministro da ·pnmerra Classe; merecimento, 20
de junho de 1993.
AWI:iliar do Secretário-Geral-Adjunto para o
Planejamenkl Politico, 1968169.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1969170.
Assistente do Chefe da DMsão da África,
1970/71.
Assistente do Chefe da DMsão de Feiras e Ex·
posições Comerciais, 1971/72.
Assistente do Chefe da Divisão de Ferias e Turismo, 1980.
Chefe, substitulo da Divisão de Ferias e Tumr
mo, 1981/83.
Assessor do Chefe do Departamento de ·Promoção Comercial, 1981183.
Ch~ da DMsão de Ferias e TlR;mo,
1993/85.
Adjunto do Cerimonial da Presidência da República, 1985187.
Chefe do Cerimonial da Presidência da República, 1987/90.
.
lntrodulor Diplomático, 1992.
Assessor Especial do Ministro de Estado da
Fazenda, 1993194.
Chefe da Coordanadoria de Apoio e de Cerimonial da Presidência da República, 1995.
Bogotá, Teroeio Sea&lio, provisorianer"m 1969.
Nova Iorque, Vlce-COnsul, 1972.
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1972176•
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Nova Iorque, Chefe-Adjunto do Setor de Promoção Comercial.
Bruxelas, Segundo Secretário, provisoriamente, 1973.
Argel, Segii'Úl Secmário, provisoriarnert 1975.
Montevidéu, Segundo Secretário, 1976178.
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1978/80.
Montevidéu, Chefe do Setor de Promoção Comercial, Embaixada, 1978180.
Londres, Ministro Conselheiro, 1990192.
VI Reunião de Peritos do Reourso Água da Bacia do Prata, 1970 {mermro). .
Corrissao encanegada de preparar a IX Reunião
l:íctnmrdináriadaCECL.A, Braslfa, 1971 {merTtlro).
E>cposição em Tóquio, Kobe e Feira lntemacional
de Bogotá. 1972 {diretor-geral do pavilhAo do Brasil).
Conferência lnteramerica1a FspéCializada sobre
a Apr~ da Ciência e Tecnologia ao DesenvoMmento da América lalina, Brasl1ia, 1972 (organizalor).
Conselho Nacional de Turismo, 1982/1985
(representante).
--A disposição do Chanceler do Uruguai em. visita oficial ao Brasil, 1984.
Enviado pessoal do Senhor Presidente da Rep(blica em missão especial. junto aos Presidentes
Xisto Durán Ballen, do Equador e Alberto Fujirnori,
do Peru, por ocasião do oonllito annado entre os
dois pafses, abril de 1995.
Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficial, BrasU.
Ordem do Rio Branoo, Grã Cruz. Brasil.
Odém 00 Mérlo AeronárJilo, Ga'de Oficial, Brasi.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil.
o~ do Mérito das Forças Armadas, Comen.. dador, BraSO.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Mérito do Pacificador, Brasil.
Ordem do Mérito, Grã Cruz, Chile.
.
Ordem do libertador Bernardo O'Higgins, Grã
Cruz; Chile.
Ordem do Mérito, Grã Cruz.'ltália.
Ordem do Mérito,. Grã Cruz, Rep(blica Federal
da Alemanha.
Oldlmdolr)fri3Dpm~Grã0trl, ~

Ordem d9 libertador, Grande Oficial, Equador.
Ordem do libertador, Grande Oficial, Venezuela.
Ordem da Ágl.ia Azteca, Placa, México.
Ordem Mililar de Cristo, Grande Oficial, Portugal.

Ordem da Paltni Grande Oficial, Suriname.
Ordem de Mayo, Placa. Argentina.
Ordem de San Martin, Comendador, Argentina.

- -·-
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Stéllo Marcos Amarante, Chefe do Deparlamento do Serviço Exterior.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Área total: 1.972.547kl'ff!
Ungua: espanhol {oficial)
Gapital: Cidade do México
PIB: US$361.013 bilhões {1993)
Terceiro maior pafs da América Latina, confina
ao norte oom os Estados Unidos da América e ao
sul com. Guatemala e Belize.

His1órla
O território mexicano foi, desde ml.itos séculos
antes de Cristo, sede de diversas culturas que se ·
sucederam, sobretudo na região do altiplano central,
e que alcançaram elevados graus de oomplexidade
social e organização politica. A conquista pelos espanhóis desenvolveu-se entre 1519 a 1521. Em
1556, a Cidade do México jã e um grande centro urbano, que conte inclusive com una.uniYársidade,
sediarido a administração de todo o extenso terrilório de Nova Espanha
Em 1821, urna coligação de forças conservadoras acaba por impor a autonomia à ooiOnia que se
toma definitivamente independente da Espanha, declarando-se Agustin de lttxbide o Imperador que gcr
vema por cerca de 11 meses. ·
.
Com a declaração de independência do Texas
em 1836 e sua posterior anexação. aos EUA em
1845, estala a guerra entre os dois pafses, na qual o
México perde mais da metade do seu território, então oom 4.665.oooran2.
Entre 1864 a 1867, reina como Imperadora Arquiduque da Áustria, Maximiliano de Habsburgo. A
resistência liberal, porém, oonsegue derrocar a mcr
narquÚa. Estabelecida a Rep(ilfica, o pafs empreende um esforço de modernização, logo acentuado
oom a ascensão ao poder do Gçneral Porffrio Diaz,
em 1877, pela via eleitlral.
O "Porfiriato" dura até 1910, com sucessivas
"reeleiQOes" do ditador, que governa sob o lema "poca
polftica, mu:ha a:lrninislracio", dando grande in1lUSO
à eoonomia do pafs, mas aoentuando os contrastes
sociais e criando cresoente insatisfaç!io politica. Em
1911 o movimentoantkeeleicionista, apoia:lo porcau-

dnhos oomo Pancho VDia ao norte e Emi1an0 Zapata
no SIJ, dernba o dia:lor abrindo caminho a novas eleiçOes. Explodem violentas confrontar;x'les de cau:lilhos
e gn.pos annados popUares, deixando um saldo total
de cerca <Iii um rrilhão de mortos.

A fase militar da Revolução, deStrutora da velha ordem, tenrina com a promulgação da Cons1itlição de 1917, que preserva aspectos básicos do ca-

'.::'
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pi!alismo, combinados com objetivos sociais e reformistas de grande relevo. A Constituição de 1917
vige até hoje, mas passou por sucessivas refonnas,
as últimas das quais (relações Estad~>-lgreja e reforma agrária/propriedade comunitária) acabaram por
alterar de forma mais definitiva o seu conteúdo propriamente revolucionário e social.
A partir de 1940 inicia-se uma fase "institucional", de modernização do país e relativo abrandamenta do processo reformista. Desde então, todos
os Presidentes fizeram os seus sucessores, que
automaticamente passaram a contar com o apoio do
PRI, das Forças Armadas, da grande imprensa, das
6deranças empresariais, e11firn do conjunto das instituições que compõem o chal11l;ldo "sistema•.
Politica
Reformador inquestionável, o Presidente Cailos Salinas (1988-1994) traçou como meta de seu
pertodo administrativo a modernização do pais, por
meio de ousadas mudanças estruturais (desregulamentação e liberalização da economia, redução do
papel do Estado, saneamenlo das finanças públicas
com vistas a um orçamento federal eqWibrado e um
programa maciço de privatização) e da sua inserção
internacional (abertura comercial, celebração do
Acordo de Uvre Comércio da América do Norte NAFTA e de Acordo Bilaterais de Uvre Comércio, ingresso na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento EconOmicos - OCDE e no Mecanismo de Cooperação EconOmica Asja-Pacffico-APEC).
Por sua vez, a política externa do Governo Salinas,
além de um grande ativisrno junto ao seu entorno
cenlr(}-americano e caribenho (26 Estados), de sua
tredicional presença na América do Sul e da sua característica "mullidirecional', buscou desenvolver
uma diplomacia privilegiada com o mundo desenvolvido. Na área social, o Governo Salinas instituiu o
"Programa Nacional de Solidariedade - PRONASOL• em que 0 Estado deixou de. ser empresário
para ser Estado solidário. No campo politico, foram
aprovadas importantes emendas constitucionais, relacionadas com a religião (a. Igreja Católica ~
rou sua personalidade jurídica) e com a propriedade
da terra. Também foram promovjdas reformas eleitorais, visando o aperfeiçoamento do arcabouço democrático e neste particular, uma das principais realizações de Carlos Salinas foi a de haver conduzido
a eleição presidencial (do seu sucessor) mais h!>nesta e transparente da história do México.
Os acontecimenkls politicas e econOmicos de
1994, Citimo ano do mandato sexenal, contudo,
ofuscaram o saldo de realizações do Governo Saft-
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nas. No campo politico, ó pais l:li s!l:' Kfodo pelo levante do Exércm "Zapatista".;.. clandeslinô Ei guerrilheiro no Estado de Chiapas, em primeiro de janeiro de 1994
e pelo assassinalo do cancfodalo presidencial do PRI,
Ws Donaldo Colosio (março) e do Secretário-Gera do
Partido, José Francisco Ruiz Massieu (setembro). Estes acontecimentls tiverem um impacto a1tamerte negativo nos meios financeiros illemacionais e foram detonadores do clima de desconfiança e inslabifldade,
que afl.gentru os investidores estrangeiros e precipitou a desvalorizaç!lo do peso mexicano, nos primeiros
dias do Governo Ernesto Zedillo.
Reagindo à crise, o Governo de Ernesto ZediUo
implantou um austero programa econOmico de
emergência, composto do seguintes instrumentos
básicos: política cambial (destinada a estabilizar o
câmbio, frear a fuga de capitais, e minimizar a volati6dade do mercado); política fiscal (redução em 10
por cento dos gastos públicos e aumento da arrecadação do setor público); política de restrição rnone!ária; ações de apoio para o setor financeiro; e rafarço dos programas sociais.
Os próximos anos se antecipam como diffceis
para o México. No plano econOmico, a crise de dezembro terá um custo elevado para o pais: aumento
da inflação, queda da atividade econOmica, ejevação
do desemprego e perdas salariais. No plano político,
o Governo do Presidente Ernesto Zedillo tem corno
desafios principais: lograr uma solução política dura- doura para o conflito de Chíapas; reafirmar o Estado
de Direito no país, combater o narcotráfico na vida
política e econOmica - considerado o mais grave
problema de segurança interna do México - e iiT1JUIsionar as refonnas políticas e eleitorais com vistaS a
consolidar o pluralismo, a democracia e o fortalecimenta dos Poderes legislativo e Judiciário.
ocs, 30-1 0-95
{A Comissllo de Relaç6es Exteriores e
Defesa Nacional.)
MENSAGEM N!'-362, OE 1995
(N21.194/95, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e de acordo com o disposto no
art 56, § 12, do Regulamento aprovado pelo DecrefD
n<> 93.325, de 12 de outubro de 1986, no art 39, inciso 11, alínea a, e no art 40 do Anexo I ao Decreto n"
99.578;de 10 de oull.tlro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências a indicação do Senhor Sérgio de Souza Fontes Arruda, Ministro de
Segunda.Ciasse, da Carreira de Diplomata, para cu- ·
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mulalivllr:"enta com o cargo de Embaixador do Brasil
na JamaK:a, exmcer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das Bahamas.
Os méritos do E~~or Sérgio de Souza
Fontes Arruda. que me induziram a escolhê-lo para o
~dessa eJeva:la fl.nçilo, constam da anexa info~ do Milistério das Rela;lOes Exteriores.
Bras01a. 9 de novembro de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM N0-618/DP/SRC/G/APES
Brasma. 12 de novembro de 1995
Excelentissimo Senhor Presidenta da Rep(broca,
De acordo com o art 84, inciso VIl da COnstituição, e com o disposto no art 18 inci~ I, e no art
56,§ 12, do Regulamento aprovado pelo Decreto n2
93.325, de 12 de ouhbro de 1986, no art 39, inciso
11, alínea a, e no art 40, do Anexo 1 ao Decre~ ri'
99.578, de 1O de outúlro de 1990, submeto à apreciação de Vossas &calência a anexa minuta de
Mensagem ao Se~<ado Federal destinada à incicação do Senhor Sérgio de Souza Fontes Arruda. Ministro de Segwida Classe, da Garreira de Diploma1a,
_para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil na Jamaica, exercer o cargo de .Embaixa. dor do Brasil junto à Comunidade das Bahamas.
2. Encaminho, iguamenta em anexo, informação sobre o pafs e Currlculum Vltaa do Embaixador
Sérgio de Souza Fontes Arruda. que, junlamenta
com a Mensagem ora submetida à .apreciação de
Vossa Excelência. serão apresentados ao Senado
Federal para exame de seus ilustres membros.
. Respeitosamente, Lulz Fallpe Lampreia, Minislro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO.

Currlculum Vltae
Sérgio de Souza Fontes Arruda
Rio de Janeiro/RJ, 15 de abril d6 1943.
Filho de Archimedes de Andrade Arruda e Lea
de Souza Fontes Arruela.
CPCD, IRBr.
Bll:hael em Ciêrl:ias ..tifci:a; e Socias, FND -Us.
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para
Chefes de Setores de Promoção Comercial.
c~ dE!_ é:onomia, universidade de Oltawa
Terceiro Secretário, 1<>de fevereiro de 1965.
Segundo Secretário, merecimenlo, 30 de junho
•
de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, 12 de janeiro
de 1973.
Conselhe!ro, merecimento, 12 de jtrilO de 1978.
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Minislro de SegLI'lda Classe, merecimento, 17
de dezembro de 1986.
Assistente do Chefe do Departamento Geral de
Administração, 1966168.
Assessor do Gabinete do Minislro de Estado
1975178.
'
Chefe da Divisão de Divulgação, 1978183.
Assessor do Secretário-Geral das Relações
· Exteriores, 1994.
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação
1994195.
.
•
Madri, Segundo Secretário, 1968171.
Sófia. Encarregado de Negócios, a.i., 1969.
Ottawa, Segundo Secretário, 1971/73.
··
Otlawa. Encarregado de Negócios, a.i., 1971.
Otlawa. Primeiro Secretário, 1973/74.
Argel; Encarregalo de Negócios, ai., 1979 e 1980.
Luanda, Conselheiro, 1983/86.
Luarida, Ministro-Conselheiro, 1986187. .
Luanda, Encarregado de Negócios, ai.;
1983187.
Viena. Ministro-Conselheiro, 1987.
Viena, Encarregado de Negócios, ai., 1987/88.
Viena. Missão Pennanente ji.Do aos OrganiSmos Internacionais, Ministro-Conselheiro, 1988190.
·
Viena. Missão Pennanenta junto aos Organismos· Internacionais, Encarregado. ãe Negócios, a.i.
1988/1989/1990.
•
Pequim, Ministro-Conselheiro, 1990193.
Pequim, Encarregado· de Negócios, a.i.,
1990/93.
.
•
.
Kings1Dn, Embaixador, 1995.
Comissão de Revisão da Tabela de Representação no Exterior, 1965 (membro).
IV Sessão de Assembléia do Comércio Hispano-Americano e Filipino, Sevilha. 1970 (membro) •
. Conselho Nacional de Cinema (Concioo),
1978179 (representante-sLilstiluto do MRE). 1979183

(representante).
• • U Reimião da Comissão de Coordenação BraSileiro-Venezuelana, Brasília. 1981 (delegado}.
Conselho Superior de Censura (CSC), 1982183
(representante do MRE).
Conferência Ministerial dos Países Não-Afinhados, Luanda. 1985 (observador).
Conferência Ministerial da SADCC, Mbabane,
1985 (delegado).
Consulta inter-Regional sobre Po!ític;as e Programas de Bem-Estar Social, Viena 1987 (chefe).
XXXI e XXXII Conferências Gerais da AIEA
Viena. 1987 e 1988 (delegado).
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X Sessão Especial da Comissão de Entorpecen1es, Viena, 1988 (chefe).
Sessões regulares da junl2 de Governadores
da AIEA, Viena, 1987/88 (delegado).
Stélio Marcos Amarante, Chefe do Departamento do Serviço Exterior.
(A Comisslio de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

AVISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
"DE CONTAS DA UNIÃO
N2 820195, de 8 do corrente, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, referente ao Requerimento n" 1.327, de 1995, de informaQÕes, do Senador Edison lobão.
As informaQÕes foram encaminhadas,
em cOpia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
AVISO DE MINISTRO DE ESTADO

"Ar!. 42 Observadas as disposiQÕes legais, o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar poderá instituir Turmas e fixarlhes a competência, bem corno instituir Conselho de Administração para decidir sobre
matéria administrativa da Justiça Militar.
Parágrafo único. O Conselho de Administração será presidido pelo Presidente do
tribunal e integrado pelo VJCe-Presidente e
por mais três Ministros, conforme dispuser o
Regimento Interno.•
Art 22 O art s<> da Lei n" 8.457, de 4 de setembro de 1992, fica acrescido de um parágrafo com a
redação abaixo, renumerando-se os demais:
"Art 6<' .............~---·-················-·-········
· § 22 Ao Conselho de Administração,
após a sua instiluição, caberá deliberar sobre· ·matéria adminisbativa, conforme dispuser o Regimento Interno.

N2 49~, de 9 do corrente, da Ministra da lndúsbia do Comércio e do Turismo, referente ao Requerimento n" 1.194, de 1995, de informações, do
Senador João Rocha.
As informaQÕes foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
OFICIO DE MINISTRO DE ESTADO

Art 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
pt.illicação.
Art 42 Revogam-se as ãosposições em contrário.

N2 537/!!5, de 8 do corrente, do Ministro da Administração Federá! e Reforma do Estado, referente
ao Requerimento n<> 1.298, de 1995, de informaQÕes,
do Senador Ney Suassuna.
'< As informaQÕes foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

Brasília, 23 de fevereiro de 1995
Excelentfssimo Senhor
Dr. LufsEduardo Magalhães
DO. Presidente da Câmara dos Depulados
Congresso Nacional
Nesta

OFICIOS DO 12SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado
autógrafos das seguintes matérias: •
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2125, DE 1995
(NO- 8B/95, na casa de origem)
De iniciativa do Superior Tribunal Militar
Altera a Lei n2 8.457, de 4 de selembrade 1992.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O art 42 da Lei n" 8.457, de 4 de setembro
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

Justificação
MENSAGEM N2 002, DE 1995

Senhor Presidente
De ai:ordo com os arts. 61, 64 e 124, parágrafo único, da Constitlição Federal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso
Projeto de Lei aprovado pelo Plenário do Superior
Tribunal Militar, nas Sessões de 8 a 22 de fevereiro de 1995 destinado a alterar a Lei n" 8.457, de 4
de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça MRitarda União e regula o funcionamento de seus Ser- viços Auxiliares".
Valho-me do ensejo para renovar a Vqssa Excelência protestos de elevada estima e conskfera.
ção. - Ten. Brig. do Ar Che!"'Jbim Rosa Filho Ministro-Presidente.

···'
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LEG/SLAÇÍÍO CITADA

CONSTITUIÇÃO ÔA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IV

Da Organlzaçao dos Poderes
CAPITULO III
Do Poder Judiciário
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art 96. Compete privativamente:
I - aos bibunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar
seus regimentos internos com observância das
normas de processo e das garantias processuais
das partes, dispondo sobre a competência e o ftmcionamento dos respectivos órgãos jlJ'isdk:ionais ~r
adninistrativos•.
aooouo-. ... w.oooooo ... o'•••••••••ooonoo•-••-n••••-••••-noooo ... ouooo ..... o...,••••

SEÇÃOVII
Dos Tnbunais e Juizes Militares
· Art 124. À Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes rmlitares definidos em lei: .
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamen1o e a competência da Justiça
Militar.

LEI N2 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992
Organiza a Justiça Militar da União e
regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares.
TITULO III
Do SUperior Tribunal Militar
CAPITuLO I
Da Composição

...........................................................................................
..
Art 4"- Observadas as disposições legais, o
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar poderá instiluir Turmas e fiXar-lhes a com!llltência

.................... ....................................................................
~
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CAPITULO li
Da Competência
SEÇÃOI
Da Competência do Superior Tribunal Militar
Art s<> Compete ao Superior Tnbunal Militar.
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais-generais das Forças Armadas, os
Governadores de Estado e do Disbilo Federal, nos
crimes militares definidos em lei;
b) o Juiz-Audi1or Corregfldor, os Jufzes-Audifores, os Juízes-Auditores Substitutos, os membros do
Ministério PúbriCO Militar e os Defensores Públicos
jun1o à Justiça Militar, nos crimes referidos na alfnea
a deste artigo;
·
c) os pedidos de habeas corpus e habeas
data, nos cases permitidos em lei;
d) o mandado de segurança contra seus a1os,
os do Presidente do Tribunal e de outras au1oridades da Justiça Militar; ·
~ -·e) a revisão dos processos findos na Justiça
Militar;
f) a reclarriâção para preservar a integridade
da conwlência ou assegurar a au1oridade de seu'
julgado;
g) os procedimentos adminis!Jalivos para decretação da perda do cargo e da disponibilidade de
seus membros e demais magistrados da Justiça Mnilar, bem cerno para remoção, por motivo de interesse público, destes últimos, observado o Eslatuto da
Magistratura;
h) a representação para decretaçao de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para com o
olicialato;
I) a representação form~ada pelo Ministério
Público Militar, Conselho de Justiça. JLiz-Audilor e
Advogado, no interesse da Justiça MDitar;
11- julgar.
a) os embargos apos1os às suas decisões;
b) os peãJdos de correição pan:ial;
c) as apelaç!!es e os recursos de decisões dos
juíses de primeiro grau;
d) os incidentes processuais previs1os em lei; ·
e) os agravos regimentais e recursos contra
despacho de relalos previs1os em lei processual militarou no regimento interno;
f) os fei1os originários dos Conselhos de Justificação;
g) os conflitos de competência entre Conselhos
de Justiça. entre Juízes-Auditores, ou entre estes e
aqueles, bem como os de abibuição entre au1oridades administrativa e judiciária nilitares;
h) os pedidos de desaforamento;

··!
~~)
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I) as ques!Oes administrativas e recursos interpostos contra atos administrativos praticados pelo
Presidente do Tribunal;
J) os recursos de penas disciplinares aplicadas
pelo Presidente do Tribunal, Corregedor da Justiça
Militar e JLiz-Auditor;
III - deciarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, pelo voto da maioria
absoluta de seus membros;
IV - restabelecer a sua competência quando
invadida por juiz de primeira inslãncia, mediante
avocalória;
V -·resolver questtlo prejudicial surgida no curso de processo submetido a seu julgamento;
VI - determinar medidas preventivas e assecuralórias previstas na lei processual penal militar, em
processo originário ou durant~ julgarnen1D de recurso, em decisão sua ou por intermédio do relator;
VIl - decretar prisão preventiva, revogá-la ou
restabelecê-la, de offcio ou mediante representação
da au1Dridilãé Competente, nos fenos de sua competência originária;
VIII - cor.!Ceder ou revogar mensagem e &berdada provisória, bem como apfJCar medida provisória
de seguraRÇa nos feitos de sua competência originária;
IX - determinar a restauração de auJos. extraviados ou destruídos, na forma da lei;
X - remeter à autoridade competente cópia de
peça ou documento constante de-processo sob seu
julgarnento, para . o procedimento legal cabível,
quando verificar a existência de indícios de crime;
XI - deliberar sobre o plano de correição prcr
posto pelo Cõrreclor da Justiça Militar e determinar
a reafi~ação de correição geral ou especial em Auditaria; ·
··
XII - elaborar seu regimento interno com ob"Servência das normas de processo e das garantias
processuais das parle$, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem corno decidir os pedidos de uniformização de sua jurisprudência;
XIII - organizar suas Secretarias e Serviços
Auxiiares, bem cilmo dos jufzos que lhe forem subordinados, P.JOVenclo-lhes os cargos, na forma da lei;
XIV- propor ao Poder Legislativo, observado o
disposto na Consti!Lição Federal:
a) alteraÇão do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e fixação
de vencimentos dos seus membros, do Juiz-Auditor
1 Corregedor, dos Juizes-Auditores, dos Jufzes-Audi• 1Dres Substitu1Ds e dos Serviços Auxiliares;
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c) a criação ou a extinção de Auditoria da Justiça Militar;
d) a alteração da organização e da divisão judiciária lllllilar;
XV- eleger seu Presidente e V!Ce-Presidente
e dar-lhes posse; dar posse a seus membros, delerindcrlhes e compromisso legal;
XVI - conceder licença, férias e outros afasiamentos a seus membros, ao Juiz-Auállor Corregedor, aos Juízes-Auditores, Juizes-Auditores Substitutos e servidores que lhe forem imediatamente vinculados;
XVII- aplicar sanções disciplinares aos magisIrados;
XVIII - deliberar, para efeito de apOsentadoria,
sobre processo de verificação de invalidez de magisIrado;
XIX - nomear JLiz-Auditor Substitulo e promcr
vê-iõ, pelos critérios alternados de antigüidade e merecimento;
XX ~ tleterminar a instauração de sindicância,
inquéri1D e processo administrativo, quando envoMdo magistrado ou servidores da Justiça MilHar;
·
XXI - demitir servidores integrantes dos Serviços Auxiliares;
··
XXII - aprovar instruções para realização .de
concurso para ingresso na carreira da Magistrali.ra e
para o provimento dos cargos dos Serviços Auxifiares;
XXIII .:. homologar o resultado de concurso público e de processo seletivo interno;
XXIV - remover Juiz Auditor e Jliz Audi!or
Substituto, a pedido ou por motivo de interesse público; ·
XXV - remover, a pedido ou ex olflclo, servidores dos Serviços Auxiliares; .
XXVI - apreciar reclamação apresentada contra
de antigüidede dos magistrados;
XXVII - apreciar e aprovar proposta orçamentária elaborada pela Presidência do Tribunal,
dentro dos· limites estipulados conjuntamente com
os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamen!árias;
· ·
XXVIII - praticar os demais atos que lhe são
conferidos por feL
§ 12
Tribunal pode delegar competência a
seu Presidente para concessão de licenças, férias e
outros afastamen1Ds a magistrados de primeira instancia e servidores que lhe sejam imediatamente
vinculados, bem como para o provimento de cargo
dos Serviços Auxiliares.
§ 2" É de dois terços dos membros do Tribunal
o qu6rum para julgarnen1D das hipóteses previstas

rosta
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nos incisos I, alínea h e I, 11, alínea f, XVIII e XXIV,
parte final, deste artigo.
§ 32 As decisões do Tnbunal, judiciais e administrativas, são tomadas por maioria de'votos, com a
presença de, no mínimo, oito ministros, dos quais,
pelo menos, quatro militares e dois civis, salvo quórum especial exigido em lei.
Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
BrasHia, 14 de-outubro de 1993; 172° da Independência e 105° da República. - INoctiNCIO DE
OLIVEIRA, Arnaldo Leite Pereira.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 126, DE 1995
lN" 913195, na
de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

casa

Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas jurfdicas, bem como
da contribuição social sobre o lucro liquido, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 12 As bases de cálculo e o valor dos bibutos e conbibuições_ federais serão expressos em

F.léais.
- Art 2" O l(llpOSto de Renda das pessoas jurfcf!7
cas e a conbibuição social sobre o lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação'
vigente, com as alterações desta lei.
Art 32 A alíquota do Imposto de Renda das
·pessoas jurfdicas é de quinze por cento.
§ 12 A parcela do ILaO real, presunido ou ariJitra.
do, ~ anuàmente, que exceder a R$240.000,00
(W:zenlos e qLBerta mil reais). ~ à incidência
de adicional de Imposto de Renda à alfquota de dez
porcento.
§ 2" O limite previslo no parágrafo anterior será
proporcional ao número de meses transcorridos,
quando o período de apuração for inferior a doze

meses.
§ 32 O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore atividade rural de
que trata a Lei_ õo- 8.023, de 12 de abril de 1990.
§ 42 O valor do adicional será recolhido integralmente, nOO sendo pennitidas quaisquer deduções.
Art 42 FICa revogada a correção monetária das
demonstrações financeiras de que tratam a Lei.& ·
7.799, de 10 de julho de 19~. e o art 1.2 da Lei~
. 8.200, de 28 de junho de 1991.
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Parágrafo único. FIC2 vedada a ub1ização de
quaiquer sistema de correção monetária de demonstração financeira, inclusive para fins societários
Art 52 O inciso IV do art 187 da Lei ~ 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com ·a
seguinte redação:
"Art. 187...............................................
IV- o lucro ou prejufzo operacional, as
receitas e despesas não operacionais;

•
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Art 6"- Os valores controlados na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real, existente em 31 de
dezembro de 1995, somente serão corrigidos monetariamente até essa data. observada a legislação então vigente, ainda que venham a ser acfiCionados,
excluídos ou compensados em perfodos-base posteriores.
Parágrafo único. A correção dos valores referidos neste artigo serã efetuada tomando-se por base
o valor d'a UFIR vigente em 12 de janeiro de 1996.
Art 72 O saldo do lucro inflacionário acurnuado, remanescente em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data, será realizado de
acordo com as reQ[<IS da legislação então vigenle.
§ 12 Para fins do cálruo do lucro inflacionário
rearlzado nos perfodos-base posteriores, os valores
dos ativos que estavam sujeitos a correção monefá.
ria, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão
ser regístrados destacadamente na contabilidade de
pessoa jurfdica.
§ 2" O disposto no parágrafo único do art 6"
aplica-se à correção dos valores de· que trata este
artigo.
§ 32 A opção de pessoa jurfdica, o lucro inflacionário acumulado existente em 31 de dezembro de
1995, corrigidos monetariamente até essa data, com
base no parágrafo único do art 6"-, poderá ser considerado realizado integralmente e bibulado à alfquota
de dez por cenlo.
§ 42 A opção de que trata o parágrafo anterior,
que deverá ser feita até 31 de dezembro de 1996.
será irretratãvel e manifàstada através do pagamento do imposto em cota única, podendo alcançar
também o saldo do lucro inflacionário a realizar relativo à opção prevista no art 31 da Lei ~ 8.541 , de
23 de dezembro de 1992§ 52 O imposto de que trata o § 32 serã considerado coino de tributação exclusiva
Art 82 Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contrapartidas de variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações do contri-
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buinte em função da taxa de cambio ou ~ Indicas
ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual.
·
Art 9" A pessoa jurldica poderá deduzir, para
efeilos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualmente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculado sobre as contas do pa!rimOnio liquido e 6mitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo- TJLP.
§ 12 O efetivo pagamento ou crédito dos juros
fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos ·juros, oif de lucros acumulados, em montante igual ou superior ao valor de
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
§ 22 Os juros ficarão Sujeitos à Incidência do
imposfD de renda na fonte à allquota de quinze Por
cenfD, na dala do pagamento ou crécflto ao beneficiário.
§ 3'l O~ relido na fonte será consideràdo:
I - antecipação do devido na deciaração de
rendimento, no caso de beneficiário pessoa jurldica
tributada com base no lucro real;
11 - tribulação definitiva, no caso de beneficiário
pessoa flsica ou pessoa jurldica não tributada com
base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o cisposfD no § 42. ·
§ 42 No caso de beneftciário pessoa jurldica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
os juros de que trata este artigo s§lráO ·adicionados à
base de. cálculo de incidência do adicional previs1o
no§12doart3'l
. .·
§ so. No ·caSo de beneficiário sociedade civil de
prestação de serviços, stbnetida ao regime de tribulação de que traia o art 12 do Decreto-Lei nl'
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto pOderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6" No caso de beneficiário pessoa jurldica tributada com base no lucro real, o imposfD de que traia o § 22 poderá ainda ser compensado com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a tffu.
lo de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
.
§ 72 O valor dos juros pagos ou eréd'lledos pela
pessoa jurídica; a título de remunaração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art 202 da Lei nl' 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sem prejulzo do dispos10 no § 22
§ ao. Para os fins de cálculo da remuneração
prevista neste artigo, nao será considerado o valor
de rese~ de reavaliação de bens ou direitos da
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pessoa jurldica, excefD 5e esta for aãK:ionada na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro liquido.
§ 92 A opção da pessoa jurldica, o valor dos juros a que se refere este artigó poderá ser incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva
destinada a aumento de capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o imposfD de que traia o § 22.
assumido pela pessoa jurldica, seja recolhido no
prazo de 15 dias contados a partir da data do encerramento do perlodo-base em que tenha ocorrido a
dedução dos rereridos juros, não sendo reajUS1ável a
base de cálculo nem dedutlvel o imposfD pago para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sob!e o lucro liquido.
§ 1o. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo anterior, deverá ser adicionado ao lucro Uquido para determinação da base de
cák:Uo di!. contriblição social sobre o lucro llqtido.
Art 1o. Os lucros ou dividendos calculados
com base nos resrJtados apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurfdicas tributadas com base no ILtcrO real, presumido ou artlitrado, não ficarão ~eitos à incidência do lmposfD de Renda na fonte, nem integrarão a
base de cálculo do lmposfD de Renda do beneficiário, pessoa ffsica ou jurldica, domicifiado no País ou
no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações
distribuldas em decorrência de aumento de capital
por incorporação de lucros apurados a partir do mês
de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com
.esses lucros, o cusfo de aquisição será igUal à parcela do lucro ou reserva capitalizado, quà correspon·
der ao sócio ou acionista.
Art 11. Os rendimentos produzidos por aplicação nnanceira de renda fixa, auferidos por qualquer
. beneficiário, inclusive pessoa jurldica isenta, sujeitanHle à incidência do lmposfD .de Renda à alfquota
de quinze por cento.
§ 12 Os rendimentos de que trata este artigo
serão apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro de 1995 e tribulados, no que se refere à
parcela relativa a 1995, nos termos da legislação
então vigente.
§ 22 No caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, os rendimerltos de que traia este artigo, bem
como os rendimentos de renda variáveis e os ganhos llqtidos obtidos em bolsas, serão adicionados
à base de cálculo de incidência do adicional previsto no§ 12·do art 32
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§ 32 O disposto neste artigo não elide as regras
previstas nos arts. 76 e 77 da Lei no. 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Art 12. O inciso III do art 77 da Lei no. 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 77. ··························:·····················
III - nas operações de renda variável
realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente. ou através de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas
no inciso I;"

Art 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo d<1 contribuição social sobre o lucro liquido, são ved;ldas as seguintes deduções, independentemente do dispos1D no art 47 da Lei no.
4.506, de 30 de nõVembro de 1964:
1 - de qualquer provisão, exceto as constituidas para o pagamento de férias de empregados e
·de décimo-terceiro salário, a de que trata o art 43
da Lei no. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no. 9.065, de 20 de junho de 1995, e
as provisões técnicas das. companhias de seguro e
de capitalização, bB!J1 como das entidades de previdência privada. cuja constituição é ~ida pela legislação especial a elas aplicável;
11 - das contraprestações de arrendamento
mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis,
exceto quando relacionad.os intrinsecamenta com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização,
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas;
seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis
ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados
com a produção ou comerciariZBção dos bens e serviços;
·
---- IV- das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores; ·
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e benefícios ~ementares assemelhados aos
da previdência social, institufdos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa juríã!Ca;
VI .::das doações, exceto as referidas-no§ 2";
VIl - das despesas com brindes.
§ 1" Admitir-se-ão como dedutiveis as despesas CC.m alimentação fornecida pela pessoa jurfdica,
incistintan1ente, a todos os seus empregados., .
§ 2" Poclerlb ser ded.Jzidas as segtintes ciJa;i5es:
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1- as de que trata a Lei no. 8.313, de 23 de dezembro de 1991 ;
11 - as efeluadâs às instituições de ensino e
pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei
federal e que preencham os requisitos dos incisos I
e 11 do art 213 da Constituição Federal, até o limite
. de 1,5% (um e meio por cento) do lucro operacional,
antes de computada a sua dedução e a de que trata
o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento
do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de
computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constitufdas no Brasn, sem fiils lucrativos. que prestem serviços gratuitos em beneficio
de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em beneficio da comunidade onde atúem, observadas as seguintes regras:
á) as doações, quando em dinheiro, ser'ão fei,.
tas mediante crédito em conta corrente bancária ãlretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da. Receita
Federal, fcmecida pela entidade beneficiária, em
que esta se compromete a aplicar integralmente ·os
recursos recebidos na realização de seus objetivos
sociais, com identificação da pessoa ffsica responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros. bQnificações ou vantagens a dirigentes; maotenedores ou associados. sob nenhuma fcrma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de ub1idade ptlllica por ato termal de órgão
competente da União.
Art 14. Para efeito de apuração do lucro real,
fica vedada a exclusão, do lucro lfquido do exercfcio,
do IÍalor dó lucro da exploração de atividades monopolizadas de que tratain o § 2" do art 2"·da Lei ri'
6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2" do art
19 do becrellrlei no. 1.598, de 26 de dezembro de
1977, com a redação dada pelo Dec:retó-Lei ri'
1.730, de 17 deoltubro de 1979.
Art 15. A base de cálculo do imposto, em cada
mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o ãiSposfo nos
arts. 30 a 35 da Lei rJ9. 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
§ 12 Nas seguintes atividãdes, o percentual de
que trata este artigo se_rã de: · ·
1- um inteiro e seis décimos por cento, para a
atividade de revenda, para consumo, de combustivel
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derivado de petróleo, élcool etHico carburante -e gás
natural;
11-dezesseisporcenlo:
a) para a atividade de prestação de serviços de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caputdeste artigo;
b) para as pessoas jurfdicas a que se refere o
inciso III do art. 36 da Lei n2 8.981, de 20 de.janeiro
de 1995, observado o disposto nos§§ 1"e 2"do art
·
29 da referida lei;
III -trinta e dois por cenlo, para as alividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares;
b) intennediação de nagócios;
c) administração, locação ou cessão de bens
imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contfnua de serviços
de assessoria creditícia, meroadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantfs a prazo ou de prestação de serviços (factorlng).
§ 2" No caso de a!ivida:les diversificalas será aplicadoopercentualconespondenleacadaalivida:le.
§ ao. As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cáiCIJo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurfdica, submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, fizer jus.
Art 16. O lucro arbitrado das pessoas jurfdicas
será determinado mediante a aplicação, sobre a receitas brutas, quando conhecida, dos percentuais lixados no art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo ~- No caso das insti!t.içOes a que
se refere o inciso III do art 36 da Lei n" 8.981, de 20
da janeiro de 1995, o percentual para determinação do
lucro arbitrado será de Quarenta e cinco por cento.
Art ?17. Para os fins de apuração do ganho de
capital, as pessoas físicas e as pessoas jurfdicas
não tributadas com base no lucro real observarão OJl
·
seguintes procedimentos:
I - traJando-se de bens e cf.reitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995, o custo de
aquisição poderá ser corrigido monetariamente até
31 de dezembro desse ano, tomando-se por base o
valonja_ UFIR vigente em 1• de janeiro de 1996, não
se lhe aplicando qualquer correção monetária a par!ir dessa d~;
·
11 - tratando-se de bens e direitos 3dquiridos
após 31 de deiembro de 1995, ao custo de aquisição dos bens. e direitos não será atribuída qualquer
· ·
.
correção monetária
.
.
.
Art 18. O ganho de capital auferido por 1'9SJ'dente ou domiciliado no exterior será apurado e !ribulado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
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Art 19. A partir de 1" de janeiro de 1996, a aliquota da contribuição social sobre o lucro liquido, de
que trata a Lei n" 7.689, de 15 de dezell'Ílro de
1988, passa a ser de oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica_às insti!Lições a que se refere o§ 1" do art
22 da Le~ n" 8.212, de 24 de julho de 1991, para as
quais a alíquita da contribuição social será de dezoito porcento.
· Art 20. A partir de 12 de janeiro de 1996, a
base de cálculo da contnbuição social para o lucro liquido, devida pelas pessoas jurfdicas que efetuarem
o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e
29 a 34 da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e
pelas pessoas jurfdicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente,
auferida em cada mês do anCH:alendário.
.
Art ~1. A pessoa jurfcfiCa que tiver parte ou
todo o seu patrimOnio absorvido em virtude de incor-·
poração, fusão ou cisão deverá levantar balanço especflico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de meroado.
§ 12 O bala'IÇO a que se refere este artigo de·verá ser levantado até trinta dias antes do even~
§ 2" No caso de pessoa juridica tributada com
base no lucro prasumido ou arbitrado; que optar pela
avaliação a valor de mercado, a diferença entre ~
e o custo de aquisição, diminuído dos encargos de
depreciação, amortização ou exaustão, será considerada ganho de capital, que deverá ser adicionado
à base de cálculo do imposto de renda devido e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
§ ao. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente.
§ 42 A pessoa juridica incorporada, fusionada
ou cindida deverá apresentar declaração de rendimentos correspondente áo perfodo transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o
último dia útil do mês subseqOente ao do evento. .
Art 22. Os bens e cfrreitos do ativo da pessoa
jurfdica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou
acionista, título de devolução de sua participação
no capital social, poderão ser avaliados pelo valor
contábil ou de mercado.
§ 1" No caso de a devolução realizar-se pelo
valor de mercado, a ciferença entre este e o valor
contábil dos bens ou ~ireitos entregues será considerada ganho de
que ~-computado nos
resultados da pessoa Juridica trib~a com base no
· lucro real ou na base de cálculo do 1mposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido· devidos
pela pessoa jurfcfiCa tributada com base no lucro
pres...nido ou arbitrado.
·
·
§ 2" Para o titular, sócio ou acionista, pessoa
jurfdica, os bens ou direitos recebidos em devolução

a
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de sua participação no capital serão registrados pelo
terminação do lucro real das pessoas jurfdicas corvalor contábil da participação ou pelo valor de merrespondente ao balanço levantado em 31 de dezemcado, conforme avaliado pela pessoa jurfdica que
bro de cada ano.
esteja devolvendo capital.
§ 12 Os rendimen!os e ganhos de capital aute§ 32 Para o titular, sócio ou acionista, pessoa
ridos no exterior serão computados na apuração doffsica, os bens ou direitos recebidos em devolução .
lucro lfquido das pessoas jurfdicas com observância
de sua participação no capital serão informados, na
do seguinte:
declaração de bens correspondente à declaração de
I - os rendirnen!os e ganhos de capital serão
rendimen!os do respectivo ano-base, pelo valor conconvertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na da1a em que forem contabifizatábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa
jurfdica.
·
dos no Brasil;
§ 42 A diferença entre o valor de mercado e o
. 11 - caso a moeda em que for auferido o rendivalor constante da declaração de bens, no caso de
men!o ou ganho de capital não tiver colação no erapessoa ffsica, ou o valor contábil, no caso de pessoa
sil, será ela convertida em dólares norte-americanos
jurfdica, não será COJ1llulada, pelo titular, sócio ou
e, em seguida, em Reais;
acionista, na base de cálculo do imposto de renda
§ 2" Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou
ou da conbibuição social sobre o lucro liquido.
controladas, no exterior, de pessoas jurfdicas domiArt 23. As pessoas ffsicas poderão transferir a
ciliadas no Brasil serão computados na apuração do
pessoas juriãiCBS, a tílulo de integralização de capilucro real com observãncia do seguinte:
!ai, bens e direitos pelo valor constante da respectiI - as filiais, sucursais e controladas deverão
va declaração de bens ou pelo valor de mercado.
demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em
§ 12 Se a entrega for feita pelo valor constante
cada um de seus exen:fcios fiscais, segundo as norda declaração de bens, as pessoas tisicas deverão
mas da legislação brasileira;
lançar nesta declaração as ações ou quotas-subscrl11 - os lucros a ·que sG refere o inciso 1 serão
tas pelo mesmo valor dos bens ou direitos ln!nsferi· aãK:ionados ao lucrolrquido da mabiz ou controladodos, nã<? se. aplicando o aiSpoS!o no art 60 do Dera, na PfOIXlrçãO de sua participação acionária, para
cre!o-let n21.598, de26 de dezembro de 1977, e no
apuração do lucro real;
art 20, 11, do Decreto-Lei n2 2.065, de 26 de oub.bro
III - se a pessoa jurfdica se exlingtir no CUISO
de 1983.
do exen:fcio, deverá adicionar ao seu lucro liquido
§ 2" Se a tran~rência não se fizer pelo valor
os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controlaconstante da declaração de bens, a diferença a
das, atá a da1a do balanço de encerramen!o;
maior será tributável como ganho de capital.
IV - as demonstrações financeiras das filiais,
Art 24. Veiilicada a omissão de receita, a autosucursais e controladas que embasarem as demonsridade tributária determinará o valor do impós!o·e do
!rações em Reais deverão ser mantidas no Brasil
adicional a serem lançados de acordo com o regime
pelo prazoprevis!o no art 173dalei n25.172, de25
de tribulação a que estiver sl.brnetida pessoa juride oub.bro de 1966.
dica no perfodo-base a que corresponder a omissão.
§ 32 Os lucros auferidos no ex1erior por coliga§ 12 No caso de pessoajuridica com atividades
das de pessoas juridicas domicilfadas.no Brasil seâiVersificadas tributadas com base no lucro presumirão collllulados na apuração do lucro real com obdo ou arbitrado, não sendo possfvel a identificação
servãncia do seguinte:
da atividade a que se refere a receita omitida, es1a
I - os lucros realizados pela coligada serão aãtserá adicionada àquela a que corresponder o percionados ao lucro liquido, na proporção da participacentual mais elevado.
ção da (leSllOa jurfdica no capital da coligada;
§ 2" O valor da receite omitida será considera11- os lucros a serem COJ1llulados na apuração
do na determinação. da
de cálruo para o
do lucro real são os apurados no balanço ou balançarnento da conbibuição soaal sobre o lucro liquido,
ços levan1ados pela coligada no curso do perfododa contri!Jui9ão para a seguridade social - Cofins e
base da pessoa jurfdioa;
da ~ntribuição para. os ~r09~ de lnt~raçã_o
111 - se a pessoa juridica se extinguir no curso
~ai e de Formação do atrimOmo do Servidor Púdo exerclclo, deverá adicionar ao seu lucro liquido,
bhco- PISIPASEP.
,..,. do I
I
parti · .,...,
1
§ 32 Na hipótese deste artigo, a mu11a de lançapara apura'!"'o
ucro rea , sua
Clp....,.o nos uoros da coligada apuradoS por es1a em balanços le'men!o de oficio será de trezentos por cento sobre a
tolalidade ou diferença dos tributos e contribuições
vanlados atá a da1a do balanço de encerramento da
devidos, observados o dispos1o no§ 12do art 42da
pessoajurfãK:B;
IV - a pessoa jurfdica deverá conservar em
lei n2 8.218, de 29 de agos!o de 1991.
Art 25 Os lucros, rendirnen!os e ganhos de caseu poder cópia das demonstrações financeiraS da
coligada.
. pilai auferidos no exterior serão computados na de-
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§ 42- Os lucros a que se referem os §§ 22 e 3" '.
Art 31. Os prejufzos não operacionais apuraserão convertidos_ em reais pela taxa de câmbio, ' dos pelas pessoas jurídicas, a partir de 12 dEi janeiro
para venda, do dJB das demonstrações financeiras
de 1996, somente poderão ser co~ com lucros da mesma natureza, observa:lo o limite previsto
em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursai, controlada ?~coligada
.
no art 15 da Lei ri' 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 52 Os preJUIZOS e perdas decorrentes das
Art 32. Em caso de crime de excesso de exaoperações referidas neste artigo não serão compenção, o poder tributante ressarcirá o sujeito passivo
com valor equivalente ao tributo e multa indevidasados com lucros auferidos no Brasil.
mel)~ exigidos e moverá ação regressiva contra o
§ 60- Os resultados da avaliação dos investimantos no exterior, pelo método da equivaiência paseMdor responsável.
Art 33. Constitui crime a revelação pelo auditor
trimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na
legislação vigente, sem prejuízo do cfJSposto nos §§
fiscal, pelo procurador da Fazenda Nacional, por
12, 22 e 3"
.
-.
membro do Ministério Público, pela autoridade pofiArt 26. A pessoa jurfdica poderá compensar 0
cial ou qualquer servidor pCblico, de informações
contábeis, bancárias ou quaisquer outras providênimposto de renda incidente, no exterior, sobre os luc!BS pelo sigilo fiscal ou bancário, de que tenham
cros, rendimentos e ganhes de capital computados
aênc1a em razão do cargo ou função, e que devem
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimenpermanecer em segredo.
tos ou ganhos de capital.
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e
§ 12 Para efeito de determinação do limite fixamultado no caput, o imposto incidente, no Brasil, corres§ 12 Se a revelação ou facilitação for culposa:
Pena: reclusão de 1(um) a 3 (três) anos, e multa
pondente aos lüéios, rendimentos ou ganhos de capita! auferidos no exterior, será proP9rcional ao total
§ 22 A cessação em caráter definitivo da qualidade de funcionário não exclui o crime.
do imposto e adicional devidos pela· pessoa jurídica
no Brasil.
·
Art 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes
§ 22 Para fins de compensação, o documento
definidos na Lei __ rl' 8.137, de 27 de dezergbro de
1990, e na Lei ri' 4.729, de 14 de julho de 1965,
relativo ao ímposto ·de renda incidente no -exterior
quando o agente promover o pagamento do tributo_deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
ou contribuição social, inclusive acessórios. antes do
recebimento da denúncia
no pafs em que ror devido o imposto.
§ 1.~ Ca1íeJá a representação penal após júga§ 3" O imposto de renda a ser compensado
será convertido em quantidade de reais, de acordO
manto do processo administrativo fiscal, quando
neste f!lrem apurados elementos caracterizadores
com a taxa de cãmbio, para venda, na data em que
o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto
dos cometimentos de crimes em tese.
foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela con§ ~ As disposições do caput e do parágrafo
vertida em dólares norte-americanos e, em seguida,
anterior aplicam-se aos processos administrativos e
em reais:
·
aos inquéritos policiais e processos penais em curso.
· · Art · 27. As peSsoas· jurfdicas que tiverem lu- ·
Art 35. Esta lei entra em vigor na data de sua
cros,.Jendimentos ou ganhos de capital oriundos do
publicação, produzindo efeitos a partir de 1" de jsexterior estão obrigadas ao regime de tributação
neiro de 1996.
com base no lucro real. •
Art 36•. Ficam revogadas as cfiSposições em
Art 28. A alfquota do imposto de renda de que
contrário, especialmente:
I - ~· Decreto-Lei n" 1.215, de 4 de maio de
tratam o art 77 da Lei n" 3.470, de 28 de novembro
1972, observado o disposto no art 178 da Lei ri'
de 1958, e o art 100 Cio Decreto-Lei n" 5.844, de 23
de setembro de 1!;l43, com as moãdicações poste5.172, de 25 de outubro de 1966; ·
riormente introduzidas, passa, a partir de 12dejanei11- os arts. ~a 19 da Lei n" 7.799, de 10 de
ro de 1996, .a ser de quinze por cento.
julho de 1989;
·
·
Art 29. Os fimites a que se referem os arfs. 36,
. III - os arfs. 92 e 12 da Lei n" 8.023, de 12 de
·
I, e 44, da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
abril de 1990;
.
.
IV - os arts. 43 e 44 da Le1 n" 8.541, de 23 de
com a redaçãó dada pela Lei n<> 9.065 de 20 de juh ·d 1995d R$1'2 000
dezembro de 1992;
.000,00
v - o art 28 e os ·lllCISOS
·
VI XI XII
parán o e
, passam a ser e
.
"lhões d
· )
,
e
eo
(doze m1
e reais •
grafo único do art 36, os arfs. 46, 48 e 54, e o inciso
Art 30.
valores constantes da legislação tri11 do art 60, todos da Lei n" 8.981, de 20 de janeiro
butária, expressos em quantidade de UFIR, serão
de 1995, alterada pela Lei n" 9.065 de 20 de junho
convertidos em reais pelo valor da UFIR vigente em
de 1995, e o art 1O da Lei ri' 9.oss', de 20 de junho
1" de janeiro de 1996.
de 1995.
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JUSTIFICAÇÃO
.

.

.

MENSAGEM N" 932, DE 1995

Nos temos do llli&o 61 da Ccml!iulçlo Fedml, ..-aelevoda delibrnçfo do·
VOOIIS E"""""ia, IICOIIIplllhado do E')IO'içlo do Motivoo do Seabar MlDillm do da
do projeto do lei que allaa Jesisllçlo
impollodo .-c~~~
jmfdlcaL

-o....,

a

..-ao

11n1111a.

31

do

agosto

de 1995.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 325, DE 1995
DO MINISTÉRIODAFAZENDA
'

Submeto i eomidençlo Ce Voua Ex::'!"ó• Projeto de Lei que altua &
lqpslaçlo do imposto de roada das pessoa juridicas e di ocmu proyid&ciu.

2.
A refonoa cbjotiva simplilk:or • apunçiD do impotlo, roduziDclo u vias do
plaaojaauo fiscal, omiformizlro- tributário sloadiwnos tiposcfcralda, i_.,xfD
a lribulaçlo das pesaou 5sicu e jmidieu. ~lilr o """""' de iix:id!nc:ia do tributo, c:cm
viaas allciDçar os reodimelllos auferidO. .O·~ ·pc< c:omribuimé:s estlbelocidoo ao l'lis
e, f!n•&nertte, ortiouiar a tribuuçlo_das empr<SU eom o PiaDO c1c ~ :Ec:oD&mioa.
3.

Nene sentido, a prcpotiçlo e>:tique os e!Oitos da eomçlo ..,.,...,.. das

~ f!naoccitu - inclusivo para fias societários -. c:ombDwldo a medida com
e><pressiva redUÇio de aliquaw (arts. I' ao S').

4.
A aliquota do impotlo de reada, que 1111 lesislaçlo om vigor é de 25Yo, foi
reduzida pca 1So/.. Já o adicional do imJKJsto, a ser pago sobre o luc:ro anual que eacceder a RS
~ 240.000.00 (duzeQzos e quarana mil reais). teve suas aliquotU uaiformizadu an 1~"' e foi
ampliado pua alc:ançar wabtm o h.Jcro presumidc.
S. .
Os elevados iDdices clc in8JÇio exigiram a criaçlo de poderosos iostrumelltos
do iDdexa;io que. eom O PiaDo Rllll c a estabihzaçlo da ceonomia. estio sendo pdn•lmeme
elimiDados.

6.

O proçcsso de desregulamauaçi; da iodexaçlo de salários est& em curso o da
prCÇQS Ça economia. como por exemplo preços

mesma fonna com rdaçlo aos demais

.:;_.
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públicos, juros e eimbio~ Restam. cntreW1to. ativos indc:xados. de que slo ex~plo .o
patrimõniC? dÜ empresas Cõi: c:reditos de aamreza tnOut:iria.
7,

A extinçlo da comçlo moll<liria do balanco simplil!ca coasid......w-e a

~ da ~»se tn'butivele reduz a possibilidade de planejamenros

S.

fiscaisA

A ,..,.;... do rdõrmulaçlo do IRPJ. nesse passo, c:oi>Siltui o ccmplemoalo •

nccessirio e esperado do processo ele desregul•menrzçJo da iadexaçlo da

economia.

R<preoema. ademais, impotume reforço & conso!idaçio do Plano Resl.
Ainda no àmbit~ da. simplifica'çlo, a. proposta amplia a base tributável. vedmét6
a deduçio de despesas passiveis de manipulaçlo, genlmeme relaci-.lu com
benefits•, que beneficiam de forma espec:ial os grandes conaibuimes, dotados de sofulicada
infraesuutun c:o!1!&bil-m'butiria, tomando mli5 precisa a regra geral de indedulibilidade em
vigor, QJjos critérios. por,...... ~subjt<ivos. easejam ~ ccnlliwltes
e prestam-se a prâticu àLsivas.. tendentes a reduzir a base ae.cilculo do imposto de renda e
da comribuiçlo Social sobre o lucro (an. 13). No mesmo seatido, & regra. do an. 1-' revop o
beneficio ~d~ em tàvor du empresas que exploram atMdade monopolizada.
9.

•mnse

10.
~ vistas a equiparar a tributaÇlo dos. CÜ'\"USOS tipos de readimemos do
capital. o Projeta introduz. a possibilidade de remuneraçlo do capital prôprio invalido na
uividado produtiva, permitindo • deduçlo dos jures pasos ao ac:ionisra, azó o limita da
variaçio da Taxa de Juros de Lonso Prazo - TlLP; compalibiliza as aliquow.aplica....isren<fünenlos proveniemes de copital de riseo &quelas ~ual siQ tributado& os do .-..do financeiro; desonaa os dividendos; caminha na direçio da oqualizlçio do
tributário do capital nacional e emqeiro; e rewp amiga isençlo do impoolo do
roada inc:idel1!e sobre a.....,.. de juros para o excerior, preYisu no Decreto-Lei rf 1.215, do
1972 (am. 9' a 12, § 2" do 1rt. 13, lrt. 2S e inciso I do 1rt. 32). a fim de que nlo ocona
quúquer dcsannonia no tratamento tributário que se pretende atingir. igual&ado-te. para este
fim, o oplicaAjor nac:iooal • .....ngõiro.

II.

A permisslo da deduçlo de juros POSO' ao :o:ionisra, :w1 o limite propostO, em

espocW, devotá provooar um incr....,.. das aplicações produtivas nas empresas bnii1oiras,
apac:itillldo-u a elevar o nivel de investimentos. sem eaciMdamonto. çom evideatu vÍntageaa
no que se refere i geraçto de empregos e ao crescimemo susu:mado da eccmcmia. Objetivo a
ser .uinaido mõdilme a adoçlo de politiça tri1>uWia modema e compatlvd , _ aqu<U.
prancad& pelos demais países emersentes. que COD1J"l'= com ~ Brasil na capuçlo de recursos

imemadonais para. investimento.

12.
Com re!açlo & tnõutaçlo dos lucros e dividOI!áos, estobeleeo-oo a coDq>iela
integraçlc eatte a pes:IO& física e a pessoa juridica, tributando-se essa rmtfimenrot
~na empresa ei_.rulc>J>s quando do rec:ebimemo pelos benefic:iiriOL Além do
simplific:ar os c:ontrcles e inibir a evasiD, esse prooecli=lo estimul&, em razio da equipançlo
d e - . das l1iquolu apli<ivels, o ÍIIVestillU:DIOD&S- produtivu.
13.

As regras para a tributaçio dos rendimentos auferidos fOra do PaiS CODIIIIII doa

am. 24 a 27. O Projeto &!<&DÇ& ............ os 1uclot, ponnitindo a - n ç l o do imposlo
de ra!da que solxe eles hoUver iaeidido DO CDC!«ior, e clc<ermiilaodo a obriploriedado do .J\
apunçio do iÚipõao com buo ao 1ucto tal, pua as pessoas juridicas qu.- 1ucnja DO
......,;or.·
.

!..,. '"-

Adola-se, com a tributlçlo da n:nda lllierida fOra do Plil. medida ........,.•
combale' a elislo e o planljamoalo fiscar., . - ,.. que o uual - ~ Di
ttllriloriatida dá n:nda • propicia que .. OII1Jlft'IU • &locar lucros • llliais ...
sublidiúiu siluadas em "paraitos .fis<:&is". Imoma-se. ainda, harmonizar o . . _ tn'butário
dos . . . . . . - - equaliz:uldo • tnõutaçlo das juridic:as à das peasoas fitiou. QJjos
ren<fimenlos oaen;oa ji esdo IUjálos ao imposto da renda oa forma da legislao,io em visor-

.cm

15.
ans. 6' a r clisp6em
as d~ ~ do exercício de
1995, sujoiw & comçio .......ma oa forma da lqislaçlo que se ará &lteriDdo; os ans. 15 o
16 fixam n;ru rdac:ionadu eom a apuraçlo measú do imposto de raleia. adcqu&lldo u bues
do cálculo IIIOIISIÍS • fi>CIÍIIçio da comçio
recluçlo das &liquoW; • a1iqucta
buo do c:i1cu1o da colllribuiçlo social sobro o I = slo fixadas oos ans. 19 e 20; -o m. 29

·ó.

-c.

c.
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tribUIIÇio--"" lucn> pmumido do 1 2 - de IJFilt

16.
Os ons. 17. 11 • 21 • 23 odoquam. Josislaçlo .. ahonç6es ~ pelo
PlojCID do Lei, dilpoado. ~ - . iDcoq>onçlo. Nilo • cido do IO'i'dad•
(an. 21); 101m: alrillulaçlo
pnhol6o c:apilale a~
a 16c:io ""
- - clov'&IÇI<> do panicipoçlo 110 c:apitiiiiOCielório (ons. 17, I lo 22); e - o
-duomissileade.-(on.%3).

6o

6o---

L!GJILAtlO
LEI

N~

tJT~A-

1.023, DE 12 DE ABRIL DE 1990
AIIBa • ~•liCOÓ do l m - • da .oJw o rnulc.do ct. .u.-id. . rural. •
.U wu.. pro.-idlne;.a.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço aaber que o.COn·

areuo Nacional decreta e eu oancioDo a oepin&e lei:

Art. 1~ Oo reaultadoo proveniente& da atividade rural n·
tar1o aujeitoa ao Imposto de Renda de conformidade com o dia·

poato neota lei.

Art. 2~ Conaidera·oe atividade rural:

I· - a qricultura;
11 - .. peciWia;
III - a extracto e a uploracto veptal. e animal;·
. IV - a uploracto da apicultura, avicultora, cuni~.
aulnocultura, -..icicultora, piacicultura e olitraa culturu ui·
mai•;
·
·V - a tranaformacto de produtoo qrfcolu ou pcárioa,
Mm que eejam al&eradao a compoaicto e u carac:terflltlc do
produto iD ....tura e do confilrure procedimento industrial falta
pela próprio qricultor ou criador. com equipamento& e
utensllios usualq>en&e emprepdos nas atividádea nüais, utlli·
zando exclusivamente matéria·prima produ!'ida. na ma rural
ezplorada.
Art.- 3~ O resultado da uploração da atividade rural seri
obtido por uma das formas -uinles:
I - aimplificada, mediante prova documental, diapenaa•
da escrituracta, quando a receita bruta total auferida no nobase do ultrapassar setenta mü BTNs;
II - acritural. meciiante eacrituraçlo rudimentar, quudo
a receita bruta total do aua-base for superior a aateata mü
BTNa e iiiUal ou inferior a eetecentoo mil BTNa;
·ru ~ con*'bU, mediante ,eacrituracto replar em u,..,. devid.-ta resiatradoa, aw o enc.ramento do ana-baM, em
. - da Secretaria da Receita Federal, quando a rac:eita bnda
total no ano-base for ouperior a eetecentoo mil BTNa.

*'

~- ... -
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Parqrafo dnlco. O. livros oa f"acbaa de eacrituraçllo a oa
doeWJNAtoa que servirem de bue. • declaraç&o deverto aer _ .
-..rvlldoa pelo contribuiJite • diapoaiç&o da autoridade fiaQI, • ·
quanto nao ocorrer a prescriçao qiUnqllenal.
Aft. 4! Considera-H resultado da atividacle ran1 a dlf..
oa valoru das nceitu recebidas e das deapeliU pa·
panoano-b....
J l! Jt IDdedutfval o valor da correçAo IIIOD.uria doa ...,.
snatlmoa contraídos para fiDuciameut.o da atividacle rural.
f I! O. IDveatimentoa do CODtlideradoa despesa DO m6a
do efativo pqameuto.

f S! Na allenaçlo de bens utilizados ua produç&o, o valor
da terra nua alo constitui receita da atividade qricola e - '
tributado de acordo com o diapos&o no art. ~~, combiuado com
oa uta. 18 • 22 da Lei n~ 7.713111, de 22 de dezembro de 1138.
An. li~ A opçlo do contribuinte. pea- flaica, na compoo
alç&o da base de c:ilculo, o ~esultado da atividade rural, quando
poaltivo, limitar-se-' a vinte P.,r cento da ~eeeita bruta no ....,.
base.

r•r••••iu

u,.~, v. . ; .. :.: ..... ~" '"·'..:• :~ ... ;..;.!.a ~:c·:;::: t::JS ::~::

II a :II jo .1rt. a:· implicará o arbitramento do resultado à
razo1o de vinte por. :ento da receita bruta no ano-base.
Art. 6~ Considera-se investimento na atividade rural. para
os propôsitos do art. 4~. a aplicaçAo de recursos financeiros. ex·
ceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua. com vis·
&aa ao desenvolvimento da atlvidade para expanslo da produ·
11105

çlo ou melhoria da produtividade qricola.
A rt. 7~ A baSe de cálculo do imposto da pessoa física aer'
constituída pelo resultado da atividade rural apurada no anobase, com os seguintes. ajustes:

•

I - acréscimo do valor de que trata o § 1!. do art. 9~;
II - deduçlo do valor a que se refe1e o caput do art. 9~;
III - deduçao, relativamente aos pagamentos feitos pela
R\!ssoa física, durante o ano-base, a médicos, dentistas. psicólo-

Qs,

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais, do va·

&or que aceder a vinte P!>r cento do resultado da atividade rural;

IV - deduç&o de quantia cor...spondente a quatrocentos e
oitenta BTNs por dependente, Jlt& o limite de cinco dependentes.
§ 1~ Aa deduçOes de que tratam os incisos III e IV nlo poderio ser aproveitadas pelo contribuiJite que u tiver utilizado
para determinar a beae de c:ilculo do Imposto de Renda· iJiciden·
te sobra ~e~~dimentos decorrentes de outras atividades que alo a
qrlcola.

f 2~ As normas constantes do art. 14, §§ 1~ ali~ da Lei n~
7.713, de 22 de dezembro de 1988, sao aplic6veis, no que couber,
ao dis!l<'stc nos incisos III e JV.
A.i.·t.. 3! O .~ultado da :itividade ror~ e c!a bas~ de ~culo
do imposto ter6 seus valores expressos em quantidades de
BTN.
Paricrafo dnlco. As receitas, despesas e demala valorea
. que IDtqram o reswtad.o e a base de c:ilculo aerlo convertidos
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. .,. BTN pelo valor deste m!s·do efetivo recebimento ou papmento.
AR. 11! O contribuinte que, no dec:urao do anÕ-bà.e-, ~
tiver depósitos vinculados ao financiamento da atividade ~.
termos defiaidos pelo Poder Ezeeutivo, poderi utUizeÍ' Õ
aaldo mmlio ajustado dos depósitos para reduzir, em abl eem
por ceuto, o valor da baoe de cjlculo do imposto.
1 l! A parcela de reduçao que aceder a dez por ceuto do
·valor da base de dleulo do imposto seri adicionada ao ruulta·
do da atividade p~ compor a base de dleulo do ano-bale suboeqllente Aquele em que o beneficio foi utilizado.
f 2! Considera-se nldo médio anual ajustado dos depósi·
toa referidos no uput, a parcela eqúivalente a um doze avos da
soma dos saldos médios mensais, ezpressostem quantidade de

BTN.

-

O Banco Central do Brasil e:o:JI<Idiri normas que recu·
lamentarao a modalidade, forma, remuneraçao e aplicaçllo dos
depósitos referidos.
§ 3!

Art. 10. O imposto da pessoa física será ·apurado aobra a
baoe de ejlculo definida no art. 7!, se positiva, apre... em
quantidade de BTN, observando-se:

J - ae a base de ejleulo for de abl vinte e doia mil a oitocentos BTN, aerá deduzida uma parcela correapondeate a-Mia
mil, oitocentos e quarenta BTNs e sobre o saldo l't!lllanaaeent
incidirá a alfquota de·dez por cento;
·

11 - se a base de cálculo for superior

ã vinte (, dois mil e

-:~· -. ··-;·~!" ~.,."'!:..,. :-:~t __~ ... '.!::"';d!! •J!"!"!'a .~a~l!' d!' dezesseis mil.
<:·,e• ·~"!'nt,s · d~zec:11ei41 FtTNs e sobre o saldO remanescente in ..

c•di..-i a aUquc:•ta de vinte e cinco por cento.
§ 1! Quando o contribuinte estiver sujeito à tributaçao por
rendimentos de outra natureza; seri deduzida dos limites de
isençao prevista nos incisos I e II deste artigo a soma dos limi·
tes de isençlo utilizados no cálculo do imposto mensal.
§ 2!

O imposto, apurado na forma deste artigo, aeri conu u.r..aJ-.r.t uuVO& pelü walor do BTN DO má de dezem..

•ca ..iüu ena

bro e em BTN-Fiscal pelo valor deste no primeiro dia lltil do
mfs de janeiro do ano subseqOente.

Art. 11. O imposto apurado na forma do art. 10, apresso
em quantidade de BTN Fiscal, poderá ser pago em ati! seia quotas iguais. mensais e sucessivas. observadO o sesuinte:
I - nenhuma quota aerá. inferior a trinta e cinco BTNa
Fiauis e o imposto de valor inferior • aetenta BTNa Fiaeaia ri pqo de uma 116 vez;
JJ - a primeira quota ou quota Wüca oeri pap DO mia da
. abril do ano aubseqOente ao ano a que se referem os ruultadoa
•puradoa;
·
JJJ - as quotas vencerao no liltimó dia útil da uda mh:
-IV. - fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou parcialmente, o papDMnto do imposto ou das quota&.
Paricrafo llnlco, A quantidade de BTN Fiscal de quaartigo oeri reconvertida em cruzados novos palo valor do
BTN Fiaeal DO dia do pajpmeoto do imposto ou da quota,
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A;;i.. l:l. A peusoa jurídica que explora, atividade rural pa·
..,.-á o ims:<>3to à al!quota de vir.te " cinco por cento ..,bra o lucro ela esploraçAo lart. 19 do Decreto-Lei ..~ 1.HIIf21, ela 26 ela dezembro ela 1977 e al~ posterioreal, facultada a reduçao da
base ela dlculo noa termoa previsto& no art. 9~, DAo fazendo jua
a qualquer outra reduçt.o do· imposto a titulo de incent!vo fbcal.

I 1~ Na reduçt.o da base de ciÜculÔ, o aaldo m6dio anual
d08 depósitos de que trata o art. 11~ Hd esprea.., em cruzac1oa
116YD8 e COI'I'Upondn a um doze av.,. ·da .....,. doe aaldoe ..,._
diD8 mensala doa depóaitos.
I 2~ Oa bens do atlvo imobilizado, esceto a &eld aaa,
quando destinado• à produclo, poderio aer depraciadoa lntesra!mente, no próprio ano da aquiaiclo.
§ 3~ O imposto de que trata arti&o será pqo de con·
formidade com u normas aplic:iveis às demais pessoas jurfdi·

cu.
Ar&; 13. Os arrendaUrioa, .,. cond6minos e .,. parceirO&
na esploraçAo da atividade rural, comprovada a situaçAo doeu·

"""'tahn<~nte, pqu1o o imposto de -conformidade com o diapoa·
to neata lei, Mparadamente, na proporclo doa rendimmtos que
couber a cada um.
Art. H. O prejulzo apurado pela pessoa flaica e pela pea•
:; !:.::.·!~:.. .;. .:.-.!. . ~.:. -· ...m•Jk.•b•d'-' Culll u r.:=suia.aUo poaiLivc;t
ob' id... nr~ •'l.o!'·bcsc: -,os•.eriores.
..
p ~rágrafo único. O disposto neste artiso.. apllca·se, incluai·
ve. ao aaldo de piejuiioa anteriores, constante da declaraçlo de
ren.iimentos relativa ao ano-base de 1989.
Ar&. 15. O esCI!sso de reduÇio por· investimentos constante
da decl&r!Sio relati•·• ao ano-bue de 1989 poderá aer compen•
ndo com o resultado de !lté trts anos·lóàae seJ~Uintes.
Àn. lb. U. valores daa compennç6ea a aerem efe~du
~!;. ~soa ffsica, nos termos doa arts. 14 e 15, deverlo aer es·
=Jiiessos:
·
...._

I - em se tratando de prejulzo ocorrido a partir do a~~&
base de 11190, em quantidade de BTN resultante ela &p!'f&Cio da
base de cálculo do impósto;
II - em ae tratando de pre;ufzos anteriores ao ano-baae da
11190 ou escea.., de reduçlo por investimentos, conetantea ela dadaraçAQ de rendimentos relativa ao ano-bue de 191!9, em qU&D•
ticiade de BTN equivalente ao qUCICiente ·resultante da dlvislo
doe respectivoe valores• em ciuzadoa novoa, por NCzl 7,1324.
Parqrafo único. A pessoa ffaica que, na apuraçAo ela bue'
de cálculo do imposto, qptar pela aplicaçAo d~ disposto DO art.
5~ perderá o direito à compensaçAo do total doe prejufzoa ~
uceuoe dé reduçAo por inveatimento cotrespondente a ano&·
baae anteriores ao da opçlo.
Art. 17. Oa valon~& doa. estoques finai& doe rebanho&,.
constantes da declaraçAo relativa ao ano-baae de 191!9, aer1o es·
pressos em quantielade de BTN, equivalente ao quociente obtido
aividindo·se o. rea~vo montante, em c:ruzados novoe, por
NCzS 2,4042.
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Art. 18. A indusl.o, na- apura~o do resultado da mvida-

ele rural, ele rendimentos auferidos em outras atividacles Clll'!.
Dlo u previstas no art. 2~, com o objetivo de desfrutar ele "!;i·-:

bataçlo mais favorecida, constitui fraude e sujeita o in&atorT=
multa de cento e cinqOenta por cento do valor da diferença ,do
imposto· devido, sem prejuízo de outras cominaçlles lepia.
'
Art. 19. O disposto nl)S arta. 36 a 39 da Lei ~ 7.718, ele 22
ele dezembro de 1988, aplica·H ao lucro Uquido do perfocJo.bue
apurado pelas pessoas jurfdicu de que trata o art. 12.
Árt. 20. Na p...,..amaçlo especial relativa àa operaç6ea ofi.
ciaia ele cr6dito na atividade de poUtica ele preçoa qric:oJu e de

cuataio aaropeeuirio aerlo previstos, além ele outroa, .............
aquivalentu ·à "*jmativa de arrecadaçlo do Imposto de Renda
aobn .,. ......,.tados eleconentes da mvidade rural de que trata
-lei.
Art. 21. O Poder Executivo ezpeclin os atos que ae iu:erem neceoslirios à ezecuçiio do disposto nesta lei.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 23. Revogam·se os Decretos-Leis n~s 11Q2i31, ele 30 de
setembro de 1969, 1.074141, de 20 de janeiro de 1970, os arta. 1~.~--4~ e 5~ do Decreto-Lei n~ 1.382151, de 26 de dezembro ele 1974 e
demaia disposiçOes em contrlirio.
Brunia, 12 dl!! abril de 1990; 169~ da Independlacia e
102~ da República.
J'ERNANDO COLLOR
ZéiÜJ M. Cardoso de MeUo
l~l N~

7.7"9, t:>F 10 DE JULHO DE 1989
Alten • l•liei~Jo tribuUrla ffthtal •

d~ ou&raa

providlnci••·

O PRE_SIDENTE DA REPUBLICA, faço saber que o Con·
~sso Nacsonal decreta e eu sanciono a seauinte Lei:

CAP1TULOI
BTN Fiscal

. Art. 1~ Fica inotituldo o BTN Fiscal. como referencial da .
indezaçlo de tributos e contribuiçOes de compe!fncia da. Unilo.
f 1! O valor diúio do BTN Fiscal oerá divulsado pela Se·
cretaria da Receita Federal, projetando a ~voluçlo da tua mliD·
aal de inflaçlo e refletirá a variaçlo do valor do B6nus do T.,.
lOuro Nacional _... BTN. em cada m~s.
f 2! O valor do BTN Fiscal, no primeiro dia útil de cada

m6s, corresponder~! ao valor do B6nus do Tesouro Nacional BTN, atual!zado monetariamente para eote moamo mh, de conformidade com o f 2~ do art. 6! da Lei n~ 7.m, de 19 de junho
de 1989.
§ 3! Além das hipóteses previstas nesta Lei o BTN Flocal
poderá ser utilizado, como referencial, para a atualizai;lo mone.túia de contratos ou obripçOes ezprea- em maeda nacional,
orfetivadoo •~MM a data da vlafncia deata Lai. ·
f .C! O dispooto no parál(rafo anterior nlo oa IIPiica:
ai b mensalidades escolares;
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bl aoo ·aluiUt!io residenclalo;
:) a~s ::al&rios:
d) k<NJ co:u'-tatos sujeitos ao reeime do Deeret.o-Wi a!'
2.300, de 21 de novembro de 1986;
•I aoo
·e tarifu oubmetl.doo a controle oficial;
I) la demala obriaaçilel, rqldu IIC2 lecilieçlo HJNI"
cial, indicadu pelo Ministro da Fazenda.
·
f ~~~ (Vetado).

-oo

CAPITULO II
CDJ'I'fiÇio MotJIIUda
Art. . 2~ Para efeito de detemünar o lucro real - baH de
dlculo do Im-to de Renda daa peoaoaa juridicaa -, a çlo monetúia daa demonatraç- Onancelraa aerj efetuade de
acordo com ao Dormaa pravlataa neata Lei.

&ç•oi
Disposiçilea Geraia

Suboeç•oi
Objetivo
Art. 3~ A correçlo monetéia dao demonatraçilel· fúiúcei· ·
raa tem por objetivo ezpreasar, em valorea reaia, cioí elementoa
patrimolliaia e a b ... de dlculo do Impooto de Rellda de cada
perfodo.bue.
Parllcrafo· único. Nlo urj admitido i pe•ooa jurfdica utlll•.
zar procedimentos de correçlo monetúia daa demonatreçilel fi·
nancoires que ducaractarizem oa uua reaultadoa. com a final!·
dade de reduzir a Saae de c6lculo do impooto ou chi<Pciit:erpr o
aeu~nto.

Subaçaoii
Devar de eorriair
Correi;lo llO ParfiÍdo-Bua

Art. 4~ Os efeito• da modificaçlo do poder de compra .da
; iloeda nacional aobre o valor doa elementoa do patrim61lio e oa
reaultadO.: do parfodo·base aerlo ~omputadoa na detarmlnaçlo
do lucro real mediante os aepinllla procodimentoo:
I - correçlo monetúiÍI, na ocaaiao da alabÓraçlo do
balanço patrimonial:
a) du contaa do ativo permanente • reapeetl.va daprao
claçlo, amortiUçlo ou u:awotlo, e. daa provie6el para
atender a pardaa prov6vala Da. realizaçlo do valor de lllvtimaDtoo;
bl daa contaa re-tatlvaa· do cuato doa lmoSYefa
lllo daaaificadoa D:o ativo permanente; ·

:ii.
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e1 dU coa&u n_..tatlva. âu apllcaç-- - ;
di du con&u npnHDtatlvu da adian-toil a , _
..-.!ora de bfta aujeltoa l CO~ft!.'lo moMUria, aalvo· Me
CODtrato pnvir a mde:uçlo do c:Ndito:
ai du COD&u mtqrantae do patrim6Dio lfqllido:
11 dlt outru COD&u que veahem a nr decenninada
I>"'O Poder E:ucutlvo, CODaiderada a natun111 doe tte.la cm
valone que npnHDtem;
·
D - I!ICI.VO, - conta •pedal, du CODtnpertidu
doe • - de ~ moMUria de que trata o italll J;
. JJJ - daduçlo, como eocarao do perfodo-baM. elo:
aaldo da CODta de que trata o item JJ, .. devedor;
lV - obau tado o diepoato na S.CIO m deetà
Capitulo, c6mputo bO lucro naJ do aaldo da de trata o ltam JJ, .. crador.
Bena • V aluna Balndoe
Cuno .do J>arioclo.Bue
Art. ~ O. IMD• a dlraltoa do atlvo. .ujaltoa a CO~ft!.'IO llelúla a oa valone ,..Jatradoa ..,; con&u do patrim6nlo lfq111do, bafsadoe no cuno do perlodo-b.... Mrlo corrlcldoe mona&•
DO

~ta

-wa

- d o a Yariaclo do valor do BTN FIKal
a
partir do dia do dltlmo balanco corrlaldo ati o d i a - - a balo
:u for efetuada, a a contrapartida da ~lo - ' nclatrada
na conta da que trata o ltam lJ do arti&o anterior.

I 1~ O. bana· • valona acracldoa no cuno do perfodobaM nrlo. corr!Pdoa monatariamanta _.,do • variaçlo do
· Yalo1 do BTN Fiacal ocorrida a partir do ac:riacimo ati o dia qaa a balsa for afetuada.
.

f ll' Serlo corrJPdu monatariamanta, na forma data artl10· u i:atlficadoru cornapondantae aoa banli • valone

"'x•do..
t ll' O di-to -

artlp lllo .. aplica -··ra~açao lm6vaJa de vanda du ampnau qaa M dediquem a compn a
vanéla, lau•manto, lucorporaçlo a conavaçlo da lm6vala.

Baianço tn&ermadi,rlo
Art. •~ Reaaalvc:lo o dioP,Oato DO ·~ anterior, a comCio monetlria daa domonatrac- flnancalru oomenta tari afal·
toe flecaia quando afatuada ao final de perlodo·baaa da lncid....
ela do lmpoato de nada. A incorporaçlo, .fuàlo ou cialo é tem·
Wm conaiderada como encerramento. de perfodo-baae de incl·
dlncla.
Puqrafo t!nlco. Pua efeito de determinar o lucro nal, o
lacro •puraclo •n:t h•l•t~t;n f!Ue> n•" ,~~nd!t a eneerra-mento
de perlodo-baaa de blcidlncia lllo poder' aer corrilido moneta·
rlamanta dan- do pr6prio perfodo-bue em qae foi Produzido.
Lucroa ou Divldendoa da
Perfodo-Baae lllo encerracío
Art. 7! O. luaoa ou dividandoa pqoa ou cnditadoe por
conta de nealtado da perlodo-baM ainda nlo encerrado ~
ncialradoa em conta ndutora do patrlm6Dio líqDido, cujo aaldo
- ' corrlildo monetariementa na forma duta Lei.

...·

M
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E:rerc1clo da Correçao
Para oa efeito• d•ta Lei, co11aidera·H e:rerclcio da
corncao o periodo entra o dltimo balulço corricido e o baleço
a corriclr.
Sltuaç- Eapecialo
Art. I~ Fica o Poder E:ucutlvo, com b... noa objetivoa
da -~ monetúia, autOrizado a bai:rar lllacrlç-:
I - que forem nec:eoawiu l apli-lo do diapoato
aaata Lei aoa ·ampreencllmentoa em f... de conatruçlo,
lmpiaataçlo ou pN-operat:lonaia e aoa bana vlnculadoa u
prov~ tllcnlcaa de sociedades seeuradoru e compa·
abia _d!l eapitalizaçlo;
u·- relatlvu a oatru aitaaç- eapeciaia, bem como
1111 ralaçlo a operaç- efetuadaa entra paaaou jUridicaa
coJicadu, controladoru e· controladu, aob controla comam oa uaodadu por qualqaer forma.
Art.

I~

SubHçloiii
s ... a Mftoclo de Correçlo

AR. 10. A correçiO monetWia du demC~~~Stnçllea· flnaneaJ..
lart. ~, lnclae I) nrt proeacllda com bue na variaciG di6rla
do nlar do BTN Flacal, ou de outro fncliea qae vier a leo

l'M

~ta

&dotado.

.

Subseç4olV

Registro do Ativo Permaaente
Art. 11. O registro do atlvo permaneate da eoc:rlturaçlo do
C011tribui11te deve ser mantido com observillcla du IIOgllintea
aorma•:
I - cada bom classificado como lnveatimellto clave
Hr eoc:rlturado em aubconta distinta;
II =.!'c>' bana do imobilizado devem - igrupadoa em
eoataa diatintaa -ndo sua natureza a u ta:ru uaaia de
depnciaçlo ou amortizaçlo a alaa apli"'valo; oa im6valo,
.,. recunoa minerai• e floreataia e u propriedadu lmatarialo deverlo aar regiatradoa em aubco11tu Hparadaa;
III - a, aplleaçO.. da reeuraoa em dea-u do atlvo
diferido devem aer regiatradaa em aubcoatu diatlatu, pado a natureza, oa empreendlmeatoa ou ativldad• a que
7: "!-:!~.. ~~:-- '"' -: :--... ~ .... ~ ~':!!:-:'ti=sç!!:.,. l:rt. 12. O ,,.,~:ib· .in:' deve manter ragiatroa qaa penalfl!n ide,.tifiear os bons do imobilizado e determinar o ano da
aua aqu~ilitAo, o valor orieinal e os po•teriorea acréscimo. ao
cuato. reavaliaç&t• ê baixas parciai• a elea referentu.
I 1~ Valor original do bem ' • importlneia em moeda aa·
clonai pela qual a aquisiçlo tenba aido rqiatrada na ueritura·
çlo do contribuinte. O. valores em moada ..tranpira cor~Vertidoa l tau da elmbio em vigor na data do deHIDb-o
acluaa.ii'CI.

I 2~ O laudo que servir de base ao registro da reavaU~Io
de bana deve identificar os boas reavaliadoa pela conta em qae
..UO aacrituradoa e indicar os uoa da aquiaiçlo e du mocllfl·
- - ao aea casto original.
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Art. lll. Se o rqiatro do imobilizado nao ..tlofiar ao diopoa&o no art1ao llllterior, os beno bai:ndoo oerlo conoidendoa
como oo maio llllti&oo nao contas eD) que tllltiverem rqiotradoo.

Suboeçlo V
Floreataa e Direitos de ena Ezploraçlo
Art. 14. Estio sujeitos à c:orreçlo monetiria, noo termo.
dutalAI!
I - aa florestaa que ae daatluam ao corti ·Para merclalizacao. c.onaumo ou lndustrializaçlo;
U - oo direitos contratuais de ezploraçlo de no_.
taa,.com prazo de ezploraçlo superior a dob IIDOO;
m - .. florestaa destinadas à ezploracao doa rapoctivoa frutos;
IV - aa florestas destinadas à proteçlo do solo a à
___.acao do meio ambiente.
Puqrúo linico. Para efeito de correçao mOIIlltúia, conol·
deram- valor orisinal daa florestas aa importluciaa af.UV.·
menta apUcadaa, am cada perlodo,.na elsboracao do projeto Wellico, no preparo de terru. na aquisicao da Mmn&as, no plan·
tio, na protaçlo, na vfclllncia, na admlulstracao da Yivalroe a
Oo!a • na abartura • conoarvaclo da c:amluboo da ~-

Seçlo II
Procedimentos para a Correçlo
Suboeçlol
Raz&o Auziliar em BTN Fiscal
Art. 15. Ao pessoas ju!idicas sujeitas à tributaçlo com
baae no lucro real devei-lo manter Livro Razao Auziliar em
BTN Fiscal, no qual ao contas sujeitas à correçlo monetú-ia ....
rio escrituradas adotando·se como unidade de conta o valor do
BTN Fbeal.
f 1~ No perlodo·base em que for iniciada a escrituraçlo do
Razao Auziliar em BTN Fiscal, os saldos de abertura das con·
taa aerlo determinados mediante a divblo do saldo da eacritu·
raçlo trllllaferido do balanço anterior pelo valor do BTN Fiscal
no dia deoae balanço.
f 2! A eacrituraçlo da movimentaçlo das contaa deveri
ser feita em partidas diiriao e oa Janç&Jiujn&oa no Razao Au·
zillar em BTN Fiscal poderio aer fei&o1, em cada conta, pelo total doa débitos a créditos do dia.
f 3! A pessoa jurídica que, de acordn com o balançoo de
encerramento do liltimo período-base, possuir patrim6nio !{qui·
do com valor Inferior ao equivalente a setecentos mü BTN Fio·
cala, fica dlopenoeda da eoerituraçlo diúla do Livro Razao Au•
ziliar am BTN Fbeal, ficando obricada a•fetui·la somente pOr
ocaoilo do levantamento do blilanço a corri&ir.
Subsoçlo II
Tr•nsri')Si,.lt- dr.,. L··nç~mt?nt.ns da Escrituraçlo
p~;ra iJ Razto Aux1liar em BTN Fiscal
Art. 16.

Na transposiçlo para o Razio Auxiliar em BTN
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Fiscal dos lançament-oS da escr:ituraçlo do ueré:fcio da corre~

ÇIO, DI valores i'ea:istfadbs 'ierlo convertid9s pafa 'n.úgJt~rO de

BTN Fiscais mediante aua divislo pelo valor do -BTN' Fiscal,
observadas as seguintes normas:
"' u::. GJ~o&ol.c:::.~ ~ .. i ...:.. Hqu.idaçOes ou transferên·
ciàs de valores oriundos de periodo·base anterior serlo
~~nvertidos para número de ;BTN Fiscais pelo_ valor destes:
a) no dia do balanço do periodo·base anterior. quando
nlo ho-..ver obrig~toriedade da correçlo prevista no art. 6~:
b) no dia em que ocorrer qualquer um dos eveilto• pre·
vistoa neste inciso, quando houver obrigatoriedade da cor·
reçao prevista no art. ó~;
II - as transferências, no período-base, entre contaa aujeitas à corre'çao. serto· convertidas para número de
BTN Fiscais pelo valor destes no dia do balanço do
período-base anterior;
III - os valores acrescidos às contas ftO ezercicio da
correçlo serlo converti4os para número de BTN' Fiscais
pelo valor destes no dia. do acréscimo;
IV - os ajustes, baizas, liquidaçlles ou transfer!aciaa de valores acrescidos, no exercício da eorreçlo, à1
cantas. de investimento, aerto deduzidos dos acréscimo•.
na ordem cronolól'ica destes, e convertidos para número de
BTN Fiscais pelo valor destes no dia em que ocorrer
qualquer um desse~ ~ventos.
V - nos aiustes. baixas. liquidac;:ões ou transferên·
cias de valores acrescidos, no exercicio da éorreçAo, às
contas do ativo diferido. serl.o deduzidos dos acréscimos.
na ordem cronológica destes. e convertidos para número de
BTN Fiscais ~lo valor destes no dia em que ocorrer
qualquer um desses eventos:
v-I - os ajustes, baixas. liqqidaç"Oes ou transferén·
ciaa de valores acrescidos. no exercicio da correçlo. às
contas do patrim6nio liquido. serl.o deduzidos dos acrésci~
mos, na ordem cronolóaica destes~ e eonvertidos para nú·
mero de BTN ?iscaiS-pelo valor desfü -no âia ettr que oco r·
rer qualquer um desses eventos:
VII - o valor de patrim6nio liquido de investimento
em colipda ou controlada transferido do período-base an·
terior e as redueões desse valor, durante o exercício da cor·
reçao. peb) recebimento de lucros ou dividendos. serlo con•
vertidoo para número de BTN Fiscais pelo valor destes no
dia em qu~ forem distribuídos;

VIII - os lucros ou dividendos, recebidos durante o
.período-base, de participaçlo societária avaliada pelo cuo·
to de ·aquioiçlo, na hipótese a que se refere o art. 2! do
Decreto-Lei n~ 2.072, de 20 de dezembro de 1983, seria con•
vertidos para número de BTN Fiscais pelo valor destes no
dia da distribuiçlo.
Subsec•o 111
Baixa de Bens do At.ivo Imobilizado
Art. 17. Na baixa de bens do ativo imobilizado e dos respectivos eneargos serl.o observadas a:~ ae1uintes normas:
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I - o valor do bem baixado será determinado me•
diante o seguinte procedimento:
a) serlo identificados o valor original (art. 12, f 1!) e a
época de aquisiçlo do bem a ser baixado. inclusive dos
=:e::::.C::::~::- :~ :::.et::: ~ reavaliações ocorridas antes do
inicio do período-base;
bl o valor do bem ser' convertido para BTN Fiscal
mediante sua divisao pelo valor deste no dia da aquisiçao e
de cada acrésci~o ao custo ou reavaliaçlo, e o valor do
~m em BTN Fiscal se"r' reaistrado como baili:JlJ.IO Razao
Auxiliar em BTN Fiscal:
- ~•
cl a baixa na escrituraçlo seú feita pelo valor· de~
minado mediante a mulüplicaçilo do valor do bem em B'I:N
Fiacal lalinea b) pelo valor deste no dia em que a baixa fbr
efetuada; ·
dt ae tiver havido, no exercício da col'n!Çio, aerilcimo
ao custo do bem baixado, esse acréscimo eer' adicionado:
1 - ao valor de baixa de que trata a al!nea b, pelo

seu valor em BTN Fiscal;

2 - ao valor de bai.J:a de que trata a al!nea c:, pelo aeu
valor em cruzado• novoo determinado mediante a mulüpll·
caçlo de oeu valor em BTN Fiocal Inúmero 11 pelo valor
deste no dia em que a baixa for efetuada:
II - o valor da depreciaçlo, aU'.orüzaçlo ou exauotlo
l!l.~midada '!O!T~sp-:ondente ao bem baixado
(~., medi,.nte ('I s~~lintc procedimento:

ser' determina-

a) com base na taxa anual do encargo e na época da
aquisiç:l.o e dos acréscimos ao custo e reavaliaçGes do bem
a aer baixado, ser' determinada a percentagem total da de·
preciaçao, amortizaçlo e exaustlo até o balanço do
período-base anterior;
bt a percentaaem._ de que trato a allnea anterior aeri

aplicada oobre o valor do bem em BTN Fiscal no balanço
do período-base anterior Citem I, alinea b), e o produto aer'
o valor dos encargos em BTN Fiscal, a ser· i-eCístrado no
Razao Auxiliar em BTN Fiscal;
c) se tiver havido. no e:z.ercicio da correç&o, deduelo
de quotu de depreciaçlo, amorüzaçllo ou exaustilo do bem
·baixado, oo valores dessas quotas em BTN Fiocal oerilo
adicionados ao determinado nos termos da alínea anterior;

d) o valor a ser baixado na escrituraçlo seri o produto
doo encar&O• -Upresoos em BTN Fiscal_Cal!nea b e c) pelo
valor do BTN Fiscal no dia em que a bai:o:a for efetuada.
SubseçJo IV

Quotao de Depreciaçilo, Amortizaçllo e Exaustlo
Art. 18.

As quotas de depreciaçao. amortizaeao e ezauatao

a aerem resiatradas na escrlturaelo como custo ou despesa operacional eerlo determinadas com base no Razio A u:z.iliar em
BTN Fiacal, observadas as H&UiDteo normas:
I - a quota anual em BTN Fiscal ser' o produto da
tUa anual de depreciaçlo ou amorüzaçlo, ou da percenta·
pm de exauatilo, oobre o valor do· bem em BTN Fiacal
c:onatante do Razao Auxiliar em BTN Fiscal;
II - a quota anual em BTN Fiocal aer' regiotrada na

~----
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conta do •ncariJO .do ~zao .Auxiliar em BTN Fiocal, o o

ciuO~-~. 1êi' · lilncado na eacrituraclo nrt dewa u.uua..Íu we~~-l•W à CôlliVca·siu da QUOIM. em aTN F;.w

montante dá

pa•·• c:u::adoa novos:

a) pelo valor médio do BTN Fiscal em cada m6a, ae reai:strada em duodéc.imos mensais;

bl pelo valor médio do BTN Fiscal no e:o:erclcio da corH reciatrada por 9<=asil~ do balanço de encerram.n·
to do período•.
t 1! A quota uual em BTN Fiocal oer' ajuotada propor:icn:l=::t::: llO caso de período·baae com duraçlo inferior a
doa moaM, o do bom acre~cido ao ativo, ou dele bai:udo, no
cano do período-bua. ·
·
i r No caao do acnilcimo ao caoto de beno eziatenta no
ilúdo do período-bua o de beno acreacidoo ao aüvo durante o
período-buo, o convanlo do quota em BTN Fiocal para cruza•
doo IIOY.... HÚ falta llOI termoa da aliDea a do item II OU pelo
valor ~10 do BTN FiiCIII11o período compreendido ontno o dia
do acnodmo • o dia do balanço objeto da correo;lo.
recto,

Subseç.., V
Cornlçlo 110 Baluço
Art. 11. Por· oc:uilo do levut.omonto do balanço, oo
aaldoa c:orrialdoa du contu da e~crltureclo comerdal Hrlo dot.ormbwloa mediante a convenlo para crazadoa nOYOI doe
uldoo do Razio AuziUar em BTN Flacal, com bue no valor do
BTN Fiscal no dia do baluço a corrfcir.
l'arqrafo único. Oa aaldos du co11ta da eacrituraçlo rao ajuatadoo aos oaldoa corri8idoo, determinado• noo termoa
des!e a.rtiao, mediante lançamento. nu próprias conta, cuja

c..:::.:Oopartida ser' debitada ou creditada à conta' de que trata o
item II do art. 4!, ozcato a corraçlo da co11ta do capital iDt.o.,.UUdo, que ~ creditada à conta Mpecial do rooerva do ca·
pita!.
Saç•o111
Tribataçlo do Saldo Credor da Co11ta do Correçlo Mon-'ría
Sub~..,l ·
Tríbataçlo na Realizaçlo

.Art. 10.

·o aaldo cnclor da conta do c:ori.çao mon~ do

~uo tnota o item II do art. 4! Hrl computado na dot.ormiDaçlo
lido lu~ _nal, mu o contribuinte t.on opçlo para dlfarlr, com
obearvbda do dlapoato nuta lieçlo, a tribataçlo do lucro
lnflacioa~

..._, nall:udo.
·
SubHt;ioii
Lucro lnflaclonilrio

Art. 21. Conaidara·.. lucro lnflaclon'rfo, em cada perlodobua. o uldo craclor da conta do corraçlo moneUria ajustado
pelo dlmiDulçlo du variaç- monotúlu ·e du rocoitu o du·
flnancolna computadu 110 lucro Uquido do periodo-buo.
f I! O ajusta ~ procedido mediante a deduçlo, do aaldo
erodor da conta do corroçlo mo...U.Ia, de valor corrupcndente
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• dif...nc.a 90'itiva . - a ooara· .d.., detpeon fiilancairu com
u variáçoH monetúiaa pusivu • a .oma claa receitai finan·

eeiru com •• variaçOea monetúiu ativu.

t r. Lucro inOaclonllrlo acumulado • a aoma do lacro
inOaclonllrio do perloclo-bue com o oaldo de lucro inOaclonllrlo
a tributar tranoferido do perloclo-baoe anterior.
t 3! O lucro inOaclonllrio a tributar Hri reclo&rado em
conta eopeclal do Livro de Apuraçao do Lucro Real, e o aaldo
&ranaferido do perlodo-baae antarlor _ , co..n.Jdo monetarla·
mente, com baae na variaçao do valor do BTN Flocal entre o
dia do balanço de enc:arranuinto do perloclo-bue antotrior e o dia
do balanço do a:erclcio da corraçAo.
' ·
SubHÇiolll
Lu~JnOaclontrloRaaHudo

Art. 22. Em cada perlodo-bue conalderar-H-' realizada
perta do lucro inOacloallrlo acumulado proporcional ao valar,
Nalizado ao maamo perlodo, doa beao a diralt.oa do at.lvo aujei·
toa • corraçao moaeeiria.
·
t 1! O lucro inOacioamo realizado ao perlodo aed
calculado de acordo com ao ._intea aormu:
al oeri determinada a relaçao peroontual entre o valor
doa beao a direit.oa do ativo oujeit.oa i correçlo moaetma.
reallzadoa ao perlodo-bue. a a aoma doo ,_in&ao valoru:
1 - a auiclla do valor coaUbU do ativo permanente ao
inicio • ao fim do perlodo-baH;

2 - a média do saldo das demais c:ontas do ativo su·
jeitas à correç&o monetária tart. 4!. iDt!lso I, alineas b, c, d
..e f) no inicio e no fim do perlodo· baoe;
bl o valor doo bens e direitoo do ativo oujeitoa • correçlo moaeU.ia realizado ao perlodo-baoe ser' a ooma doa
oeauinteo valores:
1 - cuato coaUbU doo U.:Wveio W.~ntea no estoque
no iolclo do perlodo·baoe e baixado• DO cano deole;
2 - valor conUbU, corriaido molltltariameate ati a da·
ta da baila, doo demalo bens e direit.oa do ativo aujeitoa •
correçao monoeiria baioadoo no cuno do perloclo-baH;
S - quotu de ~ao. amortizaçlo a a:auotao
computada como custo ou despesa operacional do perlodobue;

.

4 - lucros ou divideadoa, recebidO& ao perlodo-bue,
de quaioquer participaç6es oocietjriu reaio&radu como ln·
.vestimenta:
·
c:l o montante . do lucro inOacioúrio realizado no
perlodo-baoa aen determinado mediante a apUcaçlo da
percentqem de que &reta a a11naa a oobra o lacro inOacloamo acumulado Cart. 21 t 2!).
f r. O contribuinte que optar pelo diferimento da tributa·
çao do lucro inOacloallrlo alo realizado deverj computar na detarmlaaçlo do lucro real o montante do lacro inOaclonllrict raaJi.
udo Ct 1!1 ou o valõr determinado de acordo com o dla...,.to ao
art. 23, e udulr do lucro liquido do pe!'fodo-bue o montante do ·
lacro inOaclonmo do perlodo-baH(art. 21).
Art. 2S. A peoooa jurldlca dever' conolderar raaiizado, em
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'
cada periodo--ba•e. no miniino Cinco por é:i!tlito do tü.C:ro tnflaeio-DHio acumulado. quando o valor assim determinado reault.ar'
auperior ao apurado de acordo com o I 1! do artiao anterior.
Parqrafo único. 2 fecultado 10 contribuinte conoiderar
rulizodo valor de lucro infiecionúio ouperior 10 determinado
Dã forina deote artiao ou do f 1! do art. 22.
Art. 24. o oaldo dó lucro infiaclonilrio acumuledo, depoil
doo deduzida a parte computada na determineç&o do lucro real,
oerá !ranaferido para o perlodo-bue secuinte.

Art. 2&. Noo caooo de incorporaçlo, fuo&o ou ciolo lotai, •
juridlca incorporada. fuoionada ou cindida deva conllidooru intecralmente realizado o lucro infiecionúio acumulodo.
Na cil&o parziàl, a realizaçao oeri proporcional l parcelo do •tio
vo oujoito l correÇ&o monotúio que tiver sido vertida.
·
AR. 211. Quudo • peoooa jurldica delsar da epraoantar
cladaraçlo de randimentoo com ban no lucro real, o lucro Infla- cinnilrio acumulodo nri tributado, lntellftlmenta, no esarcicio
finucalro em que ocorrer a alteraç&o do relim• de trlbutaçlo.

&çtolV
Diopoalç6ea Gerais

AR. rz. A balsa de inveatimetito relovuta • influente am
oociadeda collaada ou controlada deve aer precedida da correçlo
IIIOilétúia a avallaçlo pelo valor de patrim6nio líquido, com
ban am balanço petrimonial ou balancete de verificaçlo da
coli&ada ou contrÓiada, levantado na data da alienaçlo ou liquidaç&o ou até trinta dias, no máximo. antes dessa data.
Art. 28. Os valores qu.e devam ser computados na deter-.
minacao do lucro real de período-base futuro. registrados no Livro de ApuraçAo do Lucro Real. ser&o corrisidos monetariamente até o balanço do periodo-baoe em que ocorrer a respectiva adiçlo, excluaiQ ou compensaçlo..
Seçlo V
Dispooiç6es Finais e Tnnsitóriu aobre Correçao Monetário
. Art. 29. A correçlo monetéria de que trata eota Lei oerá
aletuada a partir do balanço levantado em Sl de dezembro de
1988.
Art. 30. Para efeito da convers&o em número de BTN, oa
saldo• dao contai oujeitao l correç&o monetéria, esiatenteo am
.31 de janeiro de 1989, serlo atualizadoo monetariamente tomu•
~o-H por bue o valor da OTN de NCzS 6,92.
"- 1 .1!. • Os oaldoa da contaa aujeitaa l correçlo monetéria, ·
atuallzadoa na fonnâ deota arti&o, oerlo convertido• am número
de BTN mediiiJlta a oua divislo paio valor do BTN de NCzl
1.00.
f 2! Os valora acreacidos lo con..s oujeitu l cor.-.çlo
monetéria, a partir doo 1! de fevereiro até 30 de junho de 118&,
serlo convertido• em numero ae ou-. .ut:U.••••'-*' • •u• U.i,ã.ãu.
peJo valor do BTN vi..,•n.e t·.o t·tltt :io .c. ·se.· :nl
Art. S1. Seri admitida a coneçt~ n.on>~ ia 1ro<:edida nos
balaneOI! que aarviram de "ban para incorporaçlc., fuolo oa d·
alo efatuada entra o dia 31 da dezembro de 1988 a a data de
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publicaçao delta Lei, desde que efet.llada com ba11 na variaçAo
do IPC.
f 1! Noo cuoo om que nl.o teDba 1ido efetuada • corneio
monet.úia de que trata e111 8fti110. deverlo 1er oboervàcioo a.
aepintln procedimea&oa.

DO

pruneuo oaaanço cie etJQ&uaaumW

de periodo-baoe 1ubseqt!enll a incorpor~çln, fusao ou cílio:
·
ai a 1odedade rualllnll de fu11o, ou a que &enha Incorporado outra, efetllart a coneçlo monetiria dude o
último balanço da encerramento da perfodo-b111 da -.adedada fuoionada· ou Incorporada, anterior a fu1lo ou lncorporaçiO;

bl a IOcledade rualllnll da clalo ou a quellnhlallaorvido parcala da patrimOnlo da aociedade cindida efetoan a c:orNÇio monet.úia dalda o último balanço da manto da periodo-b111 da cindida, anterior à clolo:
c) a aociedade cindida afatoan a c:orNÇio monatúla,
aobn a parcala ,....,..,_11 do patrimOnln, deode o 1IJii.
mo balanço de enc:arramento dit periodo-hiM anllriol' a cl•

f

alo.

~ A parcaia da" pürimOnln liquido que C O I I _ . . - a
resultado apurado ulncorporaçlo, miO ou cl11o ........te aan
corrqida monetariamente a partir da data do balanço que.viu de b111 a qualquer um deooeo IYIIItol.
Art. 32.. Oa bene e valoru rqlatradoo em contaS de uivo
permen..,.. " petrimOnlo lllt~i:t:). ·l>alzados ~n~-e 31 de··11i>rv d• ts;;a • a data da pubUceç:c :1aet:1. !.e!, l)Oderlo,.,.., 11 apçlo da - - joridlca; corrqldoe monetariamenll .u· o mie da
balsa.
t 1! A c:orNÇio mooetiria de que trata 1111 artiiiO • obri·
ptória 1101 caoo1 em que a balsa &enha 1ido efetuada em virtude de vaaoferbcia •• qualquer titulo, doo benl • valorol paro
o patrimOnio de peoooa jurfdica C!'liaada. controladora ou coa•
trolada, 1ob o m..mo C<!Dti'Ole ou uaociadu por qualquar for-

ma.

t 2! A correçlo mollatiria de que tl'ata eall artiiiO ..,. ar.
toada, tomando•H por baoe o valor do BTN vlpall ao mh da
baiu.
CAptTULOJU

Norma..,,. nib'"'* du .PeuNa Jorltlku
~I
Impo~

de Reada

Art. 33. A boM da"'dlcolo do lmpooto de nada du joridicu ..,. coavartida em BTN FiacaJ. medlallll a dirialo do valor do lucro raal, praoomido 011 arbltl'ado, pelo valor
do BTN Flacal no dia de enc:arramanto do parfodo-b111 da - ·

-

aponçlo.
.
Pan.nf!) 11Jdco. Noa caaoa da lncoi'JIOfiÇio, fado ou elo

alo, a bUI da dlcolo do !mpooto da nDda ..,. coavartida BTN Flacal, mMiuta a divialo do valor do lucro _., pele
Yillor do BTN Flacal u data do balanço que aarvlr da 'b- l
aponçlo do referido loao.
Al't. 34. ; O valor do lmpooto 11.. esprao1o em BTN Flocal,
caleulado mediant. 3 !Tm1tiplic•';fto d• baH dtt e'Jculo. c:onvertl·

-

·~
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.!.;. .,..ül ~':'!'.! !"':.;;-! --!"'". :__,...,_.. ~"':- _ ....;e ... _... :..... ;"':• • ,......:.. ..:;....~
aplicaivel.
· · ··
·
Art. 35. O impoato de renda tas pe!soi s j·Jrfl'icis. calCll·
lado aeeundo o disposto no artigo ..tnteric,r, ~er~ p~a:o em par·
ealas mensais sob a for.na de antecipações. duociécimos ou quotas.
Parqrafo linlco. Ao parcelas a que •e refere este art110 aerllo determinadas e recolhidas .segundo o disposto nos arta. 2! a
7! do Decreto-Lei n! 2.31>C, de 24. de agosto de 1987 e no DeeretoLei n! 2.426. de "/ de aant ae l~&e. eacaoeaecenao·se que u rer•
rllaciu feitas a OTN, nessa legislaçllo. ficam substituldao para
BTN Fiscal.
Art. 38. A bue de c~culo, o valor do Imposto e o de cada
lllltacipaçlo, duodo!cimo ou quota aerlo expre•- em BTN Fis·
cal aw a - d • c••• decimal, quando resultarem fracion6rioo,
abandonando-o as demais.

f 1! O valor da cada antecipaçlo, duodkimo ou quota nlo
leri inferior a cinql!enta BTN Fiscal e o imposto da valor lnf•
rlor a com BTN Fiscal aerai pqo de uma o6 vu, at.é o liltlmo
dle dtll do mio fixado para a apreaentaçlo da declaraçlo da
rendimentos.
t 2! - lt facultado l peuoa juridica antecipar. total oa paro
dalmenta, o pa&amento doo duodo!clmoo ou das qaotaa, duda
qae o papr · ,to aeja feito a partir do dia ""''Uinta ao do encero
ramento do • .riodoob-.
·
Art. a?. O valor em cruzados aovoo do im-to e de cada
antaduaclo, duod4cimo ou quota oerá determinado medleata a
multiplicaçlo de lfeu valor, expresso em BTN "Fiscal, pelo valor
deste na data do naea.mento.
Art. 38. As ~uç6es do imposto devido. de acordo com a
cleclaraçlo, relativas a incentivos fiscais e as destinadas a apli·
cacl5es específicas, serao convertidas .. em éruzados novos, com
base ao valor do BTN Ftscal da data do seu efetivo recolhimea·
to. em conformidade com as normas referentes ao paeamento do
impooto:
I - du parcelas relativas a antecipaç6ea, duodéci·
mos ou qualquer outra forma de pqamento antecipado,
efetuado pela peuoa juridica:
II - do saldo do impoato devido, determinado eam
ban no valor do BTN ao mls fixado para a apreaeataçlo
da declaraçlo de rendimentos ou no mh da eatrep anteel·
padL
Art. 39. A partir do exercfcio flnanéeiro de 1990, o adielo-aal cllt que trata o art. 21! da Lei n! 7.4&0, de 23 de dezembro da
Õ86; incidira! sobra a parcala do lucro real oa arbitrado qao ex•.
ceder acento e cinql!anta mil BTN Fiscal. is secuintos alfquotu:
I - daeo por cento sobra a parcela do luc:ro real oo
arbitrado que ucadar a cento e cinqGeata mil BTN Fioal,
aW trazentóe mil BTN Fiac:al:
II - das por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado qae ucadar a trazentoo mil BTN Fiscal.
t 1! A aifquqta de que trata o inciso I deste artiao ..n de
daz por cento e a da que trata o inc:iso II oerá de quinse por .ceJlo
to. para 01 bancoa comerciais, bancos de •nvesttmentoe. bancoe
de dHenvolvimellW, caizJ.s .JCC.l61i.IÍCi...s. JOC ed. de:Jo · d~ crédito.
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· finuciamnto e ínvestimentn. aocied•de de ...-rlclito úftobili*'io•
aOciedad• corret.oru, distribuidoras de titulo• e valores 1110-'
bllhirioa a ampraaaa da anendamento mercant.ll.
I r. O valor do adicional pravialo nMte art.1co Hri ncolbldo lntqralmente como receita da Unilo, alo oendo permi·
t.ldaa quaioquer deduçiles.
f S! (),. limitN M f!D~ trata ftl't#.' a1'ti!ft ~~ArAn ftllldudcta.
proJIOrcionalmenta, quando o número de meoea do periodo-bue
for inferior a doze.
Art. <tO. A contrapartida da reavaliaçlo de bena.
podarã aer utilizada para compenaar prejuízos fiacaia, qbliiÜlo
acornr a afat.lva reallzaçlo do bem que t.lver aido objelo da ..-.
yaJJ~Io.
.
An: 41.. Oa Umitea da receita bruta previatoa para tributi.paio lucro preoamido (Lei n~ 6.468, art. 1~1 e para i - l o
daa microam-u (Lei n~ 7.215&, art. 2!1 puaam a H upraaaer,
am BTN, por Htaceatoa mil BTN e oetenta mil BTN, raapact.i·
-ta.
Paricrafo tlalco. Oa Umltea da receita bruta urlo calculadoa tomando-H por bue u receitaa meaaala, dividldaa paloa
Yaloreo do BTN vipnta noa reapect.lvoa m-.

aom-

&çioll
Contribuiçlo Social
Art. 42. A contrlbulçlo aoclal de que trata , Lei n~ 7.1181,
da 16 da dezembro ele 1988, ~er' convert.lda em B1·N Fiacal, mediante a divlalo de HU valor em cruzados DO\OOS 111110 ValOr do
BTN Fiscal no d! -s do encerramento do período· base de sua

&CJU·

raçlo.
I 1~

(Vetado).
Nenhuma par'cela da contribuiçlo social, ezcelo par·
cela única, •er' inferior ao valor de cinqQenta BTN Fiscal.
t 3! ·O valor em cruzados novos de cada parcela da contri·

t

r.

buiçlo aoclal seri determinado mediante a multiplicaçlo de MU

valor, expl"1!aao em BTN Fiscal, pelo valor do BTN Fiacal, no
dia do pqamenlo.

f 4~ O valor da 1"1!serva de 1"1!avaliaçlo, baixado durante o
periodo-bue, cuja contrapartida nlo tenha sido computada no
naultado do ezerc:fc:io. dever' ser adicionado ao lucro liquido
para determinaçlo da base de cjJculo da contribuiçlo aoclal.
&çiolll

Impoato aobre o Lucro Liquido
Art. 43. O imposto de renda na fonte a que se 1"11fe1"11 o art.
35 da Lei n~ 7 .713, de 22 ele dezembro de 1988, aeri convertido
em BTN Fiscal, pelo valor de•te no dia do encerramento do
periodo-baoe a deveri 1er pqo até o últ.lmo dia útil do quarto
mk aubHqOente ao do encerramento do período-base.
Parqrafo único. O valor em cruzados novoa do ~polia
_ , determinado mediante a mult.iplicaç&o d1 aeu valor, up,.....
.., em BTN Fl1cal paio valor do BTN Fiscal no dia do pqaman•
to.
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.t::,.., IV
D~1>~a. d. A :.~a;oza;;lo ~->n~;.ãri •

Ar"- 4t.

A atualizaçlo moneU.ria doa duodkimos ou quo-

ta• do lmpooto de Renda. dao preotaç!leo da contribuiçlo ooci.al
Ht> Imposto de Renda na Fonte oobre o lucro liquido oomanta
poderli IH deduzida na detarminaçlo do lucro real ae o duod~·
mo, I quota. I pr-çlo OU O impooto na fonte for pqo &&f I
data do vencimento•.
CAP1TULOIV

Noi:mu sobre a Tributoçlo d•• Peuooo Fhicao
Ar&.

46.

A partir da 1! de julho de 1989.

01

dlopoativoa a

-.uJr &namet"adOI da Lei n! 7.713, de 22 de deumbro da J.NI,
- . a vicorar com a oqointe redeçlo:
I - O. incl101 XV a XVIII do ar&. 6!:
•XV - 01 randlmantoo pri>vanientaa da •-tldort.
a
&ranlfwtncla para a reaerva remunerada oa ,..
forma, pqoa pela Prevld6ncla Soc:ial da TJnilo. doo~
doo, do Distrito Federal e doo Municfpioo, aW o valor aqui·
valente a treuntoa • cfnqllents BTN, a··partir do mtao contribuinte complatar aeoaenta a cinco anoa ela
Idade, aem prajufzo da deduçto da parcela i - pravlata
no ar&. 2li daata Lei;

-•lo.

XVIII - a COtraçlo moneWrfa da lnvaotlmantoa,
calculada aoo mumoo lndlcao aprovadoo para 01 Bclnaa do
Tnouro Nacional- BTN, e desde que oeu - t o ou
cNdlto ocorre em intervalo• nlo i'lferiorei a trinta diu;•
II - .:; ;•• d~<r II t~t c, i 1'! do art. lt;
•II -. a quantia equivalente a trinta BTN por depen·
dente; no mú. até o limite de cinco depondenteo;

f 7! No caso do parqrafo anterior. a fonte pqadora
podarli flzar um prazo p,_.a a entrqa do comprovante ou
da indlcaçlo, com vistas a ser efetuada a deduçlo no próprio m..: apda uae prazo. a deduçlo poderli nr falta no
m.. ....,mta, pelo valor corriaido monetariamente com
baea na variaçlo do BTN ocorrida entre o mia do ~
manto a o mia da deduçlo.•

III - O caput do ar&. 17 e seuo ff 1! e 4~:
•Ar&. 17. O valor de aquioiçlo da cada ~ ou dlral·.
to, az-10 - cruzado• novoo, apurado da acordó com o
~ anterior, davarli aer corriaido monetariamente, da
oêtainta forma:
11 utlllzando-ae a varlaçlo da OTN, da data do - ·
meato aW jánalro da 1989;
•
bl utlllzando-ae a v . l o do BTN, a partir da favanlro da 1181.
I 1! Na falta da documento que comprova a data do
- t o ; no ca10 da bano • dlreltoa adqulridoo aw 11 da
daumbro da 19111, a convarolo po4arli nr feita pelo valor
da OTN no mia da dezembro do ano - qaa aota tiver
conatado pala primaln vu ... dacluaçlo da .......
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-1 4!-• No ·tuo M•t~uiloio;So;com .......,_ parcelado,
a corNÇio monetúia oer' efetivada em relaçlo a cada parc:ela.•

IV - Oa ff 2!. S!. 4!, 6!,6! a 8! do art. :.4:
•I 2! A diferença de Imposto apurada menoalmente

• n convertida em n&lmer~ de BTN mediante aua diviolo
·poJo valor do BTN vi&ente no m6o a que corresponder a di·
:U.ncL
·

1 r. Reoultaildo fraclo na apuraçlo do número de
BTN. conoiderar·se-lo ao duao primeira• caoao decimaia,,
daoprez&~~do-ae aa outras.
.· ~
f 4! A ooma doo diferenças, em BTN, apurada•....,-:
cada .um doo meoes. do ano. correoponden ao imposto a pa· 1:

....

I I!' O impoato a pqar poder' oar recolhido em ati
•lo quotao lauais, melllaio e ouceoaivaa. oboervado o ...
aai:.~•:

<:i ::cllhuma quota aer' inferior a trinta e cinco BTN e
" ilh:;· -- :J de valor inferior a ltl~ta BTN om pqo de

.-,p,

i.?JDat.S .

.

· bl . :;_J!llelra quota ou quota única ltlft pap no mh
d'l .:!:::l C:.. •·• :> aubseqQente ao da porcapclo doa rendbmm·
-:'é~;

'

'

cl ao quotao vencerlo no último dia útil de cada mio;
di fica facultado ao contribuinte antecipar ·total ou
parclaimante, ó papmento do impooto ou du quotao.
I r. O número de BTN de que trata este arti&o ltlft
·reconvertido em moeda nacional pelo valor do BTN no m6o
de papmeilto do imposto ou quota.

! 8! -O v~lor. 1!-.:s PPli'"tJ.çóes. cOntribuicoes ·e doações
de que trata o par,grafo anterior ser' convertido em núme·
ro de BTN pelo valor destes no mfa em que os deoem·
bolaos forem efetuados .•
.v - o art. 26:
•Art. 26. O imposto .ltlr' calculado observado o oe•

IUinte:
I - ae o rendimento mensal for de atol 1.400 BTN, aer'
deduzida uma parcela correspondente a 420 BTN e oobre o ·
aaldo remaneocente incidir' a alíquota de lQ~:
II -· se o rendimento mensal fOr sUperior a 1.«10
BTN, oer' deduzida uma parcela correspondente a 1.008
BTN e sobre o saldo remanescente incidir' a alíquota de
26~.

Parqrafo único. O valor do BTN a ser conoiderado
para efeito dos incioos I e II é o vipnte no mio em que oa

nndlmentos forem percebidos.•
VI - O f 2! do art. 28:
•f 2! As pessoas físicas ou jurídicas que deizarem ·defomecer aos beneficiúios. dentro do prazo, ou fomecerem
com ine:utidlo, o documento a qiiW'U refere eote arti&o. fi· .
cario aujeitas ao pagamento de multa de trinta e cinco
BTN por documento.•

.,·:..
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A alínea c do §.1! do artr:~•
.,
•ct e::r:clusAo do valor.· corrigido monetariamente,.

43!

du

provisões adicionada•. na forma da alínea •. que tenham
•ido ba;xadas no curso do perfodo· base. utilizando-ae a variaçlo LO BTN Fiscal.•
VIU - O art. 46 e seu 9 " '
•Art. -45. O contribuinte pee.aea fiai· .a . UE p. 9S~·Jr
mais de uma conta de caderneta de poupança •. nc.as. 1e Jo
tipo pecúlio. fica obrigado ao recolhimento mensal do tmposto. à aliquota de vinte e cinc.o por cento. quando a soma
dos rendimentos reais de todas
cadernetas ultrapassar o
valor correspondente a quatrocentos e vinte BTN vigente
para o mês.
5 1! Pode!'"8 ·!~r o:f~ch,,.irJ• rJn t.nt.~~:l N~>..,...,hirln • n•rNtla
dos rendimentos reais correspondente ao valor de quat~
centos e vinte BTN vigente para o mfs.•
IX - O art. 53:
•Art. 53. Os juros e •• multas ser&o calculado• •obre
o impo•to ou quota. observado o aeeuinte: ·
• J quando ezpresso em BTN serlo convertidos em cruzadoa novos pelo valor do BTN no m~s do pqamonto;
b I quando opresso em BTN Fiocal; lerao convvtidoa
em cruzado• novoa pelo valor do BTN Fiscal no dia de pa·
aamento.•

as

Art. 46.

A partir de

1~ ~

julho de 1989. o parqnfo dnico

de art. 30 da Lei n! 7.738, de 9 de março del989, puaar' a viiOrar com a H~~Uinte alteraçlo:
Parqrafo dnico. Quando o titular da conte for peaaoa
flaica, o impoatu de renda na fonte incidlnl aobre o valor
doa juroa creditedoa ou p&lfOO que uceder ao limite menaal
de420 BTN.•
CAPtTULOV

Normu sobre a T,·ibuu.ç•o de AplicaçCSU 7inG~·~·•s
Art. 47. O rendimento real produzido por quaiaquer apli·
c:açlleo financeiraa de renda fi:o:a, auferidos por qualquer benefi·
ciúio, incluoive peoaoa juridica isenta, fica sujeito à ind~ncia
do Impoatu de Renda na Fonte 'àa H~~Uintu alíquotea da acordo·
com a aondiçlo do benefieilirio e o prazo da operaçlo:
I -:- benefidlirio identificado:
ai 36'5, quando o prazo da operaçaci for inferior a trin·
·.ta di~:
bl 30'5, quando o prazo da operaçlo for iiUal ou aupeo
rior à trinta diaa e inferior a ........,ta diu:
cl 25'5, quando o prazo da operaçlo for fcual ou auperior a ...HDta cliu;
II - benefieilirio nlo identificado:
ai 110~. quanclo o prazo da operaçlo for inferior a trin·
ta diaa:
bl .ÍO'i\~ quando o prazo da operaçlo for !pai ou rior a trinta diu e inferior a -•anta diaa:
cl 36'5, quando o prazo da operaçlo for fcual ou auperior a

1e11eDta

dia1.
·~

..
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OPera•

de f"manciamnto ....tlzadaa am bolau de valorn, do.,..
cadoriu, de faturoa • u.-olbadu.
· t r. O baneflcillrio aeri conaidarado ldelltlflcado - d o a
o-lo:

ai .-dar u condlç6e. do an. r., I • II da Lei D!
7.7111, de 14 de abrU de 111119, quuquer qaa aaja o bueflcWrio do randimento; ou

bJ Uver pol' ObJe&o .u'uJo ou apucaçau un.ran•aer•v~à.
com identificaç&o das parte-i euvo:vi~aa • .: -·•"" .""t -:e t r• St
pte H proc:esae de conformidade com o (!iaJ oa!...t l;O aJi..
r., II, da Lei n! 7. 7111.
•
""
Art.. 48. Aa diapoelç6etl do artiso anterior nlo abr&D11om: <
I - u aplicaç6eo em fundo• de cartó prazo, que ...
rio tributadu illa _..intes ulquotal, Incidente• aobre 01
vuorea bruto• apropriado• diariamente &01 quotiotao:
a) doia e meio po!' ~!!!~. ~~'!~--:'-:' ~ ,.....,..... '*"• ~.....;.
&ufdo u:duolvamente por quotaa nomiDativu ..ao eDdooú·

veia;
bl cinco por cento, noo demais casos;
II - u operaçilea financeiru iniciadu • encerradas
no meamo dia, tributada• ia squinteo Ulquotas. aplici·
veio oobre o rendimento. bruto:
ai quarenta por cento, quando o baneficillrióH identificar;
·
bl clnqOenta por cento, quando o baneficiirio ..ao ae
Identificar:
III - Oa rendlmentoa credltadoo ou pqoa oobra
audoa do depóaitoa mantido• em cadometaa de poupança,
tributadoo do conformidade com u dlaposiç6ea do art. 30
da Lei n! 7.738.
·

Parágrafo único. Na situaçlo de que trata o inciso II. se·
rAo adicionados ao valor da cesslo ou liquidaça.o. para compor
o bose de cálculo do Imposto de Renda na Fonte, os rendimentos periódicos recebidos pelo cedente, liqaidos de imposto,
atualizados monetariamente da data do crédito ou pagamento
até a data da cessão ou !iquirfaçao.
Art. 49. Para fins da legisiaçào do 1mposro de Renda,
considera*se operaçAo de curto prazo a aplicaçio de renda fixa
de prazo inferior a trinta dias, contado da datâ da aquisição do
titulo ou realizaçlo da aplicaçAo até a data da cessAo ou liqui·
daçlo.

Art. 50. Considera-se rendimento real, para fins de impos·
to de renda na fonte. o valor correspondente i diferença positiva entre o valor da cessl.o. liquidaçl.o ou resgate do titulo ou

aplicaçlo e o valor de aquisiçAo corrigido monetariamente da
data do iolcio até a data da cesalo, llquidaçlo ou res~:ate.
ParQri..fo único. Na determinaçlo do rendimento real serio adicionados ao valor de cesalo ou liquidaç.to os rendimentos periódicos r: quaisquer outros rendimentos, paaos ou credi·
tados ao cedente e nlo submetidos à incidência do Imposto de
Renda na fonte, corrigidos monetariamente na data do pqamen·
to ou crédito até a data da cesslo ou liquidaçlo.

'· -~

~-.;.
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Art. 61. O Imposto de R!onda retido na font.) oobre aplica•
ç6e:S financeirai de reDdà fiO aerá conaideràdOi · · ......;. .. •

I - antecipaçao do devido na d~ciua~lo; q~udo o
beneficitrio for ~ssoa jurídica tributada com base no la·
crp real;
·
. II - reduçlo do devido na declaraçlo uual de ajuote
· {Lei n~ 7. 713, art. 241, podendo o contribuinte peoooa fioica
optar por considerá-lo como devido ezclusivamente na
fonte;
III - devido ezcluaivamente na fonte noa demais ca~
108.

Parqrafo único. O Impooto de Renda retido na fonte ..,.
bra rondim"éntoo decorrente• de operaçoes finucairu iniciadu
I encarradao DO mumo dia, quando 0 beneficiáriO for penoa
floica, aará devido ucluoivamente na fonte.
Art.

~.

Fira

di!1'~,. .....

• _.. ....~·- .,..,. '-:-......... ..-..,

·~-"'~

na fonte, deade que atendidat~ as condir6e!l •~tt~t.. ·id,..41 rn •1'1..
r. I a III, da Lei n~ 7.761, quanoo:
I - na aituaçao prevista no art.. 47, I, o be.,eftciário
do rendimento for peoooa j•nldica tributada com base no
lucro real;
•
•
~II - na oituaçlo prevista no art. 48, II, a, o vendedor
for inotituiçao financeira; aoeiedade de arrendamento marcantil, oociedada corretora de tltulos e valores mobiliários
ou silciedada diotribuidore de tftuloo " valn•"" mnblll••int~.
Art. 53. O lmpooto de Renda na fonta sobre rendimontoa
am aplicaçO.S de rende fiza oerá retido:
I - pala fonta pqadore:
ai em relaç"' b operaçoeo da financiamento realiza·
doa am bolou de valores, de mercadoriao, da futuros • ao•
HJDalhadu, ia Jlquideçio;
-DI noo demais caooo, ezceto.-.1m Íaleçao u apllcaçoeo
de fundos de curto prazo, na data da ceaoao, liquideçlo ou
respta do titulo ou aplicaçlo;

curto

II - pelo administrador do fundo de
prazo, no
ato da apropriaçlo diária do rendilnento bruto ao quotiota.
Art. li4. A responsabilidade pela retençao do impooto aa
foate incidente na cesslo, liquideçlo ou respta da titulo !lU
apllcaçlo de rende fiza cabe:
i - ao emitente ou aceitante, no resaate, amortiza•
Çlo OU COilVertilo;

II - ao cedente, quando pessoa jurídica;
·- III - ao cessionário, pessoa jurídica, quando o cadente for pesooa fleica;
·· ·1v - ao cesaionário, instituiçlo financeira. quandO O
cadente nao o for.
Art. 66. Ficam oajeitu ao pqamento do Imposto de Ren·
de, l alíquota da vinte e cinco por cento, a puooa fleica • a - ·
jurldica nlo tributada com base no lucro real. inclaolva
iHDta. qu.. auferir pnho1 Uquidoa nas operaçGel n•Ur•du nu
bolau de valoreo, de mercadoriao, da futuro• e uoamalhodu,
reoaalvado, em rolaçlo l pessoa filica, o dlapoato no art. 22, ll,
de Lal D~ 7.7U,
f ~ Conoidara·oa pnbo Uqaido o ruultado positivo aafa.
rido au - - ou contretoa liquidado• em cada mia, adml·

·
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lida a ded.uçlo llcR ·cu8t.Oa ·e daapeau efetlv-w IDcorricloa,
MCUdrioa • realiaçlo du operaç6u.
·
I 2~ O cmiho Uquldo - ' conatltuldo:
ai no doa m-doa • vlata, pele d l f ve autn o valor da trenamlaalo do atlvo a o aau cato da
aqnlaiçlo corziljdo monetariamente;
bl no - d o mercàdo da açoea:
11 nu operaçiiU tendo por objelo a opçlo, e dileNnça
P08itlva apurada autn .D valor du P08iÇIIU ...-ndaa oa
Dlo azm:ldu até o vanclmeuto da opçlo, admitida • COIIl"
çlo monetúla do c:wolo da aqulalçlo;
·
11 uaa -açO.. da aarciclo, a dlhonnça ~Y& apn-·
~ entn o valor da venda • vlata ou o preço nMdlo • "'\-·
te na .date do u:e.,lclo a o pnço fixado para o a"arcfdo,
oo e dlfanuçe P08itive entre o - o ao u:erCJcao ec:naciao
do prlmio a o cuato · oe. aqutsi(&o co' ri& do monaôari•
mente, ae for o cuo;
cl no coao doa mercado• a termo•. • diferença P08itlva
apurada entre o valor da venda • viote ou o DMdlo •
vlate na date da Uquidaçlo do coutnto a .termo a o preço
nute aatebelecido:
til no cuo doo mercodoo futuroo, o noultedo lfquldo
pooltivo doo aiusteo diú-ioo apu~doo no periodo.
I 3! Sa o contribuinte apurar noaltedo neaatlvo 110 .....
- ' admitida aaa apropriaçlo noo m - aabaeqhotea, corricl·
do-monetariamente.
I 4~ O impoalo dever' Hr pqo até o llltlmo dia lltll da
primeira quinzena do m6a aaboeqtlente •qaela, em que for aafa. rido ·o aenbo Jfqaido.
I &! Opcionalme,.te. o c.:>a1tribainte 1>03..,. ríaico ~·
o imP08to anualmente, obaervado o diapoolo noo H 1! a
·~ do ut. 24 da Lei Jl! 7.718.
I 11! O diopoolo iio parãarafo anterior nlo ae aplica fandoa em condomfuio e clubes de inveotimenlo.

-ltl·

f 7! O Poder E"ecutivo podm baixar normas para apura·
çlo a demoustraçlo doa aanhos lfquidos, bem como aulorizar a
compenoaçlo de perdao entre dois ou mais melcados ou modeli·
.dada operàcionaia, previotoo neste artlao.
f 8! A peoooa luridica tributàda com base no lucro preou·
mido ou arbitrado adicionará, i base de cálculo do lmpoolo corrnpondente às auas atividades operacionaie. o resultado po1iti·
vo decorrante -<ia aoma elaébrica dos resultaaos menaais auferi·
doa. durante o período· base, nas operaçoi.s de que trate este ar·
tiao.
I 9! O impostu de que trate eote artiao. pqo pela peoaoa
jurídica, - ' conaidarado:
ai antecipaçlo do devido na declaraçlo, no caao de
- - juridlco tributada com bue no lucro presumido ou
arbitrado;
·
bl devido excluoivamente na fonte, n o - de pe11aa
jurídica iaenta.
Art. 156. Ao deduç6es de despesas, bem como a compensa·
çlo da perdu Previstas no artiao ·anterior, oerao admitidas
aduaivammte para as operaeoes realizadas nas mercados or·
cenisadoo, pridoa ou aob a responsabilidade de inotituiçlo c:re-
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denciada pelo· Poder E:.::ecutixo e Çom obj&tivos semelhantes aos
das bolSas' de valores; de"inercai:lorias ou de futuros.
Art. 67. O contribuinte pessoa física poderi deduzir da
bue de úlculo do imposto, de que trata o art. 55, em cada m,s,
plri'Cel.. equivalente a quatrocentos e vinte BTN.

'

Parjgrafo único. O disposto neste artico nlo se aplica aos
fundos em condomínio ou clubes de investimento.

Art. 68. A atualizaçlo monetúia para a determínaç&o do
nindimcnto real de que treta o art. 60, bem como para a correçlo da custos de aquisiçlo prevista no art. 55, § 2!, seri realiza•
da com base em índice de evoluçlo do valor do BTN Fiocal, e a
atnaliuçlo monetúia de valores pre,vista no arL 55, f 3!, com
bue..na evoluçlo do valor mensal do BTN .
• ~ 118. Ficam ezdufdos da incid6ncia do imposto da ren·
da na .fonta os juros produzidos por 1etre hipoteária emitida
aob u ~.. ezdualvamente escriturai ou nominatin nlo
trenoferlvel por endosao, quando· percebidos por entidade• da
prevlclbcia privada • daode que o Utulo tauha permanecido oob
propriedada da beneflclúla. iDinterruJ1ta1Dente, do inicio ati o
tirmlno do periodo da flu6ncia doa juros.
Art. 10. Ao diopooíçiles dos arts. 47 a 59 desta Lei alo
aplicivoio:
I - b operaçiles de renda fin iniciadas a partir ds
1~ de julho dil'1989. exceto qu.mdo envolverem a compra e
venda. definitiva, de deWntures com previslo de pagamen·
tos periódicos de rendimentos;
II - às operac:oes Dlo compromissadas que tiverem

por objeto deb~tures com previslo de pagamento• periOdi·· ·
coa de rendiraen.ws. indepenüt:ni.emence cia Õ•i.M ãe aquiai·
çlo. que forem. liquidadas a partir de 1! de jul~o de 1989;
III - aos pnhoa liquido• auferidos em operaçilel en·
quadradas no arL 55, apurados a partir de 1! da julbo de
1981;
IV - em relaçlo às pessoas jurídicas nlo tributada•
com base no lucro real e às isentas, aos ganhos líquidos
auferidos e apurados a partir de 1~ de janeiro de 1990.
·
f 1! Na situaçlo de que trata o inciso II, deste arüco. a

eornçlo monetiria do valor de compra da deb~nture adquirida
ati 31 de janeiro de 1989 aeri procedida:
a) até jàneiro de 1989, considerando-se o valor da OTN
Fiscal de NCd 6.92;
b) c:Om base na variaçlo do BTN not meses de feverel·
rõ- a junho de 1989, inclusive;
· . . <;l ,!'Om base na evoluçlo do valor do BTN Fiscal a partir de 1! de julho de 1989.
f 2! •Quando a deb6nture tiver sido adquirida ap6o 31 da
janeiro de 1989, a correçlo monetária do velor de aquisiçlo obaervará:

•t a variaçao pro ~•ta no BTN de A21.t~ .d.; aquisiçlo
até o término do m6s em que foi procedida;
b) a variaçlo do BTN nos meses. sepintes ao da aqui·
siçlo ati junho de 1989, indusive;
e) a avoluçlo do valor do BTN Fiocal a partir da 1! da
julho da 1989.
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1 à~ ~:· fal:uliado &õlieneficiliHó' do rendimantõ proCiuzido
por deb6nture enquadrada nu dispoaiçllea dos fi 1~ a 2~ optar
pela tributaçlo doa rendimento• produzidos ato! o perfodo de
Dubcia de rendimentos periódicos iniciado na vidncia da M ..
elida Proviaciria n~ 68, de 14 de junho de 1989, na forma da 1..
llalaçlo aplicável ao1 período• respectivo•.
CAP1TULOVI

At.,aliaç.., MoneUria de Uébitos Fisws
ArL 6L O. d'bitos de quelquer natureza pua. com a Fa•
anda Nacionel a 01 decorrente~ de contribuiçO.a arracadaa pila
Ullilo, quando nlo 1111101 ato! a data do Mu veDcimanto;.ler"lo
.....u••do• monetariiDiente, a partir da 1~ da julho da 1989, Dá
forma deate
I 1~ A atuelizaçao monetúia efetuade mediante a
multlplic:açlo do velor do débito em cruzados nov01, na data do
, ••,c:.ue;.,tct. pc.!.:> ~~~!:i.-:u:... v~:.:.::~ =~= ~!-:.·::-~~ ~- ···_:-•-·· ~
BTN Fi1cal do dia do efeUvo parr•merto l)eln valor dr· IJTN "'i•·
cal do dia 1m que o débito deveria ter sido pa110.
f ~ Oa débitoa vencidos at.é 30 de junho de 198!' srrlo
.Walizados até essa data com base 11a legislaçlo vigente e. a
partir de 1~ de julho de 1989, pelo coeficiente obUch> com a divi•
do do valor do BTN Fiscal do dia do pagamento pelo valor do
BTN da NCzl 1,2966.
I 3! Para fins de cobrança, o valor dos débitoa de que tra·
ca iate artip, nA~ exprea:tto. em BT.N uu BTN r-:.~. ;--:_~
...,. convertido em BTN Fiscal, de acordo com os sepintes cri ..

am.o. ·

:

tAirioa:

al os débitos vencidos ato! janeiro de 1989, e:rpress01
em OTN, multiplicando·se o valor por NCzl 6,17:
bl os débitos vencidos at.é jan~iro de 1989, expressos
em cruzados, convertidos em OTN pelo valor desta no mêa
do vencimento, multiplicando-..., o valor em OTN por NCzl
6.17;

cl os débitos vencidos após janeiro de 1989 e at.é 30 de
junho de 1989. dividindo-se o valor em cruzados novos pelo
valor do BTN no mês do vencimento;
dl os débitos vençidos após 30 de junho de 1989 oerlo
dividido~ pelQ valor do B'fN Fiscal na «!ata do vencimento.
Art. 62. Os débitos que forem objeto de parcelamento ...
rao conaolidados na data de concesslo deste e expressos em
quantidade de BTN Fiscal.
§ 1! O valor do débito consolidado. expresso em número
de BTN Fiscal; será dividido pelo nümero de parcelas mensais
concedidas.
§ 2! O valor de cada parcela mensal. por ÓcasiAo do pag:aillento, será acrescido de juros :tn forma da legisJa~~o !)erti·
nente.
§ 3! Para efeito de pagamento. o valor em cruzados novos
de cada parcela mensal serã determinado mediante a multiplica·
çlo de seu valor •. expresso em número de BTN Fiscal; pelo
valor deste no dia do pagamento.
Art. 63. No caso de parcelamento concedido administrati·
vamente, até 30 de junho de 1989, o .~aldo devedor será ez.pres•o

-
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e~ BTN Fiscal mediante a divislo do seu vÜot; atuali!ado mo--

netariamente, pelo valor do BTN nesse m~s de junho.
Art. 64. Os débitos de qualquer natureza para com a Fa·
zenda Nacional, bem comO os decorrentes de contribuiç6ee arre-caãadàs pela Unilo, •em prejuízo da reapectiva liquidez e certeza, poderl.o ser inscritos como Dívida Ativa da Unilo, pelo
valor expresso em BTN ou BTN Fiscal.
§ 1! O. débitos de que trata este artigo, que forem objeto
de parcelamento, ser.l.o consolidados na data de sua concesalo e
expressos em quantidade de BTN ou BTN Fiscal, aplicando-selhes. no que couber. o disposto no artiio anterior.
§ ~ O encarso referido no art. 1~ do Decreto-Lei n! 1.02&,
de 21 de outubro de 1969, modificado pelo art. 3! do Decreto-Lei
n! 1.569, de 8 de agosto de 1977, e art. 3! do Decreto-Lei n~
1.~. de 11 de dezembro de 19114, será calculado sobre o montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente •
acrescido de juroo • multa de mora.
Art. 66. No caoo de lanÇamento de oficio, a bue de
eáleulo, o impooto, u coBtrlbuiçllett arneadadao pele Uftilo •
oo acréacimoa lqaio poderio aer expresooo em BTN Fiocal.
Parqrafo llnico. O Miniatro da Fazenda poderá diapenoar
a conotituiçlo de crédito• trlbutárioo, a inocriçlo ou ajuizamen·
to, bem uoim determinar o cancelemento, da débito de
qualquer netureze para com a Fu..nda Nacional, obaervadoa 01
critérloa do caotoo de adminiatraçlo e cobrançL
Art. 66. Ao penalidadea Dreviotao na lelrislarln trlhn>'rl•.
ezpresaaa em cruzado• novos. eerlo convertidas en"' s·•~N Fi!~
cal.
Parisrafo llnico. Para efeito do disposto nesU. er<igo. es
· valorea aerlo atualizados monetariamente. a partir de fevereiro
de 1989 até junho de 1989, e divididos pelo valor do BTN ne•••
m6o de junho.
CAPITULO VII

Pagamento de Tributos e ContribuicDes Divl!rsas
Art. 67. Em relaçlo aos fatos geradores. que vierem a
ocorrer a partir de 1! de julho de· 1989, far·se-á a conve.-.ao em
BTN Fiscal do valor:

.t

I - cio Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. no nonO dia da quinzena subseqQ.e~te àquela em que
ti\rer ocorrido o fato aerador~
· II - do Imposto oobre a Renda Retido na Fonte IRRF', ·no terceiro dia auboeqQente àquele em que tiver
ocorrido o fato seredor, ressalvàdo o disposto no art. 70;
III - do lmpoato sobre Operações de Crédito, Clmbio
e Se!lUfO e .sobre Operações rela ti v as a lltulos e Valores
Mobiliários - IOF:
ai no terceiro dia do m~s subseqQente ao da ocorrfncia
do fato aerador, no caso de operaçiles com ouro, ati v o fi·

nuceiro; · ·
bl n6 terei!lto dia:s1ibll!l.Qilente lQuele em que ocorrer a
cobrança ou o registro contábil do imposto, noa demais ca·
aos;
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IV ' - da Coatribuiç:lo sobre o Açúca. e· .:i Ã1cool ele·
que tratam oa· Deeretos·Leia n!a 303. de 28 u.~ íev.tk'8üo dê

1967, e 1. 712, de :U de novembro de 1979, e do Adicioaü
p.-.viato no Decreto-Lei a! 1.962, de 16 de julbo de 1982, no
nono dle do mh aubHQIIente ao da aaa iacidtncia:
V - du conlribuiçlles para o Fundo de Inveatimento ·
Social -. FINSOCIAL, pU-a o Pr.,.....,a de Intesraçlo Social - PIS e para o Prosrama de Formaçlo do Palrim6aia
do Servidor Público -' PASEP, ao terceiro dia do mh
auboeqtleate ao do fato aerador;
• ·· ·
-.
.
VI - doa demaia tributo& • conlribuiçlles de Cinapt.-::
tlacla da Uallo, alo referido&· neate Lei, na date doo rea·
po(:tivoa vaaclmaatoa.
·
<
t 1! A convaraao do valor do lmpooto ou- da coalribulçlo
- ' feita madlaate a divillo do valor devido pelo vaior do BTN
Filcal nu datal fizadu aute arti&o.
I :r. O valor em crazadoa novoa do impoato ou da contrf•
buiçlo aer6 datermlaado mecliaate a multiplicaçlo de aea valor,
upruao em BTN Fiacal, pelo valor deate na date do -emaa·
to.
An. U. Oo lmpoatoo e conlribuiçlles recolbldoa DOI pruoa .
do arti&o anterior alo eatlo aajeitoo l atoalizaçlo monetúla.

,

Art. 39. F!CG"4 &.:ia!~ - - - · ..:_____ -·~-·-•- - .....
&*ia, na forma do art. 17, o recolhim~ftt~ q:·~ •·;er ~ · ·r -~· •a
do DOI HIQIDtel pruo&:
I - IPI:
ai ati o cWciaio dia aubsaqOente l quinzena em que
ocorrerem 01 fat,oa aeradoreo, no caoo de oafdu de merca·
doriu para a maama recilo -coa6mica, relativao aoodutoo daooiflcadoo noa c6diaoo 2402.20.9900 e 2402.90.08119;

bl ati o vjpelmo dia· ouboaqOente l quinzena em que
ocorrerem 01 fatoa ieradores, no caso de sa1das de merca·
darias para fora da recito. geoeconõmica, relativas aos pro·
dutoa classificados nos códigos 2402.20.9900 e 2402.90.0399;
c) até o último dia da quinzena subseqOente àquela em
que ocorrerem o• fatos aeradores, no caso dos produtos
daaoificadoa nu poaiçGea 2202 e 2203, 4302 e 4304, da TIPI,
escetuando-oe oe códiaos 2202.10.0100 e 2203.00.0202:
di ati o trlaéaimo dia aubaeq0el)te i. quinzena em que
ocorrerem 01 fato& pradorea, no caso doa produtoo dassi·
ficados na poaiçlo 8703, escetuadas as ambuiAnciu;
e) até o quadrqéaimo quinto dia ouboeqOente à quin·
zeaa - qua tiverem ocorrido oo fatos aeradorea, no caoo
doa damall produtoo:

II - IRRF:
•I ati o d6clmo dia da quinzena ouboeqOente lquela
em que tivarein ocorrido oo fatoa pradores;
• bl na date da remaoa ao exterior, no cuo de rendi·
mentos de n1idente1 ou domiciliados no exterior, quando a
ram:oeaa ocorrer antes do prazo pre,..·isto na o.!inea a.-lterior;
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•) au o .último ·dia útil ·cta Primeira qUinaDa. do Dta.
aubseqf1ente ao da pcorrin.cia do fato cerador•. ncYêãio de
operações com ouro; ativo financeiro:

bl at<! o último dia útil da semana subseqQente àquelr
em que ocorrer a cobrança ou o rqistro contábil do impos·
to. DO. demail CAIOI;
IV - · Contribuiçoes:
ai para" o FiNSOCIAL. at<! o dia quinze do m6a sub...
qQente ao de ocorrincia do fato aerador;
.
bl para o PIS e o PASEP, at<! o dia dez do terceiro
m6a aubaeqO...ta ao da ocorrincia do fato prador. ozceçlo
feita àa modalldadaa eapociala (Decreto· Lei D! 2.446, arta.
7! a 8~1. cujo prazo oeri o dia quinze do mas aubseqQenta
ao da ocorrlncia do fato prador;
c) eobra o Açdcar" o Álcool e respectivo acllcional, aW
o último dia dtil do m6s eubseqQente ao da· oc:orr6ncia do
fatoprador.
Art. 10. O Imposto da renda retido na fonte, provieto no
ut. .r., 1 1~, do Decreto-Lain~ 2.397, d! 21 !le duembro da 1JI'7,
oeri racolhido atá o último dia dtil do quarto m6o aubaeqQanta
• do anc:arramanto do parlodo·bue.
I ~ No caao da ancerremanto de atividada, o lmpoeto ...
N pap aW o cWcúno dia equ!nta ao ·da eztinçlo da eociedada
dYIL
I r. O valor do lnlpoato um convertido em BTN Flecal
palo vllor date no dia do encerramento do perlodo-bua.
I 3! O vllor ..;. .,..;,udoa novos do Imposto oeri detarml•
· udo na forma do 1 r. do art. 67.
1 4~ Jt facoltadõ ao contribuinte antecipar, total ou pardalmanta, o_pqamanto do impoato.

rAPlTULO VIII .
de Lucros

C~pializacao

Art. 71. A incorporaçlo ao capital de lucros apurados pela
pessoa jurldica. correspondentes a beneficilirioa residente• ou
dotniciliados no ezterior, poderi ser efetuada aem a lncid6ncia
.do imposto de que trata o art. 97 do Decreto· Lei n~ 11.844, da 23
""ile~etémbro de 1943.
.
"- f l! .A.reduçlo. dentro doa cinco anoa aubaeqOentea a ciata
"ds incorporaçlo, do capital aumentado na forma desta artiao.
para restituiçlo aos sócios ou acioni1tu, aujeitar' o con.tri·
buinte ao pagamento do imposto dispensado.
f r. A base de cilculo do Imposto, na hipóteae do parqra·
fo anterior, seri determinada mediante a aplicaçlo, aobro o
velar do capital reduzido, da parcantapm que a parcala do ca·
pita! resultante da incorporaçlo doa lucroe a que H rofara uta
artiiO representar sobra o capital total.
f 3~ Para efeito d& determinaçlo da ban da dlcillo, o cao
pita! • a reduçlo seria considerados pelos aeue vllora corrlcl·
doo mnaetariamente at<! a data da reduçlo.

-
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Ç.,4.PlTULO ÚC
Restituiç•o dlt Imposto de Rendll
Art. 72. Aa reatlt.alçlies do impoato de rendi~ nrlo at.a.U·
zadu monetariamente, pela variaçlo do valor do BTN Fi8C81,
até a data do aeu efetlvo pqamento ao contriboúnte.
·
f 1! Os recursos financeiro• correopondenteo oerlo repu•
aados aos bancos, pela Secretaria do Tesouro Nacional, noa pra·

zos estabelecidos ~lo Ministro da Fazenda.
·
:§ 2! A Secretaria da Receita Féderal enviarli ;~Ção C
·rede bàncliria, identificando os contribuintes a quem devem aet!.
efetivados os pqamentos.
·
•
f 3! ·o repaoee terli efeito liberatório ao Teaouro Nacional,,.
no momento da aua afetivaçlo junto l inatituiçlo flllanceira,
rusalvado o diapoato noa H 15! e 6!.
f 4! A instltuiçlo financeira li reaponalivel palo pqamento
eo contribninte pelo valor do BTN Filcal ne àta d8 quitaçlo,
aaownindo o 6nus financeiro d8 variaçlo monetliria antra a data
do repaase. a do efetivo pqamento.
f 15! Decorrido• cento e oitenta diu do repaaae doa racurflllanceirol, aem que o contribuinte tenha recebido a reati·
tuiçlo, a inatit.aiçlo financeira devolvarli ao Taaouro Naelonal a
lmportinela correapondante, devidamente corricld8 pela varia·
, çlo do BTN Filcal verificad8 no periodo. _•
I 11! Qcorrendo a davoluçlo prevlata no ~o ant.rior, o contribuinte receberli o valor d8 rutltulçlo diretamanta
4o Taaouro Nacional.
Art. 73. Excepcionalmente, u reatituiçO.. pod8rlo _.
efetli~du mediante a aminlo de cheque ou ordevo bancliria a
favor do contribuinte.
M

~ ·---··

CAPITULO X.

Art. 74. Os tributos e· contribuiçlles administrados pelo
Miniotério da F~nda, ·9ue nlo forem pacos até a data do ven·
cimento, ficarl.o sujeitos à multa de mora de vinte por cento e a

iuros de mora na forma da lea-islaçlo Dertinente. calculados so·
bre. 9 valor do tributo ou contribuiçlo corrigido monetaria·
me11_t.e.
§ 1~· A multa de mora será reduzida a dez por cento. quan·
do o debito for pqo até o último dia útil dO mês subseqllente
lquele em que devuia ter sido pago.

CAPITULO XI
Correç•o das Obrigaçtles Contratuais
Art. 76. Ao obrigações que vencerem a pertir da data da
publicac:l.o desta Lei, decorrentes de contratos celebrados até l i
de janeiro de 1989, vinculados à variaçao da OTN aos quais nlo
ae aplique o dispo o;., no art. 1! da Lei n! 7. 774, de 8 de junho de
1989, aerlo atualizadas:
al até fevereiro de 1989, pela OTN de NCzS 6,17
multiplicada pelo fator 1,2879;
b l a partir dessa data. pefa variaçlo do BTN·.

- --
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Parágrafo único. No c.asC? de o contrato pJ:evir ·indice. $Ubs·
.
titutiVO· ii OTN·, prevalecéni esu. .. .
Art. '!"!.

E.!t& !..2i ~ntra em vig.,r ::.: d&ts. d.~ sua ;:n\!J:li::a·

çlo. Art. 77. Revogam·•• o inciso III do art. 3! da Lei n! 7. 738,
de 9 de. março de 1989, e as disposiç~s em contrário.
Brunia, 10 de julho de .1989: 168! da Independ6ncia e 101~
da República.

JOSÉSARNEY
MailsoD Ferreira da N6brega
Joio Batista de Abreu
'-F.l N?

1t

200. llE ?.!! DE .JUNHO llE 1991
Dis1ldtl• ""ht1• • <"'nn"f"('•n tnnlH'UI'Í• du
drmunstra,·(\.!•s finannoir•~ para rfrrtm. fi:.·
<""•i~ t•

sncit-tarko$.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço sai:Mor que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a Sf'guiDte Jeoi:
.
Aai... l:!' F••• .::~!~
±-:.:-~:-~r ~ !t.:~~rn ~ai - ha!llfl' d.cilculo do imposto d<" renda das pessoas jurídicas - a correo:lo
monedria das demonstrações financeiras anuais, de que- trata a
_wi n! 7.799111, de 10 de julho de 1989, st'rá procedida, a partir

.=

do ris de fevereiro de 1991. com base na variaçlo mensal do
tlldice Nacioul de Preços ao Consumidor UNPCJ.
f 1! A çarreo:lo de que trata este artigo somente produziri
efeitoS fiocaia quando efetuada no encerramento do periodo-

bue.
: f 2! A correç.to aplica·se, inclusive, aos valores decorren·
tes da correÇio especial prevista no art. 2! desta Lei.
Art. 2! As pessoas jurídicas tributadas com- base no lucro
real poderio efetuar correçlo monetiria especial das contas do
Ativo Permanente. com base em índice que reflita a nivel nacio-nal. variaçlo geral de preços.
§ 1~ A correçlo monetâria de que trata este artigo poderá
ser efetuadil. exclusivamente. em baJapço especial levantado,
para esse efeito, em 31 de janeiro de 1991. apôs a correçio com
base bo BTN Fiscal de Cr$126,8621.
--=... L.-2~ ·A correç4o deverá ser registrada em- subconta· distinta
~a q~ ...·e~is~·a o valor or!t;:::::l do bt?~ Ot! di~itn. corritJido mo-....euu:!a.cc.-:ru.ew. 't ~ .c....r.t:-o:;.=:rt~r'.a serâ cro/.litad9 à conta de resE'r·
va especiaL
§ 3!· O valor da reserva especial. mesmo que incorporado

ao capital, deverã ser computado na detenninaç:lo do lucro real
proporcionálmente à realizaçlo dos bens ou direitos, mediante
alienaçlo, depreciaçlo. amortiu.çAo. exaustlo ou baixa a qual·
quer titulo.
§ 4! O valor da correçlo especial, realizado mediante alieDilçto, depreciaçio, amort.izaçlo, exaust:Ao ou baixa a qualquer
titulo, poderá ser deduzido como custo ou 'despesa, para efeito
de determinaçao do lucro real.
§ f>! O disposto nos §§ 3! e 4! deste artigo aplica·se, inclu·
aive. à determinaçl.o da. base de cálculo da ~ontribuiçl.o social
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(Lei n! 7.689l21, de 15 de dezembro de 19881, e do imposto de ren·
da na fonte incidente sobre o lucro liquido (Lei n? 7.713<31, de 22
de dezembro de 1988, art. 35).
§ 6! A correçao de que trata este arti11o poderá ser 'fellis·
trada até a data do balanço de encerramento 'do período-base de
1991, mas referida à data de 31 de janeiro de 1991.
§ 1'! A eor~lo especiaj nao se aplica em relaçlo a invea·
timenl.os avaliados pelo valor de património liquido.
§ 8! A contrapartida do ajuste do investimento aveliact.
p::!::. "..._::.,!-::t: d,~ ::":":"4;-!~A.,;.., lf~n·~t:'-. tf~o--nt~ da M'TeÇI.O 8,...-:
cio! efetuada por colipda ou controlada, deverá oer r~

pela investidora, em conta de reserva eapecial, que terá o mea·
mo tratamento tributário aplicável à reserva de reavaliaç&o.
Art. 3! A parcela da correçlo monetária das demonatraçlles financeiras, relativa ao período-base de 1990, que correoponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variaçao do
Indice de Preços ao Consumidor (IPC) e.a variaçao do BTN Fia·
cal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá aer deduzida na determinaçao do lucro real,
em quatro periodos·bsse, a partir de 1993, à razao de vinte e
cinco por cento ao ano. quando se tratar de saldo deVedor;
II - aerá computada na determinaçlo do lucro real, a paro
tir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado ·
para a cleterminaçio do lucro inflacionário realizado, quando ..
tratar de aaldo credor.
Art. 4! A parcela da correçlo monetária especial de que
trata o § 2! do art. 2! desta lei que corresponder à diferença ve. rific:ada no ano de 1990 entre a variaçlo do lndice de Preçoa ao
Consumidor IIPCI e a variaçao do BTN Fiscal nao terá o mento previsto. no § 3! daqu~le arüso. servindo de base para a
- deduçto; í.l& detennina~ão do lucro real. a partir do periodo-base de iSS3 de U.ep~.·t::ei~çlo. amortiz.açAo. exaastao ou baixa a
qualquer titulo. dos bens ou direitos.
Art. 5! O disposto nesta lei· aplica·!l!! à cOrreçao monetária
das demonstraçlles financeiras, para efeitos societários.
· Art. 6! O Poder Executivo regulamentará. no prazo de
aessenta diao, o disposto nesta lei.
Art. 7! Esta lei entra em visor na ·data de sua publicaçAo.
Art. 8!

RevosanNie as

disposiç~.s

em contrúio.

Bruma. 28 de junho de 199l;- 170! ·'da Inckipend&lcia e
103! da Repúbli!"'- ·
FERNANDO COLLOR
Mardlio Marque:s Morei,..

·-·
- .............
.............. ..
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~~::

Dt•onstraç$o do Resultado do [xtrctcto

Art. )87 - A -stnçio do resultado do ex•!

ctcio discri•tnari:
I - a receita brut~ das vendas e serviços. as
lltducies das ••adas, os abatf•entol e os iapostos:;
11 - a rtCetta liquida 1111111 Yt.idas t services.
o custo das •ercadortas • serviços V·t•tlltdos e o ltiCJ"O ltruto:
lU • IS diSPISU CM 11 •toas, as daS,.IIIÍS fi
•••cetras. dt41•zf4as
rtctftes. as ••spesas ttf'lil
atstrattvas. • outras despesa• operactoaats;
-

••s

e ••i

IV • o lucro ou 11rtjafze operacte.. t. 11 ~ct!
tas t daspasas nio opera·ctooats a o saldo da coota da carr!
''" ~•••~iria (Art. 185, f 39);
y - o resultado do exercfcto aatts 4o t•poste
411 reada e a provtsio para o t•posto:;
Yl - as participações do dtbioturas, ..prtt!
41os . . . . tnistrador~s • partes beneftctirtas. 1 11 colltl"tlla!
. cões para tastttatcões; oa fttndos •• assfstiacta oa 11rewttli:!,
Cfl tlt e•prttados:;
Yll - o lucro ou proJoho ltqoldo do oxorcfcla
a o ••• ..otoAta por açio do capital social.

f 19 • la dotarolnaçio do ras•ltado do tatrc!
cfo serio coaputados:
a} as receitas e os rendloaotos gu•os •• P!
rfo4o, tndtpeacle•t•tlltt da 1111 _rtelfzaçio H ueda:;. •
b-) os custos. dtspeus, e.ncargos t perdes, P!

gos pu incorridos, correspondentes a esSas receites e

rend~

••n~Õs.
§ 29 ~ O au•ento do valor de ele•entos do at!
de novas evaltações, registrado co•o reserva de
reavtlfa~io {Art. 182, § 39), so•tÕte depois do realizado P!
tltri ser c011putado co•o 1ucro para tfefto de dtstrtbufçio d~
dfvldtodos ou participações.

vo ••

vtrta~l

·---------------·

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

-

'"":"-
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DECRETO·LEI W 2.397. DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
AI~,., o 1,.;.1- do I m - dt! ~,.
à da• pn.on juridic.. • d' outra
prtnilUnci••·

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uoo ela atriln:';!o
eonfere o artigo 56, item II. da Constituiçlo,

'Que

·

Jbe

DECRETA:
Art. 1! A partir do exerclcio 'financeiro de 1989, nlo incidirá o Im·
de Renda du pesooas jurldicao oobre o lucro apiuado, DO encer·
ramento de cada periodo-baoe, pelas sociedades civis de prest.açlo de
serviços profi•sionais relativos ao ezerc:fcio de profiulo .!~te replamentade, reeistradas no Recistro Civil das Pesoou Juridicu a
eonstitoldu exclusivamente por pesooaa fisic:u domicDiadu no Pala.
I 1! A ap;noaçto do lucro de cada perfodo-base sed feita com obo
servlncia elas leia ~"-e_ fiscJii~ _inclusive eorreçto IIIOJietúia
das demonstraçOes financeiras, computando-se:
·
J - u receites e rendimentos pelos valores efetivamente
recebidos no periodo-baoe;
II - os custos e dnpesas operacionais pelos valores efetivamen~ paaoa DO perfodo-baoe;
JJJ - u receites, reeebidas ou nlo, decorrentes.Jla venCia
de bens do ativo permanente;

posto

IV - o valor contAbD dos bens do ativo permanente bai·
zados no curoo do·periodo-base;
V - os ~ncareos de depn!Ciaçln ~ amortizaçAo corresPoft.
dentes ao periodo-baoe;
VI - u variaç6es monetárias ativaa e pasai\oaa corrH·
pondentes ao período-base;
VII - o saldo da conte transitória de correçlo mouetúia,
de que trate o art. 3!, II, do Decreto· lei n! 2.341, de 29 de junbo
de 1987.
I 2! As sociedades de que trate este artieo nilo se aplica o diapos·
to no art. 6! do Decreto-lei n! 2.341, de 29 de junho de 1987.

LEIN•

~.065

.OE

:::~

DE

;t::mo.

DE1995.

Df nova rccbçào a dispositivos da Lei n• 8.9~ 1. de
20 de janeiro de 1995. que altera. a legislação
tributária federal. c dá ouaas providtacias.

O
Lei:

-

P R E S I D E N T E
D A
R E P Ú B L I C.A
Nacioaal dccn:ta e eu smcioao a ~te

Faço saber que o Congresso

Art. t• Os dispositivos daLci •• 8.981. do 20 dejallciro de 1995. adianie indicados.
a viJ!O'Ol' com a seguinte~

~~ 18. À op;to do conlribuina:. o saldo do impostO a pagar podert ser p:u;olado
em 116 SCJS qumas tgu:us. InCftS31S c sua:ssivas. observado o seguinte:
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···---·····-·----------::-·:·....

-····---·-···-····~·-.

---·--

m • as demais quoras. :&cn:Sei~ d.a. vari.isção da t..'FIR verificólda entre cMiihtestre
subsequente :o pc:riodo de apuraçáo c o do pagamento. \'Cna:r.ío no ulwnr> di. útil de c:óliU
mts:

-----------·····-······--····-····--·-··-·-····-··--------·-··-···
• Ar!. 30. ···-······-···-··-····-··············································· ---·····----·-·····~0 linico.
O disposto neste artigo :1plica-se. inclusive. ~ casos de
emprcitlda ou fomectmento conualado nas condições do art. 10 do Occrem-lei n" 1.5!18. de
26 de aemnbro de
com pessoa. juriclic:a de direi:o público. ou etiiJX"S& soo seu
coacroJe. empmsa pública. 50Cicd:ade de ewnomill mista ou sua subsidiária."

tm.

• . ·-~ 33. O imposto de renda. de que trota esta Seçto. sert calc:uWio medi:Jul: a
~da aliquola de vinte e CÍliCO por cento sobro • base de dlculo e pqo art o úllilllo

<lia útil do mo!s subseqllellte ao de ocOrrfocia dos fatos geradores.
An. .3·'- ~ c1eno de p:apmento. 01 pessoa jun"dia poderá deduzir. do imposto
apurado no mes. o imposto de renctt. pago ou reudo n:r fonte sobre as n:ceia.o; que
imepzam a baJe de dJc:ulo concspondcnte cans. 28 ou 29). bem eornõ os ince:Dti:vas de
decluç!o do impostO. relativos ao ~a de Alimen~o do Trabalhador. Vale·
Trans:pone.. Doaç6es 30! Fundos da Cl"i:lnça e do Adolesccate. Atividades CUlasntis ou
Arttsriczs c Atividade Audiovisuai. observados os JimileS e pr:zos previstoS na le;i!laçJD
vizeme.
Arl. 35. ··.·-·--···-·-···-····---·······--··-·---·-·--·-·--

I 1:' Esalo ~ do p:ag;uncntO cfc que U"3t:un os iln:.. ~8 e 29 as pessoas
jurídicas que. .maves de b3llnça ou b31anccres rn.ensou.-.. demonstrem a exwcncta de
prejuizol fua:ais apur.ldos a parur do mês de janctrO do ano-aiendário.

§ 3" O papmento ~ rc~vo oo mos de janeiro do ano-cJleodúio. podert..,..
efemado com tme em balanço ou balaneete mensal. desde que neste tique demol1siAdo
~ o imposiO devido no período C inferior 30 alcu1ado com base no disposto nos ms. 28
~~
.

anip>.

f ~ O Poder Executivo podert baiW ii1SIIUÇlles pana ap~ do disposto ....,
.

.

An. 36. EstJo obripdas ao regime de tributaçlo com base no lucro real em cada
as pessoas jurídicas:

~o

I • cu,ia reccit:t total. no <lno-c~cnd:irio :mtenor.

SC!ot

suDerior ao.lirni:c. de

12.000.000 de UFJR. ou prapomon:u .ao nUmero de meses Oo pcrtodo. quando inienor a
doze meses:

·---·-··-··-·-··----···---·----··----····-X - que. no dccom::t do

p~enlo do

ano-c~cndário.

imposto. na fonna do an. JS:

[Cnham suspendido ou reduzido o

XI - que tenham sócios ou aciomsl:}-"> pessoas jurídicõLS: . ·

. xn -

cujo tiwlar. sócio ou :::cionistól p:micipe com rn:tis de cinco por cento do c;pfU!·-... _~
de uma oo mai.o; socicd3dcs. qu.111do a soma.~ rcce1t:JS totais dessas empresas ultrap.iJ.'iSal" o
limite prcvJsto no inciso I dcs[C amgo:
XiU :cuja receita. dccorrcncc da venda de hcns unnonados seia superior a cinoflenta
por centO da receita bruta da <ltiVidade. no.-. C:l.iOS cm Que esta fOÍ"" SUperiOr 3. l.2QQ.OQO
UFIR.
Panlgrofo único. ··--··············-·----·--··-·--·

., _ __

Ali. 37....................· - · · · · · · - - · · - - · · · - - - - - - - - - -

----------········-·····-······--·--····-···-······---§ 5" ·····--·-········-··--·-·---·----·--·····--··------

--··-·-----··--··-------·-····--··----
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b) 6cmonsmzrem. :ltr.tvéÕ; de ~l:mÇos 'ou balaneetes mens3is (::ut. 35):~
b.l) que o valor p:tgo a menor decorreu da a~ do lucro real e da base de
cálculo d3 contribuição sOC'I:U .<;obre o luao. na fonna da leg:i.slaçáo comen:ial e fucal: ou

b.:n

:z. exislêne1a de prcjui7.o:> lisc:1is.

:1

partir do més de janeiro do referido ano.

Qlendário.

"Art. 40. ············-·········--··---···..· - · · - · - - · - · · · - · - · - - - 1 --pago em quota úniCa an~ o Ultimo dia útil do més de março do IDO subseqüenle..
·.se positivo:

II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mes de abril do mo
subseqUente. se negativo. owe~ a 31tern:uiva de requerer• .1pÓS a enuep. da cledaraçlo
de rcudimetuos. a restituição do montante pago a maior."
"Art.,43, ..................·-·····---·-:-·

· ·§

s- O débilo do.o; pn:_iui7.0S a que ~ refere o p:mipo anterior podert ser efelaado..

indq~ru:lcntemcruc

de se terem c:sgowtos os recursos para sua cobr.mça.. após o de:mso de:

a) um ano de seu vencimento. se em valor inferior a 5.000 UFIR. por de\'Cdar:
b) dois anos de seu \•encimenm. se superior ao limite referido na a1fDea "a". nlo
podendo exeedcr a vinte e cinco por cento do lucro reaL antes de computada essa deduçio.

l

~

sr · Os

prejuízos debitados em~· pl'IZQS inferiCft:S. conforme o caso. aos
eslabelecidos no para~o anterior. some~ ser.10 deciutfveis quando houvelem sido
esgowbt os recur5e.o; p:ua. sua cobrança.
.•
····--··-····-----·-·-·---··-----·-·--~--

.t

c.·=.:

·f·Jl. -Os débiro.o; a que se refere :1 alíne:l'"b"' do§&- nJo aJcaaçam os crédilas
ref~dos nas alineôls Ma". "'b'". '\:'". '"d". "c" e "h" do§~.·

L

' .

ArL ·4r. ...As pessoas juridica.~

cuja n:c:cit:r. total. no ano-calendmo anterior. tcnh:t
si~ igual' ou inferior a 12.000.00() de UFJR. Poder.lo opcrr. por ocaslio da cnuep. da.
dec:bri1ç;!o de rendimentos. pcio rcg:une.dc tributaç® com base no lucm presumido.
··-····-···-··--······~··········-·---·-··-----

---·-·-------

"Art. 53••

f t• Poderio =r dedu7Jdo.~ do impo~o apurado na rorma deste aniso o impo.uo de
reac1a pago ou n:tido na fonte. rc:ulv:~ao o dispomo no an. 76. e M inc:cnrims de dcciuç5o
do imposm relarivos ao Prop-ama de Ali~ do Tr.lb31hador. Vale·Tr.mspanc.
Dolçó.t"> aos Fundos da Cri:mça. c· do Adolcsccme. Atlvid3des Cultur.Us ou Artlsticas e
Alivid.adc Audiovi.-wal. observado..,_ m; limites c pr-;17.05
como o disposto no § .r do an. 39..
útil Jo

pn:vtst:o.~

na lcg:tslação vigente. bem

S ".z- O immxto 1.1: 12!n:u .:lc u:!;.: tr ~:t e;.;.~ ;ni~n ~-=' ::r.i ·-.~·..- r.·;t):o ~ut " ullimt' di3

mes .!I.'Ubset;Uentc .w.,!;;: Qr.':Jffê!:(-j:J, !i~·; l:r::os i;~'l:..lercs:·

•

"An. 56. A"> pco~j...-ridic..""a.'l •:t.·~crJe; ::r.~r··.u,lac • .:~-<

l· ••

março. dcct~ de rcn..:im.:r.J(;S dcram..-;,tr:.l.liJu .;...
aJtten.Qr.

. .

~~;m:·· m:!. Ut:I do :ni!:~ tlc

i..:·:l..:it.t::!.·.. ;;.~,, :•·.::."-.

·tn :mo·..:.t't:.~aâriu

.

..An. 57. Aplicam-~ :t C:.ontrihu!C:iil Sociul.:o:~hrc o LuLm .: ..:: ::" '7.689. \!c l9S:Sll.'
faC.~'tll..'i: n~nna,'Ç dC itpUr.t;:J.O t: 1l:: fí!IS3m\:PtO L'St:~i'!cicc:::i;,:; r<1r:1 ,• i:'.!~~Q dC n:rld:i. J.a."ô
~'ISO.l.S jufi'du;:lS. mc:lustve r..o QUe: se rei:: r~ oli) :h~Q!õim -no ar.. .:S. ;n:mtiaa.o; a n01o.,e de

.:;jlcui.:J ::

.:L.'\

ahqUO(a.">

prevtma..~ n:~. lc~tshlçiio

r.:m

\'l~or.

com :z...

a::;,:n~t!cs

mtT'Qduzida.o; por

. ,
..............-... -·-··············---·------··-·-·--··..·· ······-·-·--·---·-· -·

=~

~

de

. ~ T No .cl.'ô() ~'i De8SCI3.'ô jmídi=.l$ d;;: que :o:-.m: (I ]1';1.::::G m .:t~ ~~- 36• .l ha.o;: "i:
clJcUlll ·da COtJtribuição sc..:ial .:mtest:t~õõdcra ..tn \'l::::.r ,:.~;:;:-:-.::-~::>: ;.i:J. :tplicação do

--=----·
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pt:!Centual de nove por a:nto sohrc a reCcilól bnua 1_1u:-.l.;.da. 4l!3.1!tl<l -t'c:- v-ca.<:o. pelo valor
das ci~tluçi.tt;s pn:Y1StaS no an. Z9.

"Art. 63. Os pn!mios dt~ribuldos sob a l<~m:~; .i.! t:t·:-.-: .: '>"!!'"'>«::OS. :!U'a'\.~ de
conetrrros e soncios de quatqçer ~~.. c~o sujei;; o;> ;;. :n.:tw'{:n;:t:.: ,:;.• 1m poMo. il aiiquota
de

vinte e cinco por cento. u<:lusivamcntc r.a torne.

•

Ftca cJi.ctpen-.:ub. a reu::nç;l.') au i.,;:pos;o t!'~ n~nd:: na fonte ~bn:
t1nancc:ir.l.<t de renda fi:<a ou de r.::u:!J '.'óliUvel quando o
beneficiú'io do rendimento decllr.lr ~ rnrne papdOiil. oor e~to. sus condiçâo de entidade
"Art. 71.

tendimenros de

aplicac~

imune.~

"Art. -16~ .O imposto de rcnd:t retido lU ionte .tobce o.s rendimento& de çiiCIÇOes
fmanccns de n:nlb. fiXI. c de n::Rd:l \õir13vcl. ou p:~.go sobre L"='> g:r.::..ics :íquidos m.eDSais.

S<r.t:

.

s•

• §Na hipóteSe do !S 4•. a p:m:cta das perda.\ :tJicicn:.Llas ~dert. nos 3JIOS.
caJeadá.ri.o .•<;UbseqileniCS. ser I!XCiw'd:l :la dc:emnn::çjo J.o i~r:J re:U. .:ué O !imite
<.-arrcsponilenre à diCcteaça positiva 01purada cm c:lda ;mo. .:nL"\! ()S g;uahos e perdas.
decorrenteS d:s operaçóes ~liZôldaS.

Art. 77. O ~ de tribu~ pn:vtSIO ncst~: C.lpftuJ;) r.Jo se apliQ aos
rendimentos ou ganhos ifquidos:

I • em apUc:çaeS: finmct:ir.t.' de renda fi.xa de titul.uic.:ldc úe l:t.Stiuriç;Io fmanceira..
sociedade de .se~ro. previdCnei.:!. ç capttali:::t;ão. socteC:uic carrerg:a de tftulos.
valores mobilimOS'"e' dmbio. socied:lde distribuidor:~. d~: título.-; ' v~ores mobiliúios ou.
socied:lllc de ......w..mo men::mtil:
inclu.~vc

·---··-----:--·....----·----------as
e·
o. o.,

; 4" P:ua
as<OCi:lç(ies ele poopo!!Ça cm~
rendtmea!OI e ~
líquidos auferidos nu apbc:~çóe., tinanceir.~., ser.io tnbut:ldos J,: forma ddinia.va.. à
alkfUOta <1C vinte e cinco por c:cmo .~Dre a bM.e de dk:ulo pre\':sta no :m. .!9.'"
_
"An. 89. . Ser.l.o aplicadas mulw de-mil UFIR c de duzc:::.t:L.._ U"FIR. por mCs ou
fraçào de :l_lr'ISO, às pessoa-; juridiClS. cuja escruuraç:lo no Di:ín1.1 'lt! Lh'TO C.:u.u lart. 45.
par.igr.lfo únicoJ. respectivamente. coml\'cr 3U'aW .supenor a noven~ Cllas. conwlo a panir
do último tTtês e.~wrado.

§ t• O pmzo previsto neste migo n!o~ficia as pessoas Jun"d.icas que .se vateremdas regras de: reduç:Jo ou sospen.~ dos tributoS ae que u:ua o :m. 3.,.

r

§
A nia re#Ulariz:IÇio no p=a pre\'lstO na inJmat:'ão :lCZi'C~ 9 agra~lO
da moita. em cem por cento sabre o vator antcnonnente apliCldo. sem preJUIZO do dlSpOSLO

noart. 47.
Att. 90. ···················---------- ...... .

•Art. l.t.. O valor do ITR deverá !õer pago atC o último dia útil do mes subsequente
à.quele cm que o contribuinte for nottficado.

A.n. 91 ........~······-······.......___...._ .._ .._______________ _

P.lr:tgtil(o único•..- ........:-....· · - - - - - - - - · ·..---·..·-·------..-

_

··-····-·-··-······--·····---------·--··-----------·---a.2) o vàlor de ada parcela. mensill. por ocasilo do pagamento. sert ac:resdào de
juros equiva,lentes à taxa média mensal de 01ptaçio do Tesouro Nacional relativa t Dívida
Mobili.ária Federal Interna. c:a.lculõldos a partir cb dala do deferimento ate o mQ anter.or ao
do pagamento. e de um por cento relativamente ao
em que o pagamen10 esliw:r sendo

efcbl2do:

mes

F •

--·-·-··--------------

.···
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An. Z' o dispos<o .. allllea "b" do f 3" do
sameme se aptia aos c::a!dilos relal:ivos a:

43 da Lei •• 8.911. "" 1995.

ltt.

I · ope."' IÇ6es de em~ oa qualquer forma de acfiengmenro de re.cDI'SOI;

n . ...

rw. cujo

lÇllo "" lí!Uios e valcx.s mobilimos "" -

ou

-

emilome seja peaao ,. idil:a de dir1:i1o público ou empn:sa soo o sen eomrolc. empn:sa pública.
soc:iedadc de economia mista. ou sua subsiddria:.

·

m - flllldos adminislr.ldos por qualquer dóiS pes:101S juricliCis n:ieridas DO iDc:i.so 0.
. .
~o 1inico. Estltlmbi!m abnftJida pelo dispos<o na ali'llea "b" do·f 3" do an.
43 da Lei .. 8.981. de l99S. a pan:ela de ~10 couespoudeu" ao lucro düerido- rermos do
1tt. lO do Decn:!o-lei n• l.S98. de 26 de dc2!!mbro de 1977.
An. 3" o saldo c:n:dor da COOia ""~ monedria"" que ..... o'iocisa n do
an. 4"dal.ei .. 7.799. de 10 dejulbo de 1989. ~· panirdoeocemmenrodo U<H"Jen•mo
de 1995. sc:t compuqdo na de...,inaç;I<J do lucro n:o1. podi!lldO o comri1>aiJUe diferir. com
observiDcia do disposto nos ans. 4• e s-' desta Lei.. a UibutaçJo do lucro jnOKimfrio nio
zealizldo.

wn-.

P:lrtgr.lfo 1inico. O dispos<o nes~e :utilo aplica-se.
que se~ of6•doan.l7 dal.eio•S.981.de 1995.
·

~ pes:1015 juridieu

a

An. 4" Considera-se lucro inflaciDn'rio. em cada ano-ealeod'rio. o saldo C!edcrda
de ~ mOIIOl'ria. ojusado pela dimilluiç;ID dóiS vuiaç!les ..-.s e da& n:ceUas e
delpesU lialoeeinscompaudu na ""'"""illaçlo do lucro liquido d o -

COOia

l'rocoder_,.,.,

f t•
ao ajUSU: mcdW!" O dedDç2o. do saldo .credor da COIIII de
c:amç:lo" lllOIIelirill. de valor eorrespondellu: à düen:DÇ:l positiva . ., . a sOm& da& " " ' §&! g · • com u 'Y'II'WçOes maneWias pass:ivu c :. soma da n=:iz f"IIIIDCZids cóm as

~--

u,,..,

f-2"" ó 1ucm inlladoa'rio a lributar s:r:1 n:Ji3lndo em coma~ do
de
Apunç!o sJt> Lucro Real. e o saldo lrODSferido do ""'-Ç'Ieod'rio lll2rior sc:t c:amPfO.
coin . . vmaç;kJ do valor da UI'JR ...-ificod&..,;, o primeiro dia ..,..,..
ao d<r ballllço de um•........, do aoci<aJencl(!io e o dia . . , _ ., do ballll;o do
"t=d:io da COIIOÇfG.

s-

Art.
Era ada :ano.-ealertct:frio eoasiden:r-se-:1. realizada PIIID do lucro
in!lac::ianZio ptapou:ioaal .ao ~. rc:dizado no mesmo p:nodo. dos bea:s e dileitol do uivo
sujeiloll~-

1 1• O lucro iaflacioaório n:a1izldo em
-com os sqainlesiOJIIS'

cada~

sod ca1calado de

., si!r.1 - - . n:lal;io pen:eoiUII ...... o valor das beos • do lliw
sujeilosl ~ moaedria. rcaüzado no IM<'.....,trio. e a soma dos septates valcfts;
a.l) a m6tia do valor c:onQbil do ati.vo

pe:nnaneme no início e

no 6Dal do

~

a.2) a média dos saldos. no inicio e no fim do ano-c:a1eDdUio. das comas
~talivas do custo dos iMóveis n~ cbssifiCldos no aàvo pemliiii:Dte. das com&1
represcnwivas das aplíaçõcs em ouro. cbs conQS represeawivu de :adiantamem.DS a fOlTJeCC:dores

de bens sujcitO.'i à ~ moncdria. Sl.ivo se o conlr.ltO previr a. indexal;ao do a=ti.IO. e de
auD'iiS .:amas que ventwn a ser derermin.3dóls pelo Poder E1ec:utivo.. ccmsiderada a auurez:t. dos
bens ou valores que ttpzesancm:

b) o valor das bells e din:itos do uivo sujeiooa ;I ~ mOIIOl'ria. realizado oo
3DO:C3'ezul:lrio. scQ a soma dos seguimes v:Uores:
·

da--

b.l) casto cont4bil dos imóveis exiso:Da:s no esaoque no inicio do mo : \: d;ftio e

bliudos ao curso dcsie:

~.2) valor conlilriL coniJido mODCI:Iriameore atf a dali da baiD. doa~ bells e
- d o Uivo sujeitos lcorn:çlomOiiei:iria. b:liudos no cano
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b.3) cjuoW de dcprocioç4o. amoni2açlo e OlllliSIIO. compulldal como - · ou

despesa opendonal do IJIOoCalendmo;

. . • . 1>.4) lucros ou dividendos. n:ccbidos no ano-calendúio. de qaoisqoer panicipaç!les

sociedrias' recistradas como investimento:
, C) O montante do lucre infl:lcionário rc:úizado do ano-calendúio seri deu:nninldo
medimte a aplicaç.1o da pen:ent;rgem de que uata a alinea "a" sobre o lucro irtflacionú1.o do

mesmo ano-calendmo;

dl a pcrcenragem de que aoua. a alíne:l "a" será ramb!m aplicula. em cada IDO.. sobre
o lucro inflacionãrio. apurado nos ::mos--calendário anterio~ exeetuaao o lucro iDflldNuirio
õlC&UDubdo. e:nstenre em 31 de dczmbro de 1994.
. · · ·. ·. § r.· O conlribainre que DpW' pelo diferimento da lrib~ do luaD iollacioúrio
nlo realizado dever:i compuW' na dererminaçio do lucro real o mommte do lucro illflaciOtWio
realizado C§ I-> ou o valor determinado de acordo com o disposto no ut. 6•. e esduir do lucro
Uquido do ~o o mona:ame do lucro infbeionário do próprio~

Art: 6• A pessoa jurídica deverá considerar re:ill2:ldo em cada IM<'Iencl'rio. no
mínimo. dez por cento do lucro iaflacionàrio. quando o valor. as:ssm determinado. r=ullar superior
ao apurado na t"onna do§ 1• do an.. s-.

' · · · ~o único. A n:aliDÇ:lo de que a;ua este <U'tiJO apbse. iDclulive.
do lucro inflacionino apurado no próprio anó-c::llcndúio•

ao valor

• Att. 'r Nos CISOS de iucmpcxaçio. fuslo.. cislo torai ou cx:enamem:o de
alividades. a pessoa jurídica inccrpor.lc1a. f usionada. cindida ou que encenar llividades deYer::t
~~ í_n~e~ente realizado o lucro infbcionàrio acumulado.
§ r• Na c:islo parcial. a reaüzaçio scrt ~ 1 pm:ela do

~'!"~que tiver sido vertida.

.

mw. sajcilo l

,

§ "r Para os efeitos deste migo. c:ons:idera-.se lucro inflacionúio ICIIZIIulldo a .soma:
do lucro inflaciontrio de anos-c:alcn~o amerion:s. c:crri:gido moneurialaem:e. dcduzid:1 das
pll!%lls reallzoda,s._
• Art. 8" A p;lnir de r• de janeiro de r996.·a """""juridia c1e>1rt coasider:lr
realizado l'nens:almcntc. no m:inimo. 11120 do ltu.-ro inflacionârio. corrigido ~

~

an cada ano-calendário anterior.

·

·

~o único. A pan:cb realizada na forma deste migo intqnd. a bue de
- d o imposto de renda d e v i d o - .
.
. .

-

An. "? A pessoa jurfdlca que tiver saldo de lucro inflacioúrio a tributar e que .vier
a ser tribuw!a pelo lucro illb1uado devera adicionar esse saldo. corrigido monerarilmeate. 1 base
.
...
de cálculo do impostO de ~ .
Art. 10. A partir de r• de janeiro de 1996. a base de cálculo do impõsuiãé remia.
em cada m!s. de que u:ua o an.. 28 da Lei no 8.981. de I99S. será deteml:iDida medilnre a
:aplicação ao percentual de ues c: meio por ccnlo sobre: :1 n:ceua bruta ~ na esc:rim"'::Çiio
auferida na mividade.
§

t•

. •

~as seguinres atividadcs.

o pen:cnwal de que 1r.1t1 esre ani&O sed. de:

a) um por cento sobre-:t. rêceira bruta mcn....U auferida na revenda de combuslfvci:
bl tres c meio por c:cnro sobre a reccua bruta meti.c;al auferida na prest~Ço"io de
c;erviços hospitalares:
·
~m

c) oilo por cento sobre a receita bruta mensal auferida. sobre a prestaÇ:Io* serviços
geral. inclusive sobre os serviços de ttanspane. CJ;c:eto o de c:up;

-d) dez por centO• sobre a receila brura auferida com a alividade de pn:stll;lo
cumulativa e continua de serviços de assessoria ~t!cia. men:adolóp:z. gesdo de ~
se!eçilo e riscos. admini.smlçio de coaras a papr e a ..-eceber. compras de direitos =:dil6rios
.. resultanteS de vendas mercantis a prazo ou de: prestzç:1o de serviços f,facrorin8).

c) vinte por centO sobre a receira bruta mensal auferida com as aâvidades de:
e.ll presuç.kt de servi~ cuja n:ceira remunere. cs:sencia1maue. o eu:n:ído
pessoal. por !>= dos socíos. de ptOC'ISS<les que dependam de llabililoç4o profiSSioaal leplmenle

exJ"da:e
e.2) inrennediaçfo
bens móvei<;

~de

de

lqdcios. da admi_nisu:lçfo <1e imóveis. Jocaçlu ou
·..•
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r) vinte c cinco por cento sobre a receita bruta measal aUferida com. a cesslo de
di:<irosdequalq,..........._
§ r No aso de alividadcs diversif.:adas.

a ada atividade.

sen aplicado o pen:cmua~..,.,.__

§ 3" As r=ilaS _...,,.. de aliviclade inceativlda IIID COIIIJIOifO a bl..,. de
d.lculo do impostO na pzoporçJo do beneficio a que a pessoa )uridia.. submetida ao rqUne de
tri.buraç5o com base no lucro reaL fiz:r jus.
·
·
Art. II. O lucro real ou arbitrado da. pessoa juridíe:l cswá .sujeito a um adicional do
imposta de Ienda l aliquot& de:.

I -dez por c:emo sobno a pan:ela do lucro real que u ! . _ RS 180.000.00 ato!
RS 780.000.00:

!! .- quinZe por cemo sobre a p:ua:la do lucro real que ullrlp&SSOI" RS 730.000.00:

m - dez por muo so1xe a

pan:e~a

art RS 65.000.00:

do lucro arbitrado que

ar._ RS 15.000.00

IV - quinZe por cento sobre • pmoc!a do lucro ari>iu1do que altrapasou RS
65.000.00.
§ t• Os limi= previstos nos incises I e n serao propotcionais ao ndmero de meses
tranSCOrridas do ano-calendmo. quaado o período de ~ for inferior a. doZ me:lleS.

§ 2" O valor do adic:iooa!

sera

r.co!lrido imepalmelue. lllo . . - permiâdas
~ --··

quaisquer deduçlles.
Ar!. 1:!. o~

<le2<mlxo de 1995.

........ 41 c SI-da Loi •• 8.981.1c 1995. vis-á ato! !I de

AIL 13. li Pllftir de t• de abril de 1995. os juros de que tr.Uam a alíftca •r;• do
parqnfo tloic:o do an. 14 da Lei .. 8.847. de 28 de jlnciru de 1994. cdin.a ..a&çjlo dada pelo an.
6" da Lei ..
de 28 de jlnciru de 1994. c pelo an. 90 da Lei .. 8.981. de 1995. o an. 84.
iQG!Io L e o an. 91. IJidln(o tloic:o. :111nca "a.2". da Lei .. 8.981. de 1995. ser10 . - a
1iD n:1en*ia1 do Si3loma EspeNl de Liq~ e de CIISI6dia • SB.IC pora IIIDios fedenis.

uso.

-liida-ln-

. Ar!. 14. Os ..- . pnlloa de capilal dlslribu!dos.. pan;r de I" de julho de
1995. pelos Fundos de
lmotrili:trio el'U11doo dC l~to Cu!-' e AnlsbcoF!CART. :iOb qualquer forma c qualquer que seja o bcneticitrio. sujeiwn-se l inddenda do
ionposlOde I<Dda natootcl :lllquala dC dez pora:mo.
~

úlrico. Ao impos~o retido nos

ICmlOS

dc:slc ani,o. apliCa-te o disposto no

3rt. 76 da Loi .. 8.981. de 1995.

Aft. 1!. 0 pieja{m fbcal apurado a panir do UKUIJilkiilO do IDQ • 11 io de
1995. podelt .... o •
IRiulma fiJCiis - - ali! 31 de
- d e 1994. c:cm o lUCI< liquido ajUJI&do pelas adiç&:s e Clldus&:s pr<YiDa naqislaçlo
do .._., de renda. o - . - o limilc múimo. pora a c:ompensoçio. de lrillla por c:emo do
1

-

- -

.,.

..ceridolucnllfquido~

is.,.._.

Parqrafo tloic:o. O~.,.... anilO.....,.. JC aplica
jt,.fdiea.< oue
manli~ os livros e doeumenlOS. cxi~~ peta ~ fucal. c:cmprobalórios do monwuc
do prcju{m fucallllili7mo por& a c:ampen.<açlo.
·
~ I

Ar!. 16. A lwe dC cllculo da cotnribaiçlo soci:ll sobre o lucro. q . - noptiYL
partir do CDCCI1Liitl110 do ano-c.aJcncUrio de 199S. poded. ser compea d•

social.--

cumuluivamesue com a de Qlculo nepliva apaqda art 31 de demnblo de 1994. com o
....tl&do do periodo·de ~ ajuslado pelas adiçiles. - - pn:vi....... le&isJaçlo da
láerida eonttibuiçio
cm-~..,.._ lillri!O
máimoden:duçlode llimaporcemo. psevisln noat.51dal.cl .. 1.!181. de 1995.

--= os e cloeumc:aloo. cxipdoo
dk:u!o oepliva aúl17.1da para a compcn.<açlo.
Parqrafo llaieo.
livros

•. .

o

O~...,.

r-. is.,.._.

arliJO..,.,..,.,. aplica

pela

lcJi.<loçla

jmfdicas que

com~

da l>ue de

.ArL 17. o - d a Comribuiçlo para o ~de lnlcpa;lo Social.., poli

o P!oJnma de Formaçio do P:llrim6aio do Servidor Pllblieo (PISIPASEPldner&.,. cfeapldo ato!
o d!limo dia dlitdaq-lllbooqflea~eoo mts de OCOl"ltaciadoo r.... ..,-.
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An.I&:EIIaLI;i.-.PO.wipJR_'IIe_l lf ;' .1* I . I - ·
poolirde l"dejacimde 1995.._ .. ..._ I~ 11. IS el6.·qae IA. I .loefeiloUpoolirde I"
dejllàode 1996.eca .... l3el4.aaefeil0o.
·
apoolirde 1-dloiloilel"de
juaode 1995.
.

.._20

LD W 4.5CG JiG~

~:Jêd
ü,f

.sõbn o

do

juabo

. . 1995; 174" da ...........ICia .. 107" da

--

proris.<U>Dal, a

DE 30 . .

DE li!Gl

.

tm~to

Rm:fa.s S ;1T01. .

que recai UJlifG:
..tos" de QJUiiqUI'

bl

oo

.,....,. .àol

DO c:aso Cl8 ..-mcrac ..rCDdiuimtC'S

P='CQUI.C:Dtas.

Ykb.de

JiCilZ:Tc:B.

pr~

d~

a qem e • ercu--

opera~,

pu &.l11DS:ad.o , -

1 60 Paden1o alada -

cvruCJ despesas

opet:ac~U~UC&

deduzidos

as

pel'4aS

t:..'CI.r:tOI'dillárias '.lG' beDS ob,JeiO da ID•

urs:io. q1aumo 4,~ de euudJ.o.
eõrs ..!SCI!ptkHiotiS UI' obtO'est!"da de

c:asas ronuuas ou de

f6rea mmior,
riscos Dão ts!CJ:UU CObei1'4J por
sq:ura. desde quct ..., ~pe11511.:a
, •.put . tudt"Dlaç6ea ·de '~lros
I 'P. tnd~ os papmeD•
CU)QS

tas de que eram o 1 so. as

~~t>DesU

fe!Los, à>teta ou JDdlre&amente, peiii.S
~p;as. cout Yil:teDs l!l'h 0 .me.
rlc;r.
" ' lde
u ifinDA
P i l....
- os
rileDI.e$
_ Fade.;
...__ . & cll•

-·---------~

LEI N! 8.069, DE 13 DE .JULHO DE 19110
~--..o~da0iuc8•
•dtioatraJNUO"tr •

do4*'

do

Art. 260. Os coatribuinces
imposto de relida poderao
aba&er da rm~cla bruta lOO'lfo Icem por c:en&ol do valoe elas doao

fundos coatrolados peloS Coaselhos Mwiicipais,
Estaduais e Nacicmal dos Direi&oa ela Criança e do Adol~.
observado o oecuiDte: ·
çOes feitas -
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limüe. de .10%-~dez por centol da ..,.ct., bruta: para - ·

1 -

soa fisica:
II -

limite de 5% (ciDco por centol da renda

brutA

.,a..

juridi&:&.

§ 1! As deduçGes a que se refere este artigo nao esUo su•
jeitu a outroa limites estabelecidos na legisl..;Ao do imposto de.

reada.. uem ezcluem ou reduzem outros beDeficíos ou ab••i,.,_
tos~ deduçGes em vigor. de maneira especial. as doaçGes a enti·
dades de ntiljdede pública.
_ i 2! Oa Conselbos Municipais. Estaduais e Nacioaal dos
Direitos da Criança e do AdolesceDte fixano critérios de utilizaçAo. at.ravés de piaDos de ap~ das, doações subsidiadas e

demais ra:eitas. aplicando necessariamente percentual para io·
centivo 110 acolhimellto. sob a forma .de .,..rda. de criiiJIÇil ou
lldolesc:eate. 'órflo ou abandouado. na forma do disposto no ut.
2Z7. f 3!. VI. da Constituiç&o ·Federal.

LEI N! 8.313. DE 23 DE DEzEMBRO DE 1991

...,.«e z-.
z
~

de

.·.

princ::li:üos di:IAi 1/J! 7.. . , .

de juiJJa •

iac:iCul o P.: 4 -

I!Iacioaal de Apoi> • Caloma ll'iuu<le dA
outras. Jlftnl ·d'nri·e

O 'PRESIDENTE DA REPúBUCA

~·~= que o Congresso Nacional decràa e ed OIIIICÍODO
CAPITULO I
DisposiçGes Preliminares

Art. 1! Fica iDatitüido o Prosrama Nacioaal de Apoio 6
Cultura fPronacl. com a finalidade de captar W'Cftneljzar recarm para o setor de modo a:
·
I - CODtribuir para facilitar. a todoa. oa meiGa para o
lliml .....,so à fontes da cultura e o pleno exercício doa ~
eultunis;
n - promover é estimular.~ ct.. .. c~· ;·c:ultaral e artfstic:a bruüeira. com va1arizaclo de recwm lua.......,. e c:ooteúdms locais;

UI - apoiar, valorizar e difaDdir o COII!uaW ciM mn!fw..
taçGes calturais e seus reapectjv.,. c:riadorea;

dorB

IV - Proteaer' u a:pr n - c:u1tarais ota. ......... fooma.
a. IIOCiedade bruileira e réapooúveis pelo p....u- da

c:a1tara nacioaal;

.
V -· •l!lvaaaanlar a sobrevivinda e o ftorn 1-nt .._
modoa de criar, fazer e YÍVel' ct.. ......;,..t•de bruilelra;
VI - pteseryar os· bens materiai8 e ~ do p.srim6Dlo c:ultara1 e hist6ric:o brisileiro;

vn -

-

desenvolver a ccmoi;tnc;• irlterDadoDai • o NiJ1 I:

valores culturais d e - povos ou ueoa:
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V'lii ...,. estimular a produçAo e difU!I4o de bell8 cuJturaúo 4valor il~ivers!'l, forma~s e.. i!lformadoret ife cODhecimeldo.
cultura e memõria;
IX - priorizar o produto cultural oricinúio do Pa1a.
Art. 2! O Pronac será implementado atravélo do. aeauinte!l
mecanismos:
•
I
Fundo Nacional da Cultura (FNCl;
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficartl;
III - Incentivo a projetos culturais.
Parágrafo único. Os incentivos criados pela presente lei
somente oerao concedidos a projetoo culturais que visem a ezi.
biçlo. utilização e circulação públicas doo bens culturai• dalu
reJ1ultantes9 vedada a concesa:lo de incentivo a· obras, produtoe,
eventos ou outros decorrentes. destinados ou circunscritos a cir·
cuitps privados ou a coleções particulares.
~- 2! Para cumprimento das finalidedes exprea... DO
art. 1! -de~a lei, os projetos culturais em cujo lavor serao capta•
das e canalizados os recursos do Pronac atenderia. peJo menoe.
um dos seguintes objetivos:
I - incentivo à formaçAo artistica e. cultural, mediante:.
conrê-~:r-=J~J. ~~ ~-~-·;?·:;:: •::-::: r·;.t·h!.a. n~"'·::H!;:o::~ .e t.:-ab~h'.1'. no
'!JI! n.~ -~~t-·;·:-.:. , , ·, . .-. '=· •. rt:~-;·4~ ·.• >: .. ·~~!::-:~::l hr~~.:.:t~ir~·!!
ou esn·:tnP.:.f;;:·-:.::· ··-s..:;:. ~-•. :•::::--~: .•:-:. F':'::-:..!.
l!)

Bra,;i!

ól cOn<'e:.>~..:!.• -~;:. P•~~~:i~·.!-,; .·• J~::}:~~;~!":::-::. ;1 ::.-.~~~ .... ar.t.ist.a~. ik•.:nicos e suas ~·b:·:Jt,.~ tth·,,m!'. '!~pet,!r:;;:_oa m~sk: ..;~s e d~ arte-s cêni·
,:as em con:-:"Ursf.i,:;; ~ !::.t:.ti·.•air: r·.;d.ir.:ad~::; no- Brasil:
.c) inst~i.o.-:;J:~~ ">! n!0...i~Ht.::!l~ 'if:, (\;:; "''.l!'"JtJos õe •.:;:t.r:irer cultura.! uu
'lrtístiC!.l, ~~..r;:.':i~L'1~r::·.,.~ ::0. f\:.;-::~·;~"~'l-!. e!l;:eoCi~!i:r.~·~~~ -. _aper~eitoa·
menti! "!e ~~.:~.:"'~"'-~ ,· .... .t..~·r. ...~,. •.:· .. ~"".u..;·:~. ~;,,,_ ·-~~;.;~:·..:1!:{!,1'rl~l~~~o~ d.-e
ensino ~em ilr..:> :.._._ ....,·::.:·.·~·,
II - ,r...l·!1··~···.;!:_~.: _')_pt'"J-íit..; ~' ;;:;~in.u:ai ·E! :it"tt~tfc::l, m~r'!i'l!~t~:
a) produç~:'l ._, ... ~ii,.•>"•$ . .·;:j ..~c:~ .•!Ime~ e <:.•t•.tr;;:~ formtt.s de re·
producâo ionr:·.·;d:·.:::;:~!":::f:ca ,i1'! f~:?.r:.it~i culta:·~!:
.b) edicõlr;. ~;:. ·~~':"~:~ :-:•!·:<-.·,·~~~ .'!.~; c:.i3r:,.:7Z'l~ h 1!t':larras, ~s letras
e às anes:
c} ~~nH::-:.,::-:.r. -:!"" ;.~-~~-..:.·:,.:0. "3:• ·:.~ ·•:'J!.ivd.'i ':.~~ ;l_:-te. o::::.pet:.l~;:ulos
c!e artes r·tmü::'l·: J:~ ·-.·•--...:~.:~-: ;~ ..: .... tc:!:::.:r:::-:
d) coberr.:.;;·,J ·~!: ;k·~•t--:."~::.,; ..-:m ~ranspv!'t.!':' ·~ seguro de obje·
tos de valor t:!.~:r:.!!"~1 ,~":"··~~,... ~~.~:~~ :; C'~po::;;~~e~ p1hHcas no Pais e
no exterior:
et re'!!li·~~!>;:!~ ·l.: -' ~~.w,•t:·:·:~·· -:, t·~sf)·.·~-:~s ,:f,. .:::rte e ~spetãêulos
de arte9 cfn;~"'i::· ::::..1 -::•.'n"J-.3~6:-ao::·

III- - preset'-~"s.çfio -e dh\.:s:;., Gv patrimõnio artístico. cult.u·
ral e histórico, mtdiante:
at eon!l.truçi.o: formação. ot:ganizaç!o. manutençt.o. am_plia•
çlo e equipamento de museus. bibl:foteeat~t-. arquivos e outras or·
pnizaç6es eu!turais, bem et:~me dP.! suas eolec;óes e acervos:
Õ) conservar.;i\o e r-<!staUl'ação de prédios, ·monume:rltos-. lo·
eradouros. sitios· :e demais O::.."lJ;2Ç03, inclusive naturais9 tomba·
dos pelos Poderes ?úbhcos:
c} restauração de obras de artes e bens mõveis e imóveis de
reconhecido valor cultural:
'

•.. ·
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d). prof'.l'çllo .dQ folclg,rJ>. do artes;Jnato e <las;. tradíÇées popu-

lar~5

n&êiõnaiS; •

IV - e::J:t1mula ao conhef!im?nto dos b::-ns e valores cultu·
rais. mediante:
a) distribuiÇão gratuita e püb!ica de ingressos para espetá·
culos culturais e artistic:os;
b) levantamentos. estudos e pesquisas na área da cultura e
da arte e de seus várjos segmentos:

c~ fornecjme::tw· de recursos para o FNC e pàra fundações
culturais com fin::. :.specifi•:os cu ..p:tra mus~1.:s. bibliotecas. ar·
quivos ou Outras entidades •j:! ..:-t.ráte: cuHunü;
V - apoio a outrds 'ativ~dades culturdis e artísticas, me·

diante:
al realização clc missões colturais no pais e no exterior, in·
clu1ive através do fornecimento rle passagens;
bt contratação de serviços para elaboração de projetes cul·
turais;
c) ações não previstas nos ioci:sos anteriores e consideradas
relevantes pela Secretaria da Cultura da Presidência da Repú·
bJica (SEC/PR!, ouvida a ComissAo Nacional de Incentivo à
Cultura ICN!C)
CAPITULO ll
Do Fundo Nacional da Cultura IFNC)
Art. 4~ Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural,
criado pela Lei n~ 7.505, de 2 de julho. de 1986, que passarã a
denominar-se Fundo Nacional da Cultura (FNC). com o objetivo _
de captar e destinar recursos para projetas culturais compatíveis com as finalidades do Pronac e de:
I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos re-.cursos a serem aplicados na execução de projetQ.S culturais e
ãrtísiicos: ·
L
11-- favorecer a visão interestadual, e9timulando projetas
que explorem propostas culturais conjuntas. de enfoque regional:

III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que en·
fatizem o aperfeiçoamento profissional e artistico. dos recursos
humanos na área da cultura, a criatividade e a diversidade eul·
tural brasileira:
IV - contribuir para a preservaçAo e proteçio do patrim6·
nio cultural e histórico brasileiro;
V - favorecer projetas que atendam .às necessidades da
prqduçAo cultural e aos interesses da coletividade, aí considera·
dos qs níveis qualitati,vos e quantitativos de atendimentos is
dem•ndaa culturais eziateutes, o cm:áter multiplicador doa projetoa através de aeua aapectoa IIÓCio-c:ulturaia e a priorizaçao de
~ em úeaa utfaticu e culturaia com mt!noa possibilidade
da deaenvolvimento com recuraoa próprios.
f 1! O FNC eerá adminiatnido pela Secretaria da Cultura
da Preaid6ncia da República (SEC/PRl e gerido por eeu.títular,
aueaaorado . por. um c:omit6 constituído doa diretorea da
SEC/PR e doa preaidentea daa entidades supervisionadaa, para
cumprimento do Pro(lrllllla de Trabalho Anual aprovado pela
Comiado Nacional de Incentivo à Cultura ICNICl de que trata
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o art. 32 deSta lei. oeeundo os princípios est!!belecid'!" nos .artl>
1! e 3! ds mama.
f ~ O. rec:unos do FNC serao aplicados em projetoe cu!·
turaü aubmetidoa com parecer da entidade supervisionads com'
petente na ma do projeto. ao comit6 uBeBsor. na forma que
dlapuser o replamento.
f 3! Os projetas aprovados· serao acompanhados e avalia•
doa tecnicamente pelu entidades supervisionadas. cabendo a
uecuçAo financeira ~ SEC/PR.
f 4! Sempre que necessmo. "" entidades supervisionadas
utillzarao peritos para análise e parecer sobre os projetas, per•
mltida a indenizaçlo de despesas com o deslocamento. quando
houver. e respectivos pró-labore e ajuds de custos, conforme fi·
car dsfinido DO reeulamento.
f 5! O Secretmo da Cultura da Presidência da República
deaignará a unidade ds estrutura básica da SEC/PR que funcionará como secretaria executiva do FNC.
f 6! Os recursoa do FNC n1o poderao ser utilizados para
despesu de manutençto administrativa da SEC/PR.
1 7! AD término do projeto. a SECíPR efetuará uma ava·
liaçao final de forma a verificar a fiel aplicaçilo dos recursoa,
observando as normaa e procedimentos a .serem definidos no re-piamento desta lei, bem como a legislaçilo em vigor.
§ 8?

As instituiçGes públicas ou privadas recebedoras de

recursos do FNC e executoras de projetas culturais. cuja avalia·

çlo final nilo for aprovada pela SEC/ PR. nos termos do pará·
grafo anterior. ficarão inabilitadas pelo prazo de três anos ao
recebimento de :tlovos recursos. ou enquanto a SEC/PR nAo
· proceder a rea•:aliação do parecer inicial.
.\rt. 5? O Jo"NC é um fundo de nature~a contábil. com pra·
zo i tdeterminado de duração. que funcionará sob as formas de
apoio a fundo perdido ou de emprêstimos. reembolsáveis. COD·
forme estabelecer o regulamento. e constituído dos aepintes re-cursos:
I
recursos do .Tesouro Nacional:
II
doaçGeo. nos termos da legislaÇilo vigente:
III
legados:
IV
subvençóes e aiuu1ios de entidades de qualquer na·
tureza. inclusive de organismos internacionais:
V - saldos nlo utilizados na execuçto dos projetõs a
que se referem o Capitulo IV e o presente capitulo desta lei:
VI - devoluçlo de recursos de pro)etos previatoa DO
Capitulo IV e no presente capitulo desta lei. e nAo iniciados ou
interrompidos, com ou sem justa eau•a:
VIl - um ppr cento da arrecadaçlo dos Fundos de Invea·
timentos Regionais, a que se refere a Lei n! 8.167121, de 16 de ja•
neiro de 1991, obedecida na aplicaç!o a respectiva origem pcgráfica regional:
VIII - um por cento da arrecadaçilo bruta das loteri11,s f.,..
derais. deduzindo·se este valor do montante destinado aos prtmios;
.IX·- reembolso das Operações de emprestimo realizada•
atraves do !un~o, a titulo de financiamento reembolsável, observados cnténos de remuneraçilo que, DO mínimo lbes preaerve o valor real;
•
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X - resultado ·aas.aplicac;i!es em 'títulos públlcoa federais, obed~ida a legislàçao'vjgente·sabre a-matéria;
XI - converallo da divida eJ:tema com entidades e ór,gAoa estrangeiros. unicamente mediante doac;i!ea, no limite a ..,..
fiJ:ado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, obo
aervadas aa normas e procedimento• do Banco Central do Bra·

sü:

·

XII - saldos de eJ:ercicioa anteriorea;
XIII - recursoa de outraa fontes.
Art. 6~ O FNC financiará até oitenta por cento do casto
total de cada projeto, mediante comprovaçilo, por parte do proponente, ainda que peasoa juriclica de direito público, da circünat6ncia de cliapor do montante remaneacente ou e~ habili·
tado à obtenc;llo do respectivo financiamento, atravétl à outra
fonte devidamente identificada, eJ:Ceto quanto aos recurao11 com
deatinac;llo especificada na origem.
§ 1! (Vetadot
§ 2! Poderio aer considerados, para efeito de totalizoÇio
do valor restante, bens e servic;oa oferecidos pelo proponanta
para implementaçao do projeto, a serem· devidamente avaliados
pela SEC/PR.
Art. 1! A SEC/PR estimulará, através do FNC, a compoaiçlo, por parte de instituições financeiraa, de carteiras para financiamEmtO de projetes culturais. que levem em conta o. ,arã•
ter social da iniciativa. mediante critérios. normas. garantias e
taxas de juros· especiais, a serem aprovados pelo B;Ulco Central
do Brasil.

CAPITULO UI
Dos Fundos de Investimento Cultural
e Artístico (Ficartl
Ai't. 8! Fica autorizada a constituição de Fundos de InVIIStimento. Cultural e Artisti.co !Ficart), sob a forma de con·
dominio: sem personalidade juridica, caracterizando comunbllo
de recursos destinados à aplicaçlo em projetos culturais e
artísticos.
Art. 9~ São considerados projetas culturais e artísticos,
para fins de aplicação de recursos dos Ficart. aléin de outros
que assim venham a ser declarados p~la CNIC:
I - a produção comercial de instrumentos musicaia. bem
como de discos. fitas. vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficaa; ·
II - a produçllo comercial de espetáculos teatraia. de dança. música. canto. circo e demais atividades congênerea;

III - a eclicAo comercial de obras relativas àa ciências, u
letras e às artes, bem como de obras .de refel'f)ncia e ouiraa de
cunbo cultural;
IV - construção. restauraçllo, reparaçao ou equipamento
de salas e outros ambientea d-inadoa a atividadea com objeti•
vos culturais, de propriedade de entidades com fina lucrativos;
V ....: outraa atividadea comerciais ou industriaia, de interasae cultural, ·assim consideradas pela SEC/PR. ouvida a
CNIC.
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Art. 10. Compete ii Comisslo de Yalores MoJ;oüitrio•, oe·
vida a SEC/PR, disciplinar a" coÍlStituiçAo, o funcionameDfô 114
administração dos Ficart, observadas as disposiç6e"s destã- lei"'oó
as normas gerais aplicãveis aos fundos de investimento.
Art. 11. As quotas dos Ficart, emitidas sempre sob a forma nominativa ou escriturai. constituem valores· mobiliários ••·
jeitos ao regime da Lei n~ 6.3851~1, de 7 de dezelbbro de 1976.
Art. 12. O titular das quotas de Ficart:
[ - nAo poderá exercer qualquer direito real sobre os
bens e direitos integrantes do património do fundo;
II - nllo responde pessoalmente por qualquer obrigaçlo legal ou contratual, relativamente aos empreendimentos do fundo
ou da instituiç4o administradora, salvo quanto à obrigaçlo de
pagamento do valor integral das quotas subscritas.
Art. 13. A instituiçAo administradora de Ficart compete:
- r - represent-á-lo ativa e passivamente. judicial e extraju·
- dicialmente;
II - responder pessoalmente pela evicçao de direito, na
eventualidade da liquidaç4o deste.
Art. 14. Os rendimentos e ganhos de .:apitai auferid08 pao
loo Ficart fic:am.isentos do imposto sobre operaçGes de crédito.
c:imbio e seguro, aosim como do imposto sobre renda e proven·
• tos de qualquer natureza.
Art. 15. Os, rendimentos e ganhos de capital distribuído.
pelos Ficart, sob qualquer forma, sujeitam-se a incidência do
imposto sobre a renda na fonte à aliquota de vinte e cinco por
cento.
Parágrafo único. Ficam. excluídos da incidência na fonte
de que trata este artigo. o9 rendimentos distribuídos a benefi·

ciário pessoa jurídica tributada com base no lucro .real. 09 quais
dever.lo ser comPutados na declaraçao anual de· rendimentos.
Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas
ou jurídicas n4o tributadas com base no lucro real. inclusive
isentas, decorrentes da alienaçao ou resgate de Quotas dos Fi~
cart, sujeitam·se à incidência do imposto sobre a renda. à mes·
~· alíquota prevista para a tributaç4o de rendimentos obtidos
na alienação ou resgate de quotas de fundos mútuos de açOes.
§ 1! Considera-se ganho de capital a diferença positiva en·
tre o...valor de cessão ou resgate da quota e o custo médio atUali·
zado da aplicação, observadas as datas de a.plicaç&o. resgate ou
cess4o, nos termos da legislação pertinente.
§ 2? O ganho de capital será apurado em relaç4o a cada
resgate ou cessão, sendo permitida a compensaçao do prejuízo
havido em uma operacAo com o lucro obtido em outra. da mea·
ma ou diferente espécie, desde que de renda variável, "dentro do
mesmo exercício fiscal.
§ 3~ O imposto será pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqQente àquele em que o ganho de capital
foi 'i'uferido.

§ 4~ Os rendimentos e ganhos de capital a que se referem
o caput deste artigo e o artigo anterior. quando auferidos por
investidores residentes ou domiciliados no exterior. sujeitam·•
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l tributaçto pelo imposto o0 \l,.. a renda, nos terJDOo da lellisla·
çAo çlicável a esta classe de contribuintes.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artiaos precede11·

iea oomente incide oobrti oo rendimentos decorrente• de aplica•

Cilell em Flcart que atendam a todoo oo requilitoo previotoe na

p - lei e na ~va resuiamentaçAo a oor bailtoda pela
ComUroao de Valoreo Mobiliúioo.

Parálnfo único. Oo rendimento• e 1llllhoo de capital auf•
por .Ficart, quo deixam de atender aoo requioitoo eopecffi·
...,. duM tipo da fundo, oujeltar·oo·lo l tributaçao previlt& DO
artfp 43 da Lol n~ 7. 713<41, de 22 de dezembro da 19811.
ri~

CAPlTULOIV
Do 'Incentivo a Projetoa Culturais

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividadeo cultu·
ralo, a Uniao facultará As pessoas fisicas ou jurídlcaa a opçao pela
ap1icaÇI.o de parcelaa do imposto Sobre a renda a título de doa•

Cilell ou patrocinioo, tanto no apoio direto a projetoe cdituraio
apreoentadoo por pessoas fiaicas ou por pesaou juridicu de na·
tureza cultural, de caráter privado, como através de cODtribuiçlleo ao FNC. noo termos do art. 5~, inciso II, desta lei, doada
que oo projetoe atendam aos critério• estabelecidoo DO IIJ:t. 1!
deota lei, em torno dos quail será dada prlóridade de execuçao
pelaCNIC.
.
Art. 19. Oo projetoo cultuniis previsto• nesta lei serao
apreaentadoo à SEC/PR. ou a quem esta delegar a atribuiçlo,
acompanhados de planilha de custos, para aprovação de seu en.. quadramento nos objetivos do Pronac e posterior encaminha..
mento a CNIC para decisão finaL
§ 1! No prazo máximo de noventa dias do seu recebimento
poderá a SEC/PR notificar o proponente do projeto de nilo fa·
ze.{ jus aos benefícios pretendidos, informando os motivos da
<ij!CiS4!J.
-:, § 2! ---Da notificação a que se refere- o parãSiafo anterior,
caloeroi" r!'ÇJltSO à CNI.C. que deverá decidir no prazo de sesaenta
dias.
§ 3~ (Vetado)
§ •~ (Vetado)
§ 5~ !Vetadot
§ 6~ A aprovaçlo somente terá eficácia após publicaçlo da
ato ofitial contendo o...t!tulo do projeto aprovado e a inotitulçAo
por ele responsável. o valor autorizado para obtençao de doaçAo
ou patrocinio o prazo de .validade da autorizaçAo.
§ 7~ A SEC/PR publicará anualmente, até 28 de fevereiro,
o montante de recurso• autorizado• no exercicio anterior pala
CNIC. nos termoo do disposto nesta lei, devidamente diocrimi·
nadoa por beneficiário.
Art. 20. Oo projeto• aprovados na forma do artiao anterior
oerao. durante sua execuç4o, acompanhado• e avaliado• pela ·
SEC/PR ou por quem raceber a delegaçlo daatu atribu!ç6ea.

e

§ 1?

A SEC/PR. após o término da execuçlo doa projetoa

pftvistos neste artigo. à.~verá. no prazo de seis meses. fazer
uma avaliaç4o final da ·apii<;JOção correta dos recursos recebidoo,
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podomdo inabilitar seus.

.--mia
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pelo prazo
. .de até· 11ts

.

§ 2! Da deci&t.o da SEC/PR c:aberá recw- à CNIC, qpe
decidirá DO prazo de llf!AeDta dias.
§ 3! O Tribunal de Contas da UDiao iDdairá em seu cer. prévio -bre as contas do Pruideu~ da República ·análiae
relativa a avaliaçi.o de que trata eate ani&oArt. 21. As entidades ineentivadoru e captadoras de trata eate Capitulo deverio comunicar, na forma que venha a
_. eatipulada pelo Ministério da Economia. Fazenda e Planeia··
meato, e SEC/PR. oa aporteoi fuumc:eiros realizados e recebi·
do., bem como as entidades captadoras efetuar a comprovaeAD
de aua aplicaçAo.
Art. 22. Oa projetO& enquadrados noa objetivos deata lei
IdO poderao ser objeto de apreéüçao subjetiva quanto ao aea
varor· artiatico ou cultural.
Ait..23. Para oa fina desta lei, conaiden.-ae:

I - fVetadol

•

- U - patnlcúôo: a ~cia de n1JJDel'úio, com finali·
dade promocional ou a cobertura, pelo contribuinte do impoato
aobre a renda e provemoa de qualquer natureza. de..-. ou a
ut.illzeçto. de bem móVel óá "imóvel do seu patrim6nio, IMIID a
tnnafor6Dcià de domínio, para a .,;.oilizeçtci, pór outra . . . fíaica ou juridica de atividade cultUral com ou aem fine!idecle ·
lucrativa previ8ta DO ut. 3! deata lei.
Art. 41. O Poder Ezecutivo. DO prazo de -senta dias. nau1•znentará a prese!lte lei.
Art. 42. Esta lei entra em vigor na dâta de sua pub!icaçlo.
Art. 43. RevOI!IIIIi·H as disposições em contrário.
Bruilia. 23 de dezembro de 1991: 170! da Independência e
103! da República.
FERNANDO COLLOR
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CCIIISCi~lli!'l• ~.$ado-. YiU•·-a;neceui.claa·-Jie adapur a le~

tação do blpost.o sobre a renda" is . inoYações da lei de socieàdeo por açéMs (Ld a• 6.40~. à 16 à àz-ro à 1176).
DECRETA":

An. -~· .. Ó Dposto sGbn o lucro elas pes•
sou jari.U.CU doaicili&às ao Pais. iaclusift n .... oa
su iadlridosis ~parádas a _pessoÜ juriollcu. será
cob~
aos tft80S cla.leaislaçâo - Yiaor. caa as al&e:n.ções Mste Dlf:Z!.

npn-

co-lei.
CAPfTULD I
cormtlaUINTES E RESPONShi!IS

Sesio

I

Coatribuintes Tributados eaeoajUato

-------------------------.
Are. lJ - Couider&-oe lucro à

e

- - ---- ---=--·--

1- 1r.u- .. earclcio ajuoc- ·,.le eacluoie -

-.Ioraçie
npio-

c.s nlena:
1 - a parte das receitas f~ceiras(art~U)
4l• ea:c:rier . . . . . ., ..... fiaa.ceins (art •. 17. p•r· Úlllco);

11 - oa n:ati-t.os e preju{zos elas part.ici•

paçõ• socletirtu; •
III - os resultados liio operacioaais.
I 1• - Aplic.-..se ao lucro da ezploração:

• z•L..

a) as lseações de q• trata GS antaos
Decft"to-lel •• 1.564.- . . Zt 4a julho •• 1977:

1•

--ra

•J u f.Hal;ies i'epladas pelos artt10• 13 •
c1a Lei a• •.z:st. de Z7 de Jlllh de ltiJ: 34 •. da Lei a• s.soa.c~e
11 de
de 1111; z:s. do Decra_-lel •• 751. dé 11 de a JOOU de ltlt;e1', do Dec--lel a• 1.-za • .de ZD de aoio
de
lJ7t;

c) a re*'çie da all~-•• do i - t o à que
cracoa os an11oo u. da Lei a• 4.Z:st. de Z7 da jalllo de 1163 ;
H. à Lei a• 5.501. à 1~ ... ouUII>ro de 1161; zz. do Decreto lei a• 7SI.de 11 • - • • de 1161 • enl1oo •• -. 6'-do- Decre to-lol a• 1.u1. de 30

.e dez-ro de

i11s.

I z• • O walo~ da exclusão do lucro correaP•._te a exportações iacen:tiYadas...sel"i clet:am~naio . .diu~e a
qllcaçio. soltn o lucro da exploração de que tr~ta ate artiao.
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da. porcenta1•• iaual i relação. no -••o período. entre a rec:e!
ta liquida de vendas nas· exportações incentivadas e o total da
receita. líquida ele vendas ela --pessoa jurídica.
I 3• • O valor do i•posto que cletx&r'".de Ur_

paao ••.virtude das isenções de que trata o f 1• nio poderi ser
distribuído aos sócios • constituirá reserva de capital da P••·
soa, jur[citC-a, que sa~nte podérâ ser utilizada .para absor"çio ele
prejuhos ou au.nto 4o capital social.
do illjoosto:

caso à

I 4• • Coasideraa-se distribuição do

a) a·restituiçio de capital aos sócios. ••
reduçio elo capital_ social. ati o 110ntaata elo aUMn.tocca

laconoração da

reserva~

b) a
à

valor

par~ilha

do acervo líquido da

soc~eda

dissolYida. ati o valor do saldo ela reserva de capital.

I s• • A inobsarYância do disposto nos
Sf
3• • 49 i.,orta perda da isenção • obriaaçio de recolher, co. ~
laçio i l.,ortbcia .U.stribulda. o laposto que a pessoa ju.rlclica
tlYer deixado de patar, ••• prejuízo da iD.Cidincia do içosto S!,
bn o lucro distribuído, coao rendiHnta elo beneficiirlo.

DECRETO·LEIN! 1.7M. DE 17 DEOUTUBRODE1979
AIW. • 1-.;.l•çto do imPQ3to sobre • reZJda d•• pesao.a jurfdjeu • dA outra. DtoYidla·

.-

O Pre11idea.te a.a. K.epUblic:a. no uso dali atribuiçGes que lhe conter. o artico 56. item II.
da CoDitJ.tu.içto, decnr.a:
Art. l! SIO p~idu a1 aecuinte• alteraç6u no Decreto--lei n! 1.G9S. de 2fS de d ..
......... dolll77:

I- Oa par6&rafo.l!. 2! e 3! do articO 19 pu..m a vicorareomaequilllteredaçlo:
• f 1! ApJicam·•• ao lu~ro da •zploraclo:
aJ u iDHDCtte• de Que tratam CM artt.o. 13 ela Lei n! 4.23t, de %7 de jua.bo
da 1163; $fi da Lei n! 6.608, de 11 de outubro deles& 23 do DecN&o-lei a! 7&C. de 11 de
&COid.o da 19ft: 1! dO IlecNto-lei D! 1.328, de 20 da maio de 11'74; el! e r do Decreto--lei
n!L5&1.de29dejulbodel971:
·
b) a reduc&o da aUquota do impo1to de QUI &:ratam 01 artiaoe 14 da lAJ a.!
4.2SV. de rr da junho de 1953; S5 da Lei a! 6.501, de 11 de outubrO da~; a 22
do Decr.co-lei D! 758. de 11 da aaoato de 180;
ct a i•eaç.to de·Que uata o mico ao do Deere&o-lli a.! 221, de 2S de fevereiro
âa 1M7;
dt u :iHnCóla ele que tratam 01 11J1:i1oa r e 3! do Decreto-lei n! 1.111, da 2'1
de outubro de 1971:
e) a red.uçto da &líquota do im:poRo ele qu~ tratam a. uti&oa 4! e I! elo
DecNta--lei a.! 1.439, de 30 do dezembro de 11'76.

f r Q valor da ezc:lu•&o do lucro corn•poadec. a u.port&ç:Oea iDc.a.thoadu e a uploraç~ de atividad.n moaopolizadu Mri d ttlnrinado m.UUC. •
~plkaçao. ..,bra o lacro da uplol"açt.o referido DIIC. ut:ico. de ~
icual à n1açto. ao mamo periodo, encn a nct~i&& UQuida de Vladu ua aparo
tac4M ia.ceDtivaelu. OU a nct~i&a I (Guida oriaDda du Yllldu eatu. l dWM U
ati~ m.oaopolizad~. e o total de receita liquida de ntiCIU da peuoa

Jandles.
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I

r. ~

valor do imposto que deizar

d;. •u pago
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mvirtude du iMaeGn •

Nduc6M d• quo tratam· u letru •· b, c • • do f 1! nlo pocieü Mr diRribúclo
1011 Hcioa • eoaatituirli l'eeefVa do capi~ da PIINOa juridlca. 'que IIOIUide poder6 MI' utilizada para ab~~MÇ&o de prejuiZCM- otr aw:MD.to do capital IIOCial.•:
acreeceDtadoo H&UiDte parli.pafo6! ao urtico lt:
•t I! O beaeffdo fiKal previato ao artico 23 da Lei n! 5.508. de 11 de outu•
bro de 1•. a 29 do Decreto..fei n! 7:SS. da 11 da qoHO da 198. com a ndaçto
Uda pelo artico 4! do Decret.o-lai 11! 1.514. de 29 da julho ele 1117• ..n asnando
com baN ao impoato dll rende calculado sobn o lucro da uploraçao, referido
DMte ard&o.. ela atividad.. ü:tduatriiiW. qricolu, &MCuúiu a da ~ búf..

n- e

-

c..•:

nl- o arti&o2& pa.... viaorar com. nsuiatendaçl.o, ficudonvocacto. ..... parqn..
•Art:. 25. M contraparti~a da amort.ízaclo do • • ou dHicio da qua trata
o artip 20 nao MrAo computadu na d!Kirmicacto do lucro r.a.l, lftulvado o
dilpoeco ao utiao 33-.
IV -O paUcrafo~ doartico 32 passa a viRQrvcom a :~epiDteredaeAo:
.r Em qualquer caso. serli adicionada ao lucro liquido dou:ercicio, para efei&o
dedetarmiaar o lucro real. a p.rovi1110 para puda da participa,Clo .aciaúia Da pare.
quccmwpoDd.eraoáeiodequatntaoartiao20.•;
V - O itera. 11 elo an.iao 33 paua a vicorft com a secuinte ndaçto, ficazu:lo 1'.Vopdo

-.-Jcomm:

•II - Acio ou desá.;.o aa aquiaie&Q do invat.imnco, ailuia. que ceDiaa eido
amart'zedo aa e~~erituraeao comercial do comrtbui.Dta. ncluidoa a. computaciM.
uerdcioa rmaaceiraa d. 1919 e 19&0. na determi~ do luct'O real.•:
VI- Oartico a& a puQnfo 1~ ~••am a vicorarcam asecuultandaclo:
•Art. 31 A camrapartid.a do aumltllto da valar d. beoa do ativo penD&IMI..,
1:., virtude de DOYI avaliaçto ba..ada em laudo no• tarmoa do artiCa r. da
Lei a! 1.44M, d• 15 de dezembro da 1171, nlo Ari computada DO lacro real ...
CliiiQ.CO matida em conta da nnrva de navaliaçlo.
f 1! O valor da rueM ~.. ~;.;tado aa detenaillaeAo do lq_sro real:
I) DO perioclo-baM .m. qae a reterva for utilizadL para IUIDeDCO do capital
aoeial. DO 11101ltallte capitalizado;
b) em cada pe•··~do-baae. no lll'ontante do aumento do v:.or dot bana 1"HHvaliacloe
DOe

que tenhaeido reaa •.:.o~.do no período, inclu:!live mediante:
1 - aliaDaçao,aob qualQuer forma:

2- dapneiaç&o, amortizac:loouezau11tl0;
J -

ba~S ~ ~;:ir.:t~o:t<>~

c- t:-anafer~:v.:~ ti.ro.,.o::v~, UP.-rru:;.r,:.:w"lt-: ~~õloc:;:r. ':!'.:~~._,._E;~:.:btntaoureaU.:.veJalolt•
;;:,p~··

VII- O :~t•ri&rafo U:o.iC4 fiOt!rtlô!:oi'.$ pa~"Ja n v:;, .:">c~'~ a ...t:;-v:~~.::-~a.dO:
•ttftricrafo iiuico .. O v.ikl<flr d.t ~?~•·tO!. :i:: v~ "S!:!r e.,:-,u~..io -ll!etl~
do lu.!:l'o real:
~

U..ueaaç!o ~u liquiê.w:a;l~ ,:., ÇIU!:Ic:pr._r..J.n $~iG.t,ri<t~ ou doa n[. . . ~

bih.trioi ..JJottomcmt•a.U! rf:aii:a.-:1": .
ti} qumchr • f'):IU\"& !01' uL!ii:ts.dlll !''ll'a Uõ.!elWüt.'o d" C''tlpi:cal 'AOd&l. p.W
pnrtbciael4)ita.li7.acia;
cJ em ellà pari>l.i<l•h&cfl. '1!!1'1. ~~t..nt:t i~!,.l i ;).-:t :-t. d>.~!J tcc~ cüvidaadoa.,
junM ou pal'&iciclaç&tc ~biôa• ;~lo <"'lnt;-i.~,umw, t.td-e L'Or!!'l!'~pGq.dar à ~
çlo ou yalofa ~obiliarbl!l a.W.;;c.l:1..:1os .;-.:::z o .a;,~-lt..;o r:i.lo val::)r d.os bea de ati•
di propottio'!Uln,ol.:::;~ ao v~ru· zu!l:-..r:.c!". n~ pcri·~J.;:. F,ua ~que a PH*'I!
juridiea qu. lwuveF ret"5ttldo o:!l be~"e'! r.!:;~:'Nd:a.tt:c;) r.;.::1ii.:::o'tl o valor
aa
(W"tG& do f 1~. ktrs ~. âll uUco ~ ~u <:t.>.""C 't'ft::t iet.,~c~=-a c~pi.W da ow.ra ~

doa...._

soa juridica.-;

VIU..:. U ~io~ doa..·l"i..i-!<J!l&~aoil::~• :U. v~..u-u ~om a. ~t:-.:;;umteu~d~&o:

. •i :!! Aa EUll'lt'.•nocw.s pua in:~~._~.,_~,;~. in-::tu:oi··~ mediantat i~ ou reG;lÇio d• impo:!ltO• C•J<l'~~id3S .;:,.::.:•~ e,..~ ...-:~·al>:... ::- t::w~sl::.a., ii~ c.u. expa.a.lo de em•
;n:flnd:imuc~ I!:C~ca.~.oce:.. ~ ··~ :-"··~~:.1':·~..-, !•.t;r,~~ ~··rl··· r>.:Jl":'" ?úblico. nlo Mrto
=~::\PGU;jc• O'I :te~.:.i.:r.~t<f>•~1o :!:':1 h:..::•• ......:. ·:!"~-:!.e ~~,;d:
.J) r<.!~fh'~~-'"J~~ '''r.:·~~-~·: ..;

:.•

i.<f

··:1;:-.•:.,.J ._:t•..-·.. o:n:-~~~·>J

~'--'~"t·~

pa~
dil~co

ser utüizeda

ta Lb,orv.:r pr.;j:.4~"":t .')1.> ~e:- i..1C:?t~:~,~~ -s:~ :::,;:i.;n ::.:;~~ ·.:h"tEI'Vol.do
.:.~u• 9§ ..;z.! ·•~ :~·-· ~·""'<··"' .!·: -:.""'

o)
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IX -&a~ ~~::do•·:~~ !...::.~ ·~.:;-:rfc~ -:.~ .· ,-.:.. ...~:;..: >J';J·.-· ,"":",,;:~:"."~;.r.,h cl)mo pa..""'erafal! •
acual Dnr!i;rafo 7~. ~ pa.•tst-:tOt.' ~ ,.,o,•a::.-itl'-e~"" ,, 1;;:.. ~·llo.r:;<,,."l .J '-:o.'!:'·'·~•:~ re.aiçi:o;·

•f 5~ U t:'(:õ'..,''..:la.:J Mor...tiP:-iu .'i::..o:!,.•!!;.i ~:~!" :o.:u~tu:•r .a .com~ do,·
~·.ujub.o d~ uma _;!~':.X'3 j-..:.nd!.:: ~r..:.:, .-.:t<<·.;:; ::'!'a! ~ ... .o-.;.~:::t. ~ mum~~.t CI'UPO f t
•.;ob ~lltrobr .e-ctDV:~T.. ~~~:u::d"' ~ ~~·~!d!:: -::..-J.~!i!> I' ·c::r'!".:-~~ de"~ • fona.
l..cimtS~tCD àa uc::.,r.•~• =1•eio.'Glli...
Art. 2~ No e~:.-cic:io finõlnUUo tom. qu.o • õ"~O~ l\ll'adi~• dctixar Wr •'Pf'IHIRar W...
melo de read.imea&ot. ~m ba.., rao lucro r~Sl. ~ ... ..zd:.. t!o l-....:•o i~:i""ÓDal'io a tributar .,.
r' aàjciotaado. iat.ttrrat~. ~;' luere: pn:RD'Jl.ia .-,a ilth.tr:t<!:>.
Art. 3! Na cletllrm.ia.ei\0 dG iuc::a real 'K>~ ,..,~~ é:d1;tl'ftia a ~a.
PJUA.IDe.Die aULOI'iudu pela Je~ m.buWu.
An. -'4! O COII&ribai'DUI ~ d.cilu:tr cO'!Do ~11t1to .r.o de:~pt-as opa..:ioaal. . , nda
ezerekio aodal. impardGr.ial deatinada a e",oqe.ic.ui: ~,..,.,.~ao "PU& pep=·at.o de

~UDe..nll;lo ca&UII aDdru • fétiu: • HU.J em.pnrp\LOL
oS 1! 0 ~do Mldo da OMYillo Hr"ã d~n:r;Uaad,(' ~ lMfiM IUl ,..,....

.tal cio emgnpdo e ao zsümero dd dia» de·:fi,r!&11 • qae :a tiV'tr

~.rto

n~ID . . . .

aaliooes do b&laa-

CO· f 2;! A• b:aportADciu P,Qal Mdo delliUd11 i 1)l'O\ri$Jo. at6 c-liait;e do "'e&orJIIOi r
•
do.
Ate. s~ o coatribuiatlt ~C!· cMdou:it. e'(4Df.\ <:U-1to ~u d.~tsptLSa openciDaal•• pfll'rioo
110 torm.aa. por ~ do balazmt.
pll;:nto:zatn d• ~tif:a;du • ............
deecle llllH úo uetGa o hmit• aaval tec.11 c!e t;h:dt~ih•lidltd~r.
PaNQI'afo Uaico. A tlo!ld.uçao b eccdi<ei-Mla41t • ~!:t!ll r.:~~~gr~t:.ii~~• ~Yilioaadu ..,._
gqu ect a clua -pNvista para uU'elE& eH duluaçi.o de nn.imwl~ qqeu..- por bue •...,.

?&""

l~emqueaproVidqfoii~'l"i!lade.

Are. ~ O Jimka a:aã.d::oo du doiduca.c~. urabttk-e•E!P !".4 ~r.ico 12 da Wlu! 4.13l. •
3 de ..c.Dbro da ltll. ...-. ateulado S4JÕ'I"'I a :-ec~ca bquida. êu va.ciaa do prodato fa..
bricado ou. veiUUdo. 4Ut. 1! No. catoe de t:isto pan:ial ·ou total. o luc:o liquido apundo ao l*'focle •
periodo.-bue ela •aciedade ciad.icla. cujo im:>C~•I!a. na dau. ds ciMo. tliada do â-.r lide
pqo. Qrt ui'bul&clo aa pa.aa jurídica que •hr;Gnoi!T Mll :cauimàaio. ~
& . . . ab~ DO UftCICio fini.Ao;:•iiO Cort'UpttDdenCe llO PdlCd.o·b&M ria M=i'decfe ciaoo

dlda.
ParQra!o ODico. o Seeretário da R.oic:~~t!. l"e-:ktoll p...--1.-t:-.; :uraar uae ~ i
apUcaçao do cli.apoiCO .au&e .mu..
. Art. r o diapoeco u• a.l~.l • li de :ta.~ tr:tta a ~~ip 1~ • .-.~I! a~
aerá •~tüeivel a part:U' do P.triodo-b&M n\.atiVd ..o ~.a:..m:tc:o fi.-~~c~iro de
o~
,&o au a1teraç0ee III • IX do •nico 1,. a p~r :~.., ?"rifodo·"JM~ ftiativa -.o aM'dcio ft.
DatCeiro de ltll.
AK. e a.waiDII'M .. diapaaie6n- eaa.tdrio. ftreei• 1:rlt'"f4 o. r do~ ..
da D etc III a! 1.111. da 21 ele daembro de 1177.
1Jru0ia. eaLlT da ÜAmbl'o de 1979õ l&r. da lluiepa.diDCia • tl! da ReoúbUca.

1•. •

JOÃO FIGtiEIIIEDO
Kuloa BI.dt.bi.ccr
Dollim Noecõ

LEI N!'7.689, DE 1& DE DEZEMBRO DE 1988

--.

0-

lutiCUICOliltn~ -ud ooãnt

""' du -

jru1dicu •

~

o Ja.

Faço eaber que o Presideutf. ela República &dotou a Medida Provi·
a6rla u! 22, de 1988, que o eo_..oo Nacional aprovou a 1111 Humberto
L - - . Prea.idmte do Seuado Fed~. para oe efeito~ do cliepoatÓ uo
pa:rqrafo único do art. 62 ela Coumtuiçlo Federal, promuJao a aqaiu·

te Lei:

Art. 1: Fica instituída coutribuiçlo eoclal sobre o lucro du juriclic:u, deatiuacla ao fluauciameuto ela •eauriclacla IIOciaL
Art. 2! A bue de cálculo ela coutribulçio 41 o valor do ruultado
do ~o. anta ela provilllo para o impoato de renda.
-
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I 1! Para efeito do disposto neste artigo:
ai será considerado ·o rei.ultado do periodo-bue encerrado
em 31 de dezembro de cada ano:
b t no caso de incorporaçao, fua.to, cisao ou encerramento
-cla -.tividedes·, a bue de cálculo é o resultado apurado no raapectivo balanço:
cl o iasultado do periodo-bue, apurado com observlDcia da
leiJialaçao comercial, será ajustado pela:
1. exclual.o do resultado positivo da avaliaçl.o do investi·
~DBJ~.tos pelo valor de patrim6nio Uquido:
2. exclual.o dos lucros e dividendos derivados do investiIIUllltoa avaliados ~o custo de aquiaiçAo, que tenh•m sido com•
putadoil como receita;
a. excluaao do lucro decorrente de azportaçllea incantivadaa, de que trata o art. 1!. f 1! do Decreto-Lei 11! 2.413, de 10 cJao
fevereiro da 1988, apurado. lltlliWldo o disposto DO art. 19 do
Dec:Nto-Lei n! 1.1598, da 26 de dezembro de 191'7, 11 alteraçllee
poaterioru;
4. ediçAo do resultado nqlltivo da avaliaçAo de invellti·
mentoa paio valor de patrim6nio líquido.

·--....:;:....:....--"

I 2! No cuo de

pessoa jnridica deeobripda de escrituraçl.o contAIJ, a b - da úlculo da contribniçao corresponderá a dez por canto

da 1! sle janeiro a 31 de dezembro
da cada ano, reualvado o dlaposto na alínea b do parQrafo anterior.
_ Azt. ~ A aliqDOta da contribniçao 6 de oito P.,r cento.

ela nafta brota auferida no periOdo

Parqrafo único. No ezercfcio de 1989, u iuatitniçllea referida DO
1! do Dacnto-Lei n: 2.426, da 7 de abril de 1988, pqarao a contri·
buleAo l. alíquota de doze por cento.
· Azt. 4! sao contribuinte& u passou jurídicas domicili•du DO
Pm a u que lhetl aao equiparadas pela lelialaçlo tributéia.

an.

Aft. &! A contribulçl.o social aerá convertida em número de Obri·
pçO. do Teaoaro Nacional- Ol'N, medi- a divido d a - valor
tiiD cruzado• pelo valor de
OTN. vipllte DO mh. de" encerramento
do perlodo·bue de sua apuraçl.o.
_ _§ 1! A contribulçl.o sen pap. em m. preotaçllea menoaio i&Uaia e
consecutivas, ezpres•u em número de OTN, vendveis ao último dia
útil de abril a oetembro de cada e:nrdc:io imanceiro.
f 2! No caso do an. 2!. f 1!. alinaa b, a contribulçl.o oocia1 doven
oer P&lt aui o último dia útil do m6a aubaeqllenta ao da incorporaçl.o,
fuslo, ersl.o ou encerramento de atividada.
~a:. O. valores cb: contribuiçlo social e da ·cada parcela aerl.o U:·
preaoo 1llll ii.úmero de Ol'N atj a 081lUDda cua deeimal quando resulta·
ram fraeionirjoa~abandonando·oe u damaio.
I 4~ Nenhuma parcela, e:o:ceto parcela única, sen inferior ao valor
dedezOTN.
f 15! O valor em cruzado• da cada pereala oen determinado mediante a multlplieaçlo de oeu valor, e:o:presoo em número de Ol'N, polo
valor da OTN no ml.a da oeu pqamanto.
Art. 8! A •dminiotraçlo e filcallzaçlo da contribuiçl.o oocial da
que trata uta lei compete à Secretaria da Receita Fedaral.
Piuqrà{o único. Aplicam·H·l contribuiçl.o IOcial, no que couber,
u dioposiçilel da lelislaçlo do im-to da renda ref....,.taa à admlnlotraçlo, ao lançamento, à conoulta, l cobrança, b ponalidadu, b P·
rantiu e ao proceuo admlnlatratlvo. -

uma

.,,
-·~·
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-
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DO SENADO FEDERAL

da.~taria

da Receita Fedliral envl...ao à

Procuradoria dá Fazenda N'aciciJiãl,.,. duiloutrativoe de clábitoe da

contrib!Jiçlo da que treta esta Lei, par• flu da ap~lo a IDacriçlo em
Dívida Ativa da Ulliao.
f 1~ O. dtlbitoa da que treta eatio artlp poderio, aem prejulao da
reapectiva liquidez a certeza, oer lnocritoa em Dívida Ativa paio valar
"-ooemOTN.
f 2: F~u-' a converal~ do débito na forma previata 110 paricra·
fo enterior com bua DO valor da OTN DO mia da aa vudmnto
Art. 8! A coDtribuiçlo ~oclal am devida a partir -do · rea~dci
aparado 110 pariodo-bua a nr encerrado em 31 da dezembro de 11...
Art. 11! Ficam mentida' u coDtrib1Jiç6oa prevlataa na licla~ll>
em viaor, iDdd- oobre a folba da aalúloa e a de qaa &n!ta o
Ileereto'Lei D! L940, de 26 da maio da 1982, a altetaçoaa -tariorw, ln·
cidnta aobre o fataramnto du empreau, com fundamento ao art. Uli,
I, da Coutituiçlo Federal.
Art. io. A partir do uerddo flnncalro da 1989, u pnaou
jaridlcu pqarlo o impoato de renda l' alíqaota de trinta por canto bre o lucro real ou arbitredo, aparado em conformidade com a leciala·
ç1o tribatúia, um prejuizo do adidoaal de qaa tretam oe arta. 1! e 2:
do Decreto-Lei n! 2.e2, da 30 de qoato de 1988.
Art. 11. Em relaçlo iooa fatoe aeradorea ocorrido& entre 1! de ia·
aalro a 81 da dezembro' de 1989, fica altarede para 0,31i~ (trinta a cinco
caatúlmoa por ceatol a alfqaota de que tratam oo iteu II, III a V do
art. 1! do Decreto-Lei D~ 2.446, de 29 da junho de 1988, com e redaçlo
dada paio Decreto-Lei a! 2.441, da 21 da julho de 1988.
Art. 12. Eata Lei entra em vicor na data de aaa pablic:açlo.
Art. 13. Revopm·oe ao diapoolçilea em contrário.
Senado Federal, 1li da dezembro de 1988; · 167! da IadepeDcliacio a
100! da República.

HUMBERTO LUCENA

LEI

N~

8.212. DE 24 DE JULHO DE 1991
Disp6e sobn a or,ani~ da Sesruri·
dade Social. institui Plano dr: Cu5tr:io r: dá
ouen. providbu:iu.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
LEI ORGÃNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TlTULOI
Conceituaç4o e Princípios Constitucionais

CAPITULO IV
Da Contribuição da Empresa
A:t. 22. A_ contribuiç!o a cargo da empresa. destinada à
Segundade Sc;>Clill. além do disposto no art. 23. é de:

465
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I ....= · 2•0% (~hitê Po'"it~entÕ) sObre o total das remunerações
pagas ou creditadas. a 'qualquer titulo. no decorrer do mês. aos
segurados empregados. empresârios. trabalhadores .avulsos e
autônomos que lhe prestem serviços;
-U - para o financiamento da complementação das presta·
ções por acidente do trabalho. dos seguintes percentuais. inci·
déntes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas. no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
ai 1% (um por centol para as empresas em cuja atividade
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado
leve;
bl 2% (dois por ce.ntol para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado médio;
cl 3% (três por centol para ao empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja considerado grave.

-------LEI N. S.lT.! - DE 23 CE Otr!'Ul3RO u::: l~Stl
sübrt: u :oõi~l.r.ID3 '\'a-:'.butf:dll S~do.~-.1 !: k .tito;i .notnt:!:
·::crJ.i:à du uir~:~:.O i.ributá~iu llillic:i,·ci~ ;l. Lni.!.~J. ::::.Ot.W,S e
..
i\iw:.ictpius

Di~'lÕc

Di»pm.iç:io

Ptelim.lT"~

· é.rt. 1• T::Sta. Lei N~UL"l, <.-om func!amento na r::n~.m!a C.:mstlti.!C.i:ortill n. 18 (•).
d~ 1· d-: c.~~~rn~ro d;:; z!•C5i. o !isten1:1 r.ti.b'.ttano 1::~.c~cm.i .: escabeJec~•. com funde.r.tNl(.:r C'O arLico 5", i"t:!SfJ >..v. ali.~ '"b ... a.. Co::..:~m:tt·:.1o f~en!!, ?.s no:tr.u
,::-enah t1.1 tlii."=!i~o ttihm~~4·irl aplicã\'eis à Httl~u. :í~:-. l:"·;L.o.:Y.i,. 3.0 Distri:o Fe:ter:.l
C.O:i ~·l1:~11.:ipiOS. Jt:.Ul lo'l·~juizu Ü3 tC:.p~"CLl'iO:. !..:;:a~~.o·:• \:1 t.'Ci.ll',.lle.u.:.~U~·lt, :.Uill.:ti\'a

,eou

-

.n=u:~.:..;:1~.r.

l.l 1fRO 1'1\B!ElHO
ti~"l"i::MA

"l"R'!.L;i.: CAl-l:[O

·:!".l."T!!.~)

:;~·.t;;t...;}i:'t:~L

:u

Cl!ll!~.;!tCn:..ia T;:!1:il: iÊ'h

C:\l't'J'OLO ·H
LinUL.-.c:~ ...:. U;a. l!~tn):t:t:!nci.A. '1\H.oc.:..:;,rj~

'Sf:Ç.tO IV
de J::::~iuç:Í.l

n~mt~ i~tBth:.ii~h."S

---- - -- . --- - - - - --- - ---- -- -
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Tl'l·ULOJV

Du Penalidades

CAPÍTULO II
Da Omisslo de Receita

Art. .f4. A' reeeita omitida ou a diferença verificada na d•
tet;IDinaçao dos resultados das pessoas juridic:as por qualquer
p"ri>éedimento que implique reduçao indevida do lucro liquido
l"erã e_onsiderada automaticamente recebida pelos sôcios. acionittas ou titular da empresa individual e tributada exdusivan:l!ntê ua-foate i aliquota de 25%. sem-prejuízo da incidf:ac:ia do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica. ·
f 1~ O fato gerador do imposto de renda na fonte
considera·se ocorrido no mfs da omissio ou da reduçlo indevi-

da.

§ 2~ O disposto neste artigo ato se aplica a deduçiies ind..
vidas que. por sua natureza. Dio autorizem presunçio de transferlncia de recursos do natrim6nio da pessoa jurídica para o

d01 seus sócios.

À Comissão de Assuntos Economicos.
Publicado no DSF, de 14/11/95
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que serâ lido pelo Sr. 1Q
Secretârio em exercício, Senador Emandes Amorim.
É lido 0 seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 308, DE 1995
Toma obrigatória a utilizaçao de dis- .
positivos etetrOnicos de segurança nas
agências bancárias.

O Congtesso Nacional decreta:
Art 1Q É obrigalória a instalação de dispositivos de segurança em todas as agências banoârias.
Parágrafo único. Os dispositivos mínimos de
segurança, que devem obedecer às nonnas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, são os seguintes:
I - porta eletrôniCa. com travamen!D e re!omo
automâtico;
11 - pórtico detetor de metais;
III - janela protegida para entrega ao vigilante
de qualquer m~tal detectado;
IV - vidros laminados à prova qe balas, nas
portas e nas janelas.
:"
•
· Art- 2º- Esta Lei entra ém vigor bento e oitenta
dias após a data de sua publicação,.
Art. 32 Revogam-se as disposições em-contrário.
Justíficaçao.-

469

marginalidade para obter ·seus ganhos. A questão
não se explica, 59me1il!! pelas desventuras econômicas de um Pais. Ela se explica pelo dinheiro ilegal
que transita na sociedade, pela mâ repartição das
rendas e pela fonnação de quadrilhas. Tudo isso
concorre para o aumento da criminalidade.
As agências bancárias no Brasil vêm de hã
muito se tomando verdadeiros focos de violência, à
medida que o crime organizado aumenta seus ataques. Resultam problemas para o Estado - ferido na
segurança pública e na eêonomia -, para os bancos
e para os seus clientes. Fica assim clara a necessidade de que sejam aumentados os dispositivos de
segurança nas agências bancárias, dentro de padrões mínimos necessários para sua· eficácia
O presente projeto toma obrigatória a utilização
de dispositivos eletrônicos de segurança, que devem
obedecer aos requisitos da Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
Os dispositivos são a porta eletrõnica, com travamento e retomo automâtioo, o pórtico detector de
metais, janela protegida para entrega ao vigilante de
qualquer metal detectado e vidros laminados à prova
de balas, nas portas e janelas.
O Projeto de Lei merece a atenção-e a acolhi- da dos ilustres Membros dessa Casa por se tratar de
uma contribuição para diminuir a violência, áléoide
;,~otar o sistema bancário e sua clientela da segurançà n~ssâ~a para que todos trabalhem em condições ~e tranqüilidade e eficiência
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1995.Senador Júlio Campos
,•.,
(-. Comissão de Constituição, Justiça

Se crime é progresso, o Brasil estâ perto do
primeiro· mundo. Na primeira metade deste sécUo,
os Estados Unidos passaram por uma feroz onda de
violência, que não poupou seus ídolos, nem as suas
melhores expectativas. Tudo foi levado de roldão.
eCidadania-DecisãoTenninativa)
Londres do séoul<> 19 foi uma ciqade perigosa e poO SR. PRESIDENTE (José Sarney) -O projeto vai
luída Em alguns países da Asia o problemâ da cri-. ~- .. à plblicação e serâ remetido à oomissilo competente.
minalidade ainda é sério, como se configura na Rús--~'
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presisia de hoje. Mas n'll América Latina, ·conflagrada
dência recebeu a Mensagem no 363, de 1995 (n"
pela perversa distribuição de renda, que coloca mi1.195195 na origem), de 9 do corrente, pela qual o
fionârios ao lado !jo quarto extraio da sociedade, a
Senhor Presidente da República, nos termos do art.
criminalidade assume proporções endêmicas.
52, inciso V. da Constituição. Federal, solicita seja
O fenômeno deixou de ser uina '?li'ldá-para se
autorizada a contratação de operação de crédito extransfonnar em pesadelo pennanente, desafiador e
temo, no valor equivalente a até setenta milhões de
preocupante. Jornais, emissoras de rádio e televisão
dólares norte-americanos, junto ao Banco lntemainformam, diariamente, sobre assairos, seqüestros,
cional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, destinada ao financiamento parcial do Projeto
roubos, furtos éom uma constante capaz de banalizar o crime. O cidadão brasileiro jâ não fica indignade Combate à Pobreza Rural do Ceará
do com os fatos, porque eles se repetem com reguA matéria serâ anexada ao Oficio fl2 S/47, de
1995, e vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
!aridade. Estamos, todos nós, ao desabrigo diante
da criminalidade crescente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - EncerO Estado estâ perdendo a luta contra as quarou-se na última sexta-feira o prazo para apresentadrilhas de criminosos que escolheram o caminho da
ção de emendas às seguintes matérias:

ANAIS DO SENADO PEDERAL

470

- Projeto de Lei da Câmara nº- 46, de 1994 (nº1.002/91, na Càsa de origem), que alterà a Lei nº6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre Registras Públicos, com as modificações posteriores.
- Projeto de Lei da Câmara no. 103, de 1994 (nº2.499/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a reversão, ao Município de Além Parafba, Estado de Minas Gerais, do
imóvel que mencion.a; e
- Projeto de l:ei da Câmara no. 23, de 1995 (n<'
4.217193, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrilo Federal e dos Territórios,
que extingue dois cargos de Avaliador Judicial da
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotouse, na última sexta-feira, o prazo previsto no art. 91,
§ 3º-, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado no. 95, de 1995,
de auiQria do Senador Odacir Soares, que revoga o
art. 366 da Lei nº-4.737, de 15 de julho de 1965, que
institui o Código Beitoral.
A matéria foi rejeitada em apreciação conclusiva
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeto vai áo Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Emendes
Amorim.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N"309, DE 1995
Altera o inciso 11 do art 20 da Lei no.
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de
pennitir ao empregado a movimentaçao de
sua conta vinculada no FGTS,_guando da
declaração judicial da falência da empresa.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" O inciso 11 do art. 20 da Lei nº- 8.036; de
11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Ar!. 20. ..••.•.••.•••••••••••••;.-····-······-···-11 - publicação da sentença declaratória da falência da empresa, extinção total
da empresa, fechamento de quaisquer de .
seus estabelecimentos, filiais ou agências,
supressão de parte de suas atividades, ou ·
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ainda falecimento do empregador individual,
selilpre que· quálquer dessas ocorrências
implique rescisão de contrato de trabalho,
comprovado por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;
•••••••••••.••.•.••.•..•.••.••.•.•••••.••••••••••.••••••.••.••Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3º- RevogarTHle as disposições em contrário.
Justificação
Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS servia corno alternativa para o
direito de indenização e de estabilidade do trabalhador, bem corno pot.pança compulsória de que o empregado poderia fazer uso nos casos previstos pela lei.
Enquanto a Constituição de 1967 criou um sistema alternativo entre o FGTS e a estabilidade, a
Constituição de 1988 inovou ao mãiiféf'ilpenas o direito do trabalhador ao FGTS.
Mlalmente, as hipóteses de levantamento do
fundo se rebingem à despedida sem justa causa, extinção da empresa, aposentadoria, falecimento do
empregado, pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, pagamento total ou
~ial do preço da aquisição de moradia própria,
extinção normal do contrato a termo, suspenção total
do trabalho avulso por perfodo igual ou superior a noventa dias e, por fim, !natividade da conta vinculada.
Como vimos, existe a hipótese de o trabalhador sacar o FGTS por ocasião da extinção total da
empresa. Entendemos, porém, que, neste aspecto a
legislação em vigor contém uma grave lacuna que
vem prejudicando sobremaneira o empregado. Nos
casos de falência da emprresa, o trabalhador se vê
obrigado à aguardar, não raras vezes o longo processo de sua liquidação a fim de poder levantar o
FGTS. Não nos parece justo que, no momento em
que mais precisa, pois ficou sem seu emprego, o trabalhador deva esperar pela extinção da empresa
para ter acesso ao dinheiro depositado numa conta
da qual ele é titular.
O FGTS, como se sabe, é um fundo de reserva
para o trabalhador e sua utilização não· pode ser
obstaculizada quando se trata de atender suas necessidades básicas nos momentos de dificuldade.
_ · A Justiça do. Trabalho, no caso de falência da
empresa, vem autorizando a movimentação da oon-
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ta vinculada do FGTS apóS o trànsiio em julgadO da.
sentença que decretou a quebra, com base da SúnUa
ri' 176do Trbunal S~rdo Trabalho, verbls:
"A Justiça do Trabalho só tem competência para aulorizar o levantamenfo do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço na ocorrência de dissídio entre empregado e empregador e após o trânsito em
julgado da sentença.•
Faz-se, portanfo mister pó~ o trabalhador
da submissão a estes pr:azos jud[ciais, pois aluaimente, só após o tràsito em julgado da decretação
da falência é que ele vem podendo exercer o direifo
de sacar o FGTS.
Julgamos. outrossim, que a alteração ora proposta à lei n" 8.036, de 1990, não i~J1)iicará, de
modo algum, qualquer desvirtuamento em sua finalidade. Ao contrário, supre um lapso cometido pelo legislador, na medida em que passa a prever uma hipótese de movimentação na conta do FGTS que
proporcionará um tratamento mais justo e adequado
ao empregado.
·
AdemaiS: cabe-nos salientSr que a mudança
proposta no projefo de nossa auloria não trará qualquer prejuízo ao referido fundo, uma vez que ela
visa somente acelerar o acesso do trabalhador à sua
conta vinculada.
•
Trata-se, pois; de incialiva de grande alcance
social, razão pela qual estamos-convencidos de contar com o apoio dos nobres Senadores para sua
aprovação.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1995. Senador Rarilei Tebet

LEGISLAÇÃO CfTADA
LEI Nl! 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
DispOe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras pn:JIIIdGni:las.
oooooo<ooooo . . u . . o<ouo•o<ooo . . oon••-••--:oo<oooooonoooooooooouoo . . • • • • • - - - • • •

Art 20. Acorm vincUada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas segWtes silua;lOes:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa reciproca e de força maior, comprovada com pagamenfo dos valores de que trata o artigo 18;
11 - extinção total da empresa, fechamenfo de
quaisquer de seus estabelecimenfos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou ainda falecimenfo do empregador indMdual sempre
que qualquer dessas ocorrências implique rescisão
de contraio de trabaiho, comprovalla ·por declaração
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escrita "da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transifada em julgado;
III- aposentadoria concedida pela Previdência
Social;.
IV- falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habililados
perante a Previdência Social, segundo o critério adofado para a concessão de pensões por morte. Na
falta de dependentes, farão jus ao recebimenfO do
saldo da conta vinctJada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamenfo;
V - pagamenfo de partes das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido
no ârnbifo do Sistema Rnanceiro da Habitação SFH, desde que:
a) o muluário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mfnimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimenfo atinja, no máximo,
80% (oitenta por cento) do montante·da prestação.
VI :- liquidação ou amortização extraordinária
do saldo devedor de financiamenfo imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho
Curador, dentre elas a de que o financiamenfo seja
concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;
VIl - pagamenfo total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) ó mutuário âeverá-contãfcom o-mnimoile 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
• b) seja a operação financiável nas condições
vigentes para o SFH.
VIII - quando pennanecer 3 (três) anos ininter~tos, a partir da vigência desta lei, sem crédifo de
depósitos;.

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela
lei n" 6.019 (4), de 3 de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicafo representativo da
categoria profissional.
§ 1" A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efeluados na conta vinctJada durante o perfodo de vigên-
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cia do último contra10 de trabalho, acrescida de juros
e atualização mone1ária, deduzidos os saques.
§ 22 O Conselho Curador disciplinará o dispasto no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores
de baixa renda e a preservar o eq(jlibrio financeiro
do FGTS.
§ SO. O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido
para um único imóvel.
.
§ 4l' O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5" O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização mone1ária dos valores devidos.

decretação da falência. A extinção lOtai da empresa
pode ocorrer de várias formas, inclusive pela falência. Todavia, a Justiça não tem permitido o levantarnento desses recursos, a não ser quando transite
em julgado a sentença declara1ória de falência, o
que leva muito tempo.
O nosso projeto tem por objetivo suprir essa lacuna, acrescentando, no inciso 11 do art: 20, a possibilidade de o trabalhador, assim que for declarada a
falência de qualquer empresa, levantar os recursos
que estão em seu nome no Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
Trata-se, portanto, de um projeto de lei de m(jta justiça. de elevado alcance social. Por isso, asparo que tramite rapidamente no Senado da República
· e conto com o apoio de todos os Srs. Senadores

···-························-····-··················-············-····-·······
(À Cbmlssffo de Assuntos Sociais -

para sua 3Provação.
. Sr. Presidente. passo, na íntegra, a ler o projeto.
PROJETO DE LEI DO SENADO N"-309, DE 1995

Decisão 'Tenninativa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto lido será pubficado e remetido à comissão competente.
O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra a V. ExA, por cinco minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma
comuniCação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadÕres, quero justificaro projeto de lei que acabo de apresentar, que, no
nosso entender, tem um elevado alcance social porque objetiva suprir uma lacuna existente na Lei do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS é
um dos institutos de maior impor1ância social noPaís: Ele não só pacifica as rela<;lÕes entre o capital
e o trabalho, mas também posm aquele alcance so- ·
cial de aplicar os seus recursos em obras de estrutura básica, de saneamento básico e no setor de habitação. Todavia, ele contém uma lacooa. A lei pernite que o trabalhador brasileiro levante os recursos
que tem no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em alguns casos e os enumera: na extinção total
da empresa, no fechamento de quaisquer de seus
estabelecimentos, filiais ou agências, na supressão
de parte de suas atividades ou, ainda, falecimento
de empregador individual, sempre que qualquer de&sas ocorrências implique rescisão do contrato de trabalho comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial
transitada em julgado.
Entretanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs•• Senadores, a lei em vigor não contempla o caso cjuando há

Altera o inciso 11 do art 20 da Lei 112
8.038, de 11 de maio de 1990, a fim de

pennitlr ao empregado a movimentação
de sua conta vinculada no FGTS, quando
da dectaraçao Judicial da falência da em-

presa.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O inciso 11 do .art 20 da Lei n<'- 8.036, de

11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
·

"Art. 20..... - ........................................ _
11 _ plblicação da sentença dectaratória da falência da empresa, extinção total
da empresa, fechamento de quaisquer de
seus estabelecimentos, filiais ou agências,
supressão de parte de suas aiMdades, ou
ainda falecimento do empregador individual,
sempre que qualquer dessas ocorrências
impr~que reScisão de contrato de trabalho,
comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;

•

Art 2" Esta Lei entra em·vigor na data de sua
publicação.
Art 3" Revogam-se as ãJSpoSições 11111 contrário.
JustificaÇão
Criado em 1966, o FUndo de Garantia do Terilpo de Serviço - FGTS servia como altemativa para o
direito de indenização e de estabilidade do trabalha- -

... ,
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.dor. bem como pot..pai1Ça compulsória de que o empregado poderia fazer uso nos casos previstos pela lei.
Enquanto a Constituição de 1967 criou um sistema alternativo entre o FGTS e a estabilidade, a
Constituição de 1988 inovou ao manter apenas o direito do trabalhador ao FGTS.
Atualmente, as hipóteses de levantamento do
Furldo se restringem à despedida sem justa causa,
extinção da empresa, aposentadoria, falecimento do
empregado, pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido
no ãmbno do Sistema Financeiro da Habitação, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, pagamento total ou
parcial do preço da aquisição de moradia própria,
extinção l]Orrnal do contrato a termo, suspensão total
do trabalho 3\'Uso por período igual ou superior a noventa dias e, por fim, inatividade da conta vil'lCUada
Como vi~s. existe a hipótese de o trabalhador sacar o FGTS por ocasião da extinção total da
empresa. Entendemos, porém, que, neste aspecto,
a legislação em vigor contém uma grave lacuna que
vem prejudicanc!o sobremaneira o empregado. Nos
casos de falência da empresa, o trabalhador se vê
obrigado a aguardar, não raras vezes, ·o longo processo de sua liquidação a fim de poder levantar o
FGTS. Não nos parece justo que, no momento em
que mais precisa, IJC?iS ficou sem seu emprego, o trabalhador deva esperar pela extinção da empresa
para ter acesso ao dinheiro depositado numa conta
da qual ele é tijular.
O FGTS, como se sabe, é um fundo de reserva
para· o trabalhador e sua utilização não pode ser
obstaculizada quando se trata de atender suas necessidades básicas nos momentos de dificuldade.
A Justiça do Trabalho, no caso de falência da
empresa, vem autorizando a movimentação da conta vinculada do FGTS após o trânsito em julgado da
sentença que decretou a quebra, com base na St:mula
ri' 176 do Tribunal Superior do Trabalho, verbis:
"A Justiça do Trabalho só tem competência para autorizar o levantamento do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço na ocorrência de dissfdio entre empregado e empregador e após o trãnsito em
julgado' da sentença".
Faz-se, portanto mister poupar o trabalhador
da submissão a estes prazos judiciais, pois, atualmente, só após o trãnsito em julgado da decretação
da falência é que ele vem podendo exercer o direito
. de sacar o FGTS.
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Julgamos, outrossim, que a alteração ora proposta à Lei ~ 8.036, de 1990, não implicará, de
modo algum, qualquer desvirtuamento em sua finalidade. Ao contrário, supre um lapso cometido pelo lagislador, na medida em que passa a prever uma hipótese de movimentação na conta do FGTS que
proporcionará um tratamento mais justo e adequado
ao empregado.
Ademais, cabe-nos salientar que a mudança
proposta no projeto de nossa autoria não trará qualquer prejuízo ao referido Fundo, uma vez que ela
visa tão-somente acelerar o acesso do trabalhador à
sua conta vinculada
Trata-se, pois, de iniciativa de grande alcance
social, razão pela qual estamos convencidos de contar com o apoio dos nobres Senadores para sua
aprovação..
Sala das Sessões, em 13 de novembro de
1995.- Senador Ramez Tebet

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Passa-se

à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo, primeiro orador inscrito.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna para reivindicar do
Governo Federal a agilização da criação do cargo de
Fiscal Federal Agropecuário no êmbito do Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, bem como a extensão da gratificação correspondente aos fiscais daquela Pasta, em níveis
compatlveis àqueles estabelecidos para os Fiscais
da Receita Federal, Fiscais do Trabalho, Fiscais previdenciários, Ciset, SOF, lpea, etc.
Como é sabido, as categorias funcionais de
Engenheiro Agr6nomo, Méãrco Veterinário, Químico,
Farmacêutico e Zootecnista do Ministério da Agricultura, encarregados da fiscalização agropecuária em
nível nacional, vêm de há muito reivindicando igualdade de tratamento salarial em relação a outras carreiras da área fiscal, tendo em vista que suas atribuições nesse campo são indispensáveis e indelegáveis, devido a exigências técnicas estabelecidas em
convenções, tratados bilaterais, !ICOrdos internacionais e o seu disciplinamento pela legislação federal,
visando:
a) garantir a competitividade do prciduto brasileiro no mercado internacional;
b) proteger a sa~ do consumidor de produtos de origem animal e vegetal, assegurando padr6es de identidade e qualidade dos mesmos;
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c} resguardar a agropecuária .nacional de entrada de pragas e doenças exóticas, cuja ·intrtldução
no país seria económica e socialmente indesejãveis
pelos prejuízos causados às lavouras; e
d} por fim, garantir a qualidade dos produtos e
subprodutos agropecuários, principalmente os exportados para os Estados Unidos da América, Japão
e Comunidade Económica Européia, mercados extremamente exigentes quanto ao controle de quali-.
dade e aos aspectos sanitários.
As atividades de fiscalização exercidas por estes técnicos têm destaque especial nos portos, aeroportos, postos de fronteira e agências centrais de
Correios e Telégrafos, salientando ainda que, com o
advento do Mercosul, a única barreira fiscal existente entre os países membros é o acordo fitossanitário, cuja responsabilidade e execução em nível de
Brasil é privativa do MAARA - Ministério da Agricultura, por inlem!édio dos técnicos citados (Decreto n'1
1.279, de 14/10194).
Evidencie-se que a inspeção e fiscalização
exercida pelos profissionais do Maara supracitados
requer perícia. e capacitação específica, não seJimh
!ando à verificação de documentação e à apuração
quantitativa de mercadorias; e, is1o sim, requer um
exame complexo das condições em que foram produzidas, da forma e do estágio da maturação em
que foram colhidas; tratadas, manuseadas, embala- ..
das e do estado em que se encontram no momento
do embarque, para que possam ser certificadas
como adequadas para exportação, para o trânsito interestadual e para o consumo, sem colocar em risco
a saúde humana. Al.ém disso, a atuação desses técnicos contempla situações adversas, com pressões
e resistências normalmente dirigidas aos agentes
fiscalizadores do Estado.
Assim, não há como negar que a atividade fiscal dos referidos técnicos é de igual ou maior complexidade e qualificação que as exercidas pelas outras carreiras de fiscalização federal, fato que há
muito vem sendo objeto de jus1os questionamentos
por parte desses profissionais, buscando igual tratamento em termos de salário entre outros.
O Sr. Emandes Amorim - V. Exª- concede-me
um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO - Pois não, Senador Emandes Amorim.
O Sr. Emandes Amorim - Senador Valmir
Campelo, eu. que milito na ârea da pecuária, estou
nesta Casa há quase um ano. Ainda nesta semana
nosso Estado, Rondônia, recebeu a visita do Embaixador do Chile. TIVemos contatos com várias autori-
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dades e debatemos o problema da exportação, especificamente. da came bovina Uma das maiores
exigéncias dos importadores é a inspeção sanitária
Precisamos de pessoas especializadas, bem como
do apoio do Governo para fazer esse trabalho. Nesta oporjunidade, V. Exª- trata de um assunto importante, que é o apoio ao técnico e o oferecimento de
condição para que ele possa trabalhar. Não é pagando R$400,00 que teremos bons profissionais
nessa área Erri 1)10mento muito opo'iuno V. Exª- faz
essa abordagem; até porque espera-se do Governo
Federal no ano vindouro, 1996, um trabalho multo
sério na área fitossanitária, na área de controle da
saúde animal, para que possamos entrar no mercado europeu e em outros para exportar nossa produção. O meu Estado tem grande produção pecuária,
e estamos sem merCado para vender, para exportar.
Hoje o noSS9 boi'é vendido cerca de 30% menos do
que o de outras regiões. Se tivéssemos o certificado
de qualidade de saúde, não estaríamos-fia dificuldade em.,que nos encontramos. Por isso, em hora
oportuna esse projeto chega a esta Casa Tenho
certeza de que contará. com o apoio da maioria dos
Senadores para sua CIIJrovação. Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO- Senador Emandes Amorim, muito obrigado.
O Sr. Ramez Tebet - V. Ex" permite-me um
aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, concedo o aparte a V. Ex~
O Sr. Ramez Tebet - Senador Valmir Campalo, gostaria de acrescentar algumas palavras ao seu
excelente pronunciamento e também ao aparte do
Senador Emandes Amorim. V. Ex" sabe que venho
de Mato Grosso do Sul, cuja economia é baseada
na agricultura e na pecuária. O meu Estado sofreu
muito com o problema da febre altosa. Combatê-la
foi tarefa extremamente dificil. Nisso, teve papel importante o técnico. Quero congratular-me com V.
Ex•. Pensa que, se não investirmos no homem, se
não remunerarmos bem aquele agente que exerce
função importante, . não chegaremos a bom termo.
Quero cumprimentarV. ~::x~ por abordar esse assooto e també!!JiR9f" áPr~tar uma proposição no sentido de def~ o técni&i que trabalha no campo.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado,
Senador Ranlez Tebet Realmente, deverrios fazer
justiça a esses técnicos, não só pelo trabalho que
eles executam, mas também pela proteção que dão
a todos nós que consumimos os produtos citados e
pela preocupação que eles têm com as nossas divisas. Hoje, deixamos de vender vários produtos para
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o exteoor, exalamenle por falta da inspeção sanitária. e esses técnicos especializados podein oferécer
esse serviço a nossa sociedade.
E mais, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
êoroonne se verifica nas estalísticas da Secretaria
de Comércio Exlerior do Minislério da lndúslria, Comércio e TIJisrno, o trabalho execctOOo pelos profi&.

sionais indicados viabifiZa receitas de exportação
que correspondem entre 30% e 33% da arrecadação
do País em termos de comén:io exterior.

A atividade de FISCal Agropecuário é, na maioria dos países parceiros comerciais do Brasil, regUamentada por carreira especifica. Isso porque alrilxàções como o controle do transiiD internacional de
produtis agropeaJários, dentre oubas, requerem perícia de profissionais capacilados e, necessariamente, do Governo Fedeml.
A incii.ISOO do Brasil como país membro da Organização Mundial do Comércio - OMC, veio exigir
do nosso Pais critérios sofisticados de fiscalização,
especlalmeniB no ambikl agropecuário, o que torna
imperiosa a riiiãérnização desse selor, que passa,
necessariamel)l, pela criação do cargo de FISCal
Federal Agropecuário e a valorização dos FISCais da
Agl'ic:UII.ra.
T anho conhecimento, Sr. Presidente, da iniciativa do Ministro Andrade Vieira para solucionar.. a
questão (Aviso n" 3_78, de 23106195), da sensibiidade do Governo Federal para com o pleito (leleQrama
de 07 de pho de 1995, do Ministro Clóvis Carvalho)
e reconhecimentl do mériiD pelo Ministério da Admi-·
nislraçãÓ (Aviso ri> 567, de 21/09/95). Enlrelant:J, o
assu1lo ainda não foi materializado em tennos de
meãda provisória correspondente, dada a sua relevância pa_ra o Brasal.
Acrescendo ainda que, dentre outros, o setor
agropecuârio e seus negócios é responsável por
quase a metade do nosso Produto Interno Bnm PIB e o principal suslerllá:ulo do Plano Real.
o sr. Jlllio campos- Permite-me v. Ex'li.ITI
aparte, Senador v~ Campelo?
O SR. VALIBR CAMPELO - Ouço com mtilo
prazer o nobre Senador Jllio Cllll'1lOSO Sr. JúHo campos • Nobre Senador Valnir
C311'1lEl1o, cómo engenheiro agrOnomo, homem fiQéldo à agricUIJ.fá e à pecuâria, empresãrio do campo
e represenlaJ1te do segundo maior produtor de grilos
e alimenlos deste País, que é o Estado de Makl
Grosso, exlrernamente liga:lo ao Ministério da Agriculura, quero pcestar solidariedade ao prollli'ICiamenlo de v. &1'. Maio Grosso é o segtnlo maior
produtor de carne bovina deste Pafs e tem difiCulda..
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eles em chegar ao mercado et.IOJl8U juslamente por

faltá d9 técniCOs' espec;ajiiados para fazer uma
~ha de CoJmale 11i"'Yebre a1tosa e fazer I.ITI
cen:o filossanitário no Estado, pemilindo, assim,
que nossos produtos atinjam os mercados do Primeiro Mundo. Quero, ainda, dar o meu apoio a esse
pleito do Ministro da Agricullu'a para instituir em
seus quadros essa categoria profissional. Acrecilo
que o Brasil estará fazendo justiça a urna das categorias mais prejudicadas em termos salariais no
Brasil, que é a de Técnico da !\Qricúlura e Peruária..
Vejo com bisleza, hoje, o meicado de trabalho oferecer poucos recusas para os nossos profissionais,
que são da melhor qualidade em tennos de brmação profissional. Ternos escolas de A9ronomia e Veterinária que brmsun os melhores profissionais do
mundo e, no entanto, os salários que hoje percebem
estão aquém de suas necessidades. Então, quando
o Ministro da Agricuftura, Dr. José Eduardo Andrade
Vieira, vem; junto com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, dar mais um apoio a esse segmeniD
de trabalho do Brasil, quero prestar a ninha so&dariedade e aplaudir V. Ex'l, que defende a IA'gência

desse projeto.
O SR. VALIBRCAMPELO- MLito obrigado,
nobre Senador Júlio ean.,os. A sensibilidade de V.
Ex'lsó v~ reforçar nossa~.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os Engenheiros, Agrôn<lmos, Médicos VeterinárioS, Quími-

cos, Far(llaCêUiicos e Zooctecnislas do Maara são
parte atiVà e integrante desse processo, planejando,

analisar!do. fiscalizando e orientando ludo o que diz
respeilo ao setor agropecuãrio, trazendo urna confri.
IH.ição decisiva para o seu aperfeiçoamento e prodl1ividade.
Portanto, o reconhecimento e valorização desses profissionais transcende a interesses corporativistas, assumindo fóri.ITI de interesse nacionaL
O Sr. José Roberto Arruda - Concede-me V.
Ex'li.ITI aparte, nobre Senador Valmir Gampelo?
O SR. VALIBR CAMPELO- Ouço com ll'l.ila
satisfação v. Ex'l
O Sr. José RoberiD Arruda - Nobre Senador,
rumprimenlo V. Ex'l pelo pronLO:iamenb que faz
nesta tarde. A alividade de liscaf!ZaÇão agropecuâria
é uma das mais antigas e tradicionais da administração pl]llica federal. O 'País está se modernizando,
temos hoje urna moeda estável, enfim, o Congresso
Nacional alua sobre a Revisão Constilucional como
forma de conslnir as bases de permanência de estabilidade econômica. A\>Sim, não é possível que algtm aparelhos do Estado possuam eslrub.ras arcai-
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cas que, na verdade. datam ainda da ~ do
DASP, que, naquela époc;a. Steocia. ainda que de
forma priméria, os interesses da sociedade, alé porque ardes não havia nada. Todos os países desenvolvidos e, principalmenle, todos os países que
mantêm intercanüo comercial com o Brasil têm sis-.
lemas de fisca&zaç!lo na produção de alimeniDS
ml.ib mais modernos que os nossos. Na área de exporlação, o que se tem hoje é, na venlade, a aiação
de mecanismos altemalivos aos aparelhos do Estado, para que os nosscis produiDs entrem - nem falo
em competição - no· meroado inlemacional. Mas,
·sendo o produlo para consuno interno. não temos o
mfnirno cuidado, se comparannos com aquele que
somos obrigados a ter, quando se traia de exportação. Essa medida é da maior i~ e temos
tmbalhado nessa direção em alg~n> rnornenms.. Pelos apartes que V. Ex" recebeu, penso que hã, no
Senado. a visão consensual de que isso deve ser
feib. Todos nós devemos trabalhar em conjtm! no
sentido de que o corpo técnico de fiscais, que já
· existe, tenha coc!diçlles elelivas de llllbahr, falo de
CIOIIdiçlies p 3ssgas e eslntl.r.lis de bildlo. Hoje, há
casos de profissionais allalneute C<ll a :ila h;, graduados e p6s-graduados, que não têm condições de custeia para fazer tma viagem alé onde o animal é abalido ou o alimento tem a sua origem. Que haja. portaniO, condições p ~ ssrâ-s; que esse profissional
possa trabalhar com dedicação exclusiva; que os órgaos do Governo sejam aparelhados minimamente,
para que os alimeniDs que nós, brasileiros, consumimos tenhàm, no mínimo, a mesma fiscalização que
o mercado internacional nos ill1lÕ&, quando se traia
de exportação. Portanto, queria parabenizar V. Ex"
pela aportunidade e pelo conle(do da sua proposta.
O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço ao nobre Senador pela exposição de V. Ex". As suas palavms vêm realmente reforçar a nossa preocupação
para que o Ministério da Adminisbação possa, imedialamente, liberar à Presidência da Repü:llica os
estu1os que já se enconbam pron!os naquele M"mistério.

Assim, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores,
quero registrar a necessidade imperativa de se agft. zar a criação do Cargo de FISCal Agropecuário, no
ArOOiiO do Maara. e da gralilicação de ~
de fiscalizaç!lo a ser estabelecida aos FISCais da
Agric:úUa, qlle se conslib.i ntm aiO de justiça de há
ml.ib reivinclicado pela Adminislmção Superior do
Ministério da Agriculura. Mt.ito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavJa ao nobre Senador Jefferson Peres.
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O SR. JE;FFERSQN ~ERES- (PSOB-AM. Pronmciaosegl.inteãiSCÕso.Sem"revisãodoorador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a i~
comenlou, na semana pas s da, mais tm escandaloso caso de nepotismo, desta vez ocorrido no Tnbu: ..
nal Regional do Trabalho da Pamiba, com a norneação de dezenas de parenles do Presidente daquela
Corte de Justiça para· caJgos comissionados no

mesmo TribU'IaL
Ouvido pelos jomalislas, aquele Magistrado,
com tma ingenuidade alvar; declarou que não eram
sessenta os parenles nomeados mas apenas vinte e
cinco, e todos trabalhavam.
Sr. Presidente, o que acontece no Tribooal da
P.aralba não é tma exclusividade daquele Eslado
nem do Poder Judiciário, repet1H;e em todos os Estados. em todos os Poderes e em todos os nív$. É
tma triste prática neste País a nomeaç!lo de parentes e, o que é pior, ml.itas vezes ou quase sempre,
de parenles que não. trabalham e que não· estão à
alUa do caJgo.
Há q,ue ser colocado tm cobro neste abuso,
Sr. Presidente. E está para ser colocado, por inicialiva do Senado Federal. Eslá em pauta. para a sessão do ã111 22 do conente, a votação de tm projeiO
de lei de iniciativa da Comissão de Constitl.ição,
Justiça e C~ que proibe a nomeaç!lo, em todos os Poderes, de parenles dos seus membros nos
respeclívos Poderes.
A proposta original proibia alé o 2" grau de parentesco; por emenda minha, 1ili estendida para o 3"
grau e, por emenda do Senador Nabor J(rlior, proibidas também as reqlisições de parenles. lnfelizmente, não 1ili acolhida a minha emenda em sua IOtalidade, que proibia a conlla1ação de parenles de qualquer dos membros dos Poderes, a fim de evitar as
chamadas "nomeações auzadas", pelas quais
membros de tm Poder trocam com outro a norneação de parentes.
O Sr. ~úllo campos - Isso é verdade.
O SR. JEFFERSON PERES -A minha emenda não foi acolhida nesta parte, Se~ Jüio Campos, mas espero reiterá-la, ou que alguém reilere
aql.i no plenãrio, para que retome à Comissão de
Constitl.ição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Emandes Amorim - Senador Jefferson
Péres, permite V. Ex- um aparte?
O SR. JEFFERSON PERES -Com prazer, Senador EmandesAmorim.
O Sr: Ernandes Amorim- Nobre Senador Jef.
ferson Péres, V. Ex" llaZ a es1a Casa assmto que
venho deniD:iando há mt.ito tempo, principalmente ·
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porque ocorre também em meu Estado, RondOr.•a
Lã existe uma polêmica em tomo de um prédio em
construção. Era o melhor hotel da cidade que depois
foi reformado e consideraram por bem demoli-lo e
construir um novo prédio. Essa obra já consumiu milhões e mDhões de dólares e ainda está por acabar.
Surpreendi-me quando a Comissão de Obras lnacabacias foi a Rondônia e não incluiu essa obra para
ser vistoriada. O certo é que ela foi denunciada pela
imprensa. a nivel nacional, como sendo a obra mais
cara do mundo e que ainda consumirá muitos milhões. Hoje fiz um requerimento ao J'residente da Comissão de Orçamento, Senador Renan Calheiros,
para que essa obra seja averiguada, haja vista que,
embutido no próximo OrçarilentQ, deve haver mais
um rio de dinheiro a ser deslocado para Rondônia a
fim de atender a uma meia dúzia de pessoas que,
semelhantes a urubus, vivem e sobrevivem daquele
Tnbunal do Trabalho, transformado num cabide de
emprego de determinados políticos. Diante de uma
população que morre de fome, às vezes por falta de
opção de trabalho, por falta de apoio-na área da
agricultura, por_ falta de saúde, por falta de segurança, hã no Brasil um rio de dinheiro correndo para
essa obra Então, entendo que o Governo Federal, o
Minis!ro Pedro Malan e o próprio Presidente da Rep(jllica têm de olhar essa ·sangria, porque o nosso
País está carente de dinheiro na área da saúde e
em tantas outras ãieas. Não SE!. pode permitir que
esse derrame continue, que esse empregt.ismo continue. Com o Pais como está, com problemas e mais
problemas, nós do Senado não devemos cruzar os
braços e deixar que no Orçamento sejam carreados
esses montantes de recursos que ai estão exigindo.
Considero um desastre essa obra E o seu projeto
terá o meu apoio hoje, amanhã ou na hora da votação, quando V. ExJ. poderá contar com o nosso voto
para demolir essa estrutura falida 11() Pais.
O SR. JEFFERSON PERES - V. Ex" tem toda
razão, Senador. Mas enquanto não vem ó controle
do Judiciário, seja interno ou externo - esse controle
terá que ser estabelecido-, devemos legislar no sentido de coibir esses abusos. Além de minimizarmos
um problema que - repito - afeta 1odos os Poderes,
em todos os níveis - federal, estadual e municipal -,
este Senado CQI11eçará a dar uma prova de austeridada, que será a única forma de não publicidade ou
divulgação apenas dos seus atos. O Senado precisa
mostrar com aiOs, aiOs concretos, que merece a aslima e o respeito da sociedade brasileira
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José samey) - Com a
. palavra o Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (Sem PartidoRO. Pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, na
verdade, venho à tribuna hoje porque, lendo a revista Veja, encontrei uma nota de página inteira sobre
o Estado de Rondônia, a qual, segundo os irrforrnes,
deve ter custado mais ou menos R$ 80 mD. Valor
pago pelo Governador do Estado para dizer que é
honesto. Na nota, ele diz que Rondônia tem um Govemo simples, honrado e trabalhador e, por isso, colocou essa maléria de uma página na revista Veja.
Olhando-se por outro lado, hã denúncias - sando que várias delas já apresentei aqui em plenário de que o Governo toma dinheiro emprestado de
bancos particulares, a 9% ou 10% de juros, para pagar dívidas com empreiteiras feitas há dois governos
atrás. Enquanto se briga por recursos para obras
inacabadas, o Governo do meu Estado pede dinheiro emprestado ao Bamerindus para pagar reajuste
de obras que já foram feitas hã seis ou ooo anos.
Corre ainda o bosto de que, a cada pagamento feito,
alguém é beneficiado no "racha", a divisão do dinheiro meio ~ meio.
Rondônia recebeu R$ 3 milhões para a merenda escolar e com a rnáfia criada, o Governo, por lnterrnédio do seu Secretário, desviou 1odo esse recurso para a compra de frango a R$ 3,25 o qt.ilo, quando sabemos que o preço verdadeiro é R$ 1,00; de
carne moída a R$ 4,80, sendo que o qt.ilo de carne
custa menos de R$ 2,00; de macarrão superfaturado; de peixe por R$ 5,80, quando, na Amazônia. o
qt.ilo custa R$ 1,00 aproximadamente. Com isso,
desviaram-se da merenda escolar, Sr. Presidente,
R$ milhões. Com esse dinheiro, compram-se dez
mil bois, o que daria para fazer merendas de primeira para os alunos por mUito tempo.
O problema não é somente de superfaturamento, pois, além de gastar mal, o Governo não recebeu
um grama de nada.
Governador, por intermédio
do seu Secretário, tirou o dinheiro da FAE e sil!1llesmente entregou-o a um cidadão com uma pasta na
mão. Esse cidadão forneceu o endereço de uma senhora e, quando fomos ao local, a mesma disse que
há muito tempo não entrava um grama de carne em
sua casa. Aquele, portanto, era o endereço da empresa que havia vendido R$ 3 milhões em merenda
escolar, ou seja. dinheiro suficiente para se comprar
10 I'Tlll bois.

a

o

o

Governador de Rondônia paga urna página
inteira na imprensa para dizer que é honesto. Esse ·
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mesmo Governador tarrbém pegou dos cofres do
Estado, agora em outubro, a quantia precisa de R$
19,7 milhões, repassando-a ao prefeito da capital a
fim de que fossem pagas parcelas de obras atrasadas, ainda do tempo do Governo Jerílnimo Santana,
nas quais incidem juros e correção monetária. 0
atual Governador, que se deu ao luxo de entregar
essa quantia ao prefeito, está na relação daqueles
que vão à Caixa Econômica Federal receber dinheiro do povo, ou seja, meu dinheiro e dinheiro daquele
cidadão que recebe salário mínimo e paga os juros
da casa que mal tem espaço para colocar uma
cama.
0 Sr. Vilson KleinObing - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Vilson KleinOblng - Nobre Senador, V.
Ex" nos dá grande, oportunidade de enviar uma sugestão aos Minislr9s da área econômica, para que,
nesse trabalho de sanearnenlo das contas p(blicas
das Estados, S. Ex"s ouçam os Senadores ou a
bancada federal de cada Estado antes de aulorizar
antecipação de receita ou auxilio de pagamenlo de
dívidas estaduais. O que V. Ex" está descrevendo é
algo que estarrece. E há outros Estados em situação
semelhante. O governador, sozinho, vai ao Ministro
da Fazenda e diz que eslâ com as contas atrasadas,
que está com o 13"- salário atrasado, cjue não tem dinheiro para pagar a folha etc. O Governo Federal,
sensibilizado com a governabilidade, digamos assim, acaba atendendo àquele pleito. Mas é impor!ante que escutem, que ouçam, que obtenham sugestões com as bancadas do Senado e da Câmara
colocar dinheiro público, mais uma
Federal para
vez, pela janela e jogá-lo no Hxo.
O SR. ERNANDES AMORIM - Exalo. Senador
Vilson Kleiní:tling, olhando dessa forma esse abuso,
d
bé
bl
da
aproveilo para escrever tam m 0 pro erna
empresa que fornece energia para o nosso Estado,
·
·d
d nd
a Ceron, CUJO pres1 ente estava respon e o a processo •. O Governador nomeou para a presidência
d
"dadã'0
te · "do d · "do
essa empresa um CJ
que na SI
emiti
de um órgão plblico.
·
Esse mesmo cidadão contratou um advogado
para defender a ceron. Esse advogado fez um acordo ~eficiando 0 próprio presidente da empresa e
que está dando um prejuízo de mais dois mühões à
Ceron. Além d 9 mais, 0 contralo do advogado, Sr.
Presidente, prevê honorários de R$14D-mU por mês.
Imagine q!Je Um Estado com uma infinidade de advogados para defendê-lo contrate, em plena crise
que ar está, um advogado percebendo R$140 mil
por mês.
Fizeram ·um acordo tão espúrio que, nQ·dia em
que o presidente da Ceron receberia a intimação,

nãO
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ele fugiu para Rio de Janeiro para não ser notificado, a fim de que se desse ganho de causa aos ft.rlcionários, de modo que ele mesmo fosse beneficiado.
Verificam-se todos esses fatos, como já foi
dito, mas o Governador vem aqui, sem apoio dos
Senadores, e dirige-se ao Presidente para solicitar
empréstimo. De onde ·vem esss empréstimo? Ele
vem da Caixa Econõmica Federal, mas para a Agricultura não há financiamenlo. Daqui a pouco vão utilizar recursos da Caixa ·Econômica, quer dizer, do
povo, para emprestar a 0,5% para cobrir falcatruas,
desvios!
Ainda há pouco obtive informações de que - a
exemplo de uma área federal - pagaram uma empresa de Cuiabá para não concorrer a uma obra do Tribunal do Trabalho em Porlo Velho. Essa empresa foi
· agraciada com R$ 4 milhões para não participar dassa licitação. Nesse
se observa uma fantasia:
um prédio de uma suntuosidade incrível, uma coisa
de outro mundo que está sendo construída nuni EStado pobre como Rondônia, gastancfo.se uma fábula
de dinheiro. E aiada mais: mista semana. a Presidente do TRT mandou abrir uma concorrência para
comprar gêneros alimentícios e mandou eliminarêla
ficitação qualquer empresa do setor que não fosse
cinco estrelas. Tudo ísso acontece em Rondônia.
Nós Senadores queremos que seja enviado dinheiro para nosso Estado. O Governador deixou
atrasar a folha de pagamento porque quis. Ele tirou
dinheiro dos cofres para fazer presentes de recursos
e desvjos e, hoje, em volta do Palácio, há greves; os
trabalhadores querem receber os seus salários, e
não há dinheiro. Isso é culpa do Governador.
Mesmo assim, estou aqui solicitando ao Governo Federal recursos ao Estado de Rondônia, mas
que sejam previamente carimbados. Se é para cobnr
folha de pagamento que se1·a mandado especifica-

caso.

mente para esse fim.
Como ex-executivo, ex-prefeilo, jamais poderia
aceitar que se tomasse dinheiro onvvestado a J·uros
~ .....
para pagar funcionário; o funcionário tem que ganhar do que 0 Estado ou 0 Municínio produz. Pode"'
se tomar dinheiro emprestado para fazer riquezas,
para investir e não para cobrir folha de pagamento.
Mesmo assim, para não prejudicar a classe trabalhadora, estive esta semana com o Presidente da Caixa
Econômica Federal; Sérgio Curolo, e frisei a necassidade desse dinheiro. Pedi a S. SAque, ao emprestar dinheiro ao Estado de Rondônia, procure averiguar fill!l"a onde vai esse dinheiro, procure amarrar
esse5 recursos, porque o Governo de Rondônia não
respeita dinheiro público.
Apesar de o Governador afirmar aqui na revista
Ve)a que é honesto e-simples, com dinheiro plblico
S. Exã é peJVerso; prevarica, participa de falcatruas,
permite que o Estado de Rondônia vá à falência po~ ·
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incompetência governamental. Então, é preciso que
se tenha um pouco mais de cuidado.
Sr. Presidente, vou entrar com representação
contra o Governo do Estado, até porque nesta maté-ria aqui há mais propaganda dele do que do Estado
de Rondônia, e essa propaganda é desvio de dinheiro que tem de ser ressan:ido aos cofres públicos.
Vou representá-lo na Procuradoria. É impossfvel que
eu, como representante do Estado de RondOnia, fique aqui nesta Casa de braços cruzados; estou trabalhando, perdendo horas de sono, correndo e deixando minhas obrigações, com o mandam de Senador, deixando que essa Governador enterre o meu
Estado. Isso nunca vai acontecer, Sr. Presidente,
Srs. Senadores!
Peço o apoio de todos. O Senador Vilson KleinObing bem disse que, para se adquirirem !!SSes
empréstimos, deve-se consultar a bancada no Congrasso. O Presidente da República nos procura
quando precisa de apoio aqui; quando é preciso votar matérias para o Governo Federal, estamos aqui
para votá-las. Portsnto, em um momen1D como
esse, o Governo Federal deve ouvir os Srs. Senadores, porque, na hora do endividamen1D, a culpa recai
sobre esla CllS<L Por isso, quanto mais atenção,
.
melhor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muifo obrigado.

Durante o diSCUISo do Sr. Emandes
Amorim, o Sr. Josá Samey, Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, que á ocupada
pelo Sr. .Júlio Campos, 22 Vice-Prasidente.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ào eminente Senador José Samey.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Senadores, a comunidade internacional está proft.n.
damente chocada, estarrecida, diante da brutalidade
do Governo da Nigéria, tendo à frente o General
Sani Abacha, que condenou à forca nove ativistas
de direifos humanos, entre eles o poela Ken Saro
WIWa, que foi Presidente da Associação dos Escrifores Nigerianos e um dos indicados, em 1994, ao
Prêmio Nobel de Literatura O Sr. Ken Saro WIWB
era presidente da Associação pela Ubertação dos
Direitos do Povo - OGANI, e, juntamente com oito
dos seus companheiros, foi brulalmente condenado
à morte.
•
Este é !!m crime, Sr. Presidente, que choca
profundamente a comunidade internacional. Se há
um pon1D no qual o mundo avançou foi na defesa
dos Direifos Humanos, e o Brasil foi signatário da
Convenção de São José, condenando todo tipo de
tortura e de penas cruéis. No entanto, agora nós assistimos a este ato extraordinariamente chocante,
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porque se situa entre aqueles dos mais abomináveis
praticados em nome da politica, do poder querendo
se sustentar e da violência institucionalizada em
nome do próprio poder.
A Organização das Nações Unidas, a Comunidade dos Povos Britanicos - Commonwealth, a
Anistia lntemacional, todos se uniram num apelo
veemente pela preservação da vida do poeta nigeriano
tao' conhacido e tao estimado, pelo que ele representava para o seu povo. A tudo fizeram-se owiclos fechados, e o que se consumou bi este crime, que, sem
dúvida, choca profu1damente 1Dda a humanidade.
Já tive oporlulidade de, desta lribU'la, dizer da
crescente violência que adotava o governo da Nigéria
e da ditadl.l'll cruel ifT1lOS!a a seu povo, tendo, inclusive, prenõldo o General Olusegum Obasanjo, que foi
presidentedaquelepaíserestauradordadernoclacia.
O Brasil, que hoje é um País ligado ao movimenlo mundial pelos Direilos Humanos, não pode ficar calado nem parado diante dessa ignomínia. Portanlo, Sr. Presidente, quero, desta lribuna,.pedir ao
Governo brasileiro que se junte ao proteslo internacional através de um alo concrelo, como fizeram os
Estados Unidos e os países da Europa, e retire o
nosso Embaixador de Lagos, na Nigéria, como protes1D do povo e do Governo brasileiro diante desse
alo tão ignominioso, que se choca profundamente
com a defesa dos Direilos Humanos que o Brasil
vem oferecendo no mundo inteiro.
Neste sentido, Sr. Presidente, a minha interferência neste plenário conclui muito mais pela extensão das palavras, muifo mais do que pela gesto,
pelo dever que temos de proteslar. E o protes1D que
deveremos fazer hoje, que é do consenso do Congresso Nacional e da comunidade brasileira, trata-se
de retirarmos o nosso Embaixador na Nigéria como
primeiro sinal diplomálico da noS$B inconformação
diante desse falo, não excluindo outros tipos de S<l'lções que o Brasil deve participar junlamente com
outros países.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. MLifo
obrigado.
O SR •. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência reitera toda a sofidariedade ao pronunciamen1D de V. Ex&, bem como aos protes1Ds pelo ocorrido na Nigéria, em que nove ativistas foram assassinados brulalmente pelo governo daquele país, dentre eles, o grande escrilor Ken Saro WIWa, Prêmio
Nobel Alternativo de 1994 e ex-Presidente da Associação dos Escrilores da Nigéria.
As palavras do Senador José Samey represenlam também as des!a Mesa Diretora. ·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimento que será &do pelo Sr. 1" Secr&tário em exercício, Senador Aaviano Melo.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO W 1,447·,DE 1995
· Senhor Presidenta,
Requeiro, owido o plenário, seja encaminhado
ao governo da República da Nigéria, por intennédio
de sua embaixada em nosso pais, um voto de repúdio ao enforcamento de nove ativistas dos direitos
humanos, um ato de barbárie que provocou a justa
indignação da opinião pl'blica mundial.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1995. ·
Senador Jefferson Peres.
(A Comlssao de RelaçCes Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Clln1Jos) - Nos termos do art 222, § 12., do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Comissão de Rela.ções Exteriores e Defesa Nacional.
Volta-5e à liste de oradores.
Cort:eeb a palavra m Seralor Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discwso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, muito se tem falado a respeito dos
problemas do Nordeste; ora palavras recheadas e
sem sl:bslância, ora documentos dignos de ~oside
ração.
Neste plenário, em diferentes momentos, modestemente tenho assinalado a necessidade de planejamento sobre os problemas do Nordeste. Não
baste que reclamemos que o Nordeste não recebe o
tratamento devido Ços governos; não baste que se
apontem as falhas; é impróprio que se invoquem
apenas as deficiências da sua estrutura econOmica
e social.
~
·
Essencial ·é que os problemas sejam postos
com objetividade. e dentro de critérios capazes de
conduzir a solução razoável.
Hoje, expondo assim os problemas, quero
prester uma homenagem ao nosso Colega, Senador
Beni Varas, pelo artigo publicado neste dia, intitulado 'Brasil, um Pais fraturado'. ~ primorosamente
objetivo o trabalho que acaba de vir ao nosso conhecimento.
Sem paixão e sem excesso de adjetivação, o
nobre Senador, conhecedor que é dos problemas da
!lOSSS Região, situa-os aponlando como resolvê-los
adequadamente. Irei pedir a transcrição deste artigo
nos Anais do Senado Fedetal, como um subsidio ao
eJa;~me geral dos problemas da Região. Fazendo-o,
quer9, entretanto, assinalar alguns dos seus pontos
fundíirnentais. •
Começa o eminente Senador pelo Estado do
Ceará a dizer:
O nosso maior desafio, neste final de
século, é integrar o BrasD. Não podemos iigrassar no século XXI sem enfrentar, de forma definitiva, as imensas desigualdades re-
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gionais que dividem este Pafs em dois: um
desenvolvido ê outro srixlesenvolvido.
No momento em que o ilustre Senador fala em
integração, cuida exatarnente da questão fundamental, não apenas da região, mas do Pafs. O Pais pra..
cisa integrar-59, inclusive, através das regiões Norte
e Nordeste, para que as soluções se dêem, forlalecendo a União. Não se trata de pleitear soluções
apenas para forlalecer o Estedo, a sociedade, a economia das regiões Norte e Nordeste, mas de soluções que façam com que o Nordeste integrado possa
colaborar no desenvolvimento do Pais, acima das
desigualdades, não apenas regionais, mas também
sociais, que atormentam toda a Nação neste momento.
Adiante, o nobre Senador observa, depois de
acentuar a existência dos dois brasis, a que ele denomina Brasil-1 e Brasil-2:

"Uso a expressão Brasil-1 para identificar as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, que abrangem 18% do território
nacional e concentram 62% da população.
Os seus q~. 1QO_ mi!hões de habitantes
geram um ~B estimado em R$330 bilhões,
o que corresponde a uma renda per capita
de R$3,3 mil. Essa região é responsãvel por
mais de 60% das exportações brasileiras.•
Criteriosamente, então, mostra o contraste:
'Chamo de Brasil-2 a região compreendida pelo Norte, Nordeste e Mato
Grosso. É uma área que concentra 38% da
população do Pais e representa 82% do território nacional. Essa região é responsãvel
por um PIB de R$65 bilhões e possui renda
per capita não superior a R$1,1 mil. Ou
seja, a renda por habitante é um terço da
renda do Brasil-1. A esperança de vida ao
nascer é de 58 anos no Nordeste e 70 no
Sul. No Nordeste, 51 ,2% da população se
situa abaixo da Hnha de pobreza•
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando
esses dados são postos em relevo, é preciso que o
Governo desperte, não para soluções isoladas, não
para decisões circunstenciais, mas para formular um
conjunto de soluções ordenadas que tenham co111inuidade no te~. acima das decisões pessoais de
governantes, sejam Presidentes das República, sejam Ministros de Estado ou Governadores.
As medidas se impõem em conjunto. É por isso
que o nobre Senador, a cujo artigo me refiro, salienta, com a visão do nosso te~. e não com a visão
do passado, de um liberalismo vencido, que é preciso modificar a atuação das organizações de plan~-
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mento-no País. Vale dizer: não se quer que -sejam
adotadas medidas isoladas, destinadas a um ou DU:,
tro estado, nem que se circunscrevam a providências circunstanciais. O que se impõe é uma solução
coordenada, que se desdobre em múltiplas providências, de maneira que os problemas da região sejam cogitados com espírito de continuidade e permanência. é o que nos tem !afiado. Mas é isso que,
neste momento, se precisa pôr em relevo, e é o que
faço, valendo-me da oportunidade do substancioso
artigo, a que me venho referindo.
Por isso, o nobre Senador acrescenta:
"Mas o Brasil-2 é díférente. A capacidade das regiões pobres de atraírem iniciativa do setor privado é mu~o pequena. Essas
regiões são reféns de investimentos estruturadores, de responsabilidade do setor pCblico. O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste
ainda precisam de um Estado promotor do
seu desenvolvimento.•
Quero AAJ:<!benizá-lo, de modõ particular, nessa passagem do seu artigo, em que investe contra o
falso liberalismo dominante, que pretende reduzir a
capacidade do Estado, quando todos sentimos que
sem um Estado presente e juridicamente forte não
há soluções adequadas para as desiguaidades vigentes no País, no campo das regiões e nõ canipo
social.
·
Mas faz uma oi.tra observação o nobre Senador:
•A segunda percepçatl importante é
que o combate às desigualdades regionaiS
não poderá mais ser realizado de maneira
fragmentada. Não podemos continuar olhando o Brasil de uma forma desagregada. Não
se trata mais de promover o desenvolvimento da Região Norte ou Nordeste de forma
isolada."
Assim, acrescenta. com a visão de quem descortina os problemas sociais e econõmicos:
"Mais uma vez o papel relevante será
reservado ao Estado. No entanto, é preciso
redesenhar o aparato institucional responsável por esse problema. Em primeiro lugar,
creio que se toma necessária uma reforma
nas instituições de planejamento. Em vez de
uma superintendência para cada região, poderia haver uma grande instituição para o
desenvolvimento do Brasil-2, capaz de ver,
de forma integrada, as necessidades de infra-estrutura e as potencialidades de desenvolvimento.•
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Essa, Sf. Presidente, SJ!!s e Srs. Senadores,
parecEH11e a forma .de ver ·os problemas da nossa
região, integrada ela no=njunto do País. Será por
um sistema de planejamento, vale dizer, de fixação
de prioridades para a solução continuada no tempo,
que encontraremos o caminho para reduzir a miséria
e as desiguaidades que estão atormentando a popufação brasileira.
O Sr. Benl Veras - Concede-me V. Ex" um
aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Beni Veras - Senador, quero agradecer
a generosidade das palavras de V. Ex", neste momento em que o País passa por uma etapa fundamental no seu desenvoMmento, ocasião em que o
Centro-Sul, por exemplo, tem agora o . Mercosul
como uma grand!l oportunidade para o seu desenvolvimento, a internacionalização da nossa economia também derivará, sem dúvida, para o crescimento_ da f!egião Centro-Sul. Temo que a·distância
entre o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul e o
Sudeste seja aumentada, de tal forma que o nosso
Governo não tenha condições de funcionar como
"dois governos", como seria o caso, porque tamanhas são as diferenças entre as duaS regiões. Mtito
agradecido pelas palavras generosas de V. Ex"
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" ainda
agora tem razão. Podemos acrescentar· - ·como alguns já observaram - que o importante para a S<llu"'
ção dos nossos problemas regionais não está na
criação de um ministério específico. Não se trata de
.criar carg<is. O ·importante é que se fixem soluções
ordenadas, planificadas, que tenham desdobramento no tempo, acima do poder voluntarioso de governantes. O que o País está precisando exatamente e não apenas, aliás, o Nordeste - é de que as soluções obedeçam a planejamento, e não à vontade
circunstancial dos dirigentes. Na medida em que
operarmos essa transformação, ·teremos condições
de promover um clima de igualdade no País e de
menos perturbação da ordem social
O que está ocorrendo, por exemplo, no campo
da reforma agrária não é outra coisa senão a falta
da planificação. Não se sabe quais os pontos em
que o Governo pretendeu fixar as prioridades para a
desapropriação e realização da reforma agrária. As
decisões se dão a~nforme a ene~gia ou a violência
do Movimento dos Sem-Terra.
Esse Movimento não se há de dizer que não
tenha razão. Erra aqui e ali nos atos de violência. As
origens de seu procedimento, entretanto, residem na
falta de justiça social. Num País com a dimensão do
Brasil há uma minoria que possui todas as terras e
uma grande maioria que não tem terras para trabalhar e plantar. Mas se isso está se dando, continua a
ocorrer, apesar das leis que regulam a reforma agrá-
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ria, apesar do que a Constituição estabeleceu, porque até hoje não hã um plano adequado, objetivo,
~rangente a nível de País, de mane~~. que as priondades se estabelecessem, e a tranquilidade pudesse ch89ar aos Q~ terra não têm para JJ!an!a~, obten.
do ass1m as cond1ções para sua sobreviVêllCia
O Sr. José Roberto Arruda- V. ExJ. ~ perm1te um aparte, nobre Senador Josaphat M9:nnho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Po1s não, nobre Senador José Roberto Arruda
O Sr. José Roberto Arruda - Senador Josaphat M::uinho, gostaria d~ cumprim:ntar V: Exã J>e!o
ges1o Importante de subl1nhar o artigo assmado hoje
pelo Senador Beni Veras, que jã foi Ministro do Pianejamento_ do Brasil: e tem, portan!o, ~Jr!!a .idéia ~
desenvolvnnento reg1onal, portan1o, uma idé.a naaonal, abrangente. O problema do Nordeste brasileiro
não é apenas dessa regiãO,' é, sobretudo, um problema de todo o País, que tem suas bases, suas raízes, nas nossas desigualdades. Os cientistas políticos e os estudiosos têm defendido teses e expos!o
trabalhos mostrando que as desigualdades brasileiras são gritantes. Eles nos colocam mesmo numa situação muito desagradâvel, se comparado ao desenvolv'mento social de todas as n""""es do mundo.
~
.
1
Ocorre que temos uma outra des~g~dade, 19ualmente perversa, só. que menos ~al1~a, que são
exatamente. as des~gualdades reg1on~. Tenho absoluta convicção de que estamos caminhando para
um novo período de desenvolvimen!o, para um novo
período de crescimento econômico. Essa convicção
não se funda apenas num plano de estabilização
econômica e .()()m efeitos a curto prazo. Funda-se
nurna crença lllaior: na I'Elvisão constitucional e
vinda do capital privado para setores produtivos da
economia, mas, sobretudo, no movimen1o da economia intàmacional, que nos coloca, a nós, brasileiros,
'çã ta rã
ube
manter nosnuma pos1 . o vo ve1, se so . rmos
.
.
sa soberama, ~e soubermos manter as vanãve!s da
no~ econom1a, que sã~ altamente ~~~eiS ~
Pa1s, e se ~oubermos ef~amente flex•?IIIZSJ' aq~lo
que é poss1v~ s~ flexibillzad?, sem preJUíZo d.os 1nteresses nac1onrus. Ora, partindo dessa convicção,
não pod~os cometer.o mesmo e~. de. modelos de
d~envol~llmento ant~nores, que ~nvdeg1aram ~ reg10:S lllSIS desenvolvidas em detrime~ID das reg1ões
ma1s. pobres. O modelo de desenvolv•men,to.q~ se
d~JS é-ex~lamente aquele que possa d•m•nu•r as
desigualdades, concentrar menos renda no StJ e
Sudeste e fazer as distribuições de recursos não em
função do poder ou da economia que se tem hoje,
mas do poder e da economia que se quer no futuro,
. que é menos desigual. Es!ou absolutamente de
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acordo com V. ExJ. e com o Senador Beni Varas, de
que tudo isso'parte de'uiií pressql()Sto, que é o planejamen!o do desenvolvimen!o nacional. Ou teremos metas a serem alcançadas na Região Norte, na
Região Nordeste e na Região Centro-Oeste, de tal
sorte que num período de cinco a dez anos tenhamos um outro mapa do modelo de desenvolvimento
nacional, ou outra vez teremos por gravidade um
modelo de desenvolvimen!o que até produz riquezas. que até produz empregos, que, claro, produzem
resultados positivos em termos macroeconômicos,
mas que agravam nonnalmente as desigualdades
regionais, jã gritantes. Por isso, eu gostaria de parabenizar v. Ex.. por trazer tema tão i~e a debate e principalmente por colocar a responsabilidade
das soluções inicialmente no planejamento das ações pltllicas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe
o apoio, nobre Senador, para salientar que o Governo não deve ter medo do planejamento. O fato de o
regime de plano ter nascido na União Soviética, no
cha~o regime do ~alismo ~· não de~e ~
pãn1co, PQrque o reg.1me de ~e1amento dali partiu
para o mundo, e reg1mes ~!al1stas o adotarn. ~
hã por Q':l8 pensar ~o plane,arnen!o dentro do esplnto do reg1me comumsta, mas não hã por que recusar
0 planejamento como forma de organizar a adminis!ração para a ativi~de pennanenl!t a serviço da população e da correção das desigualdades .que dMdem as populações, a exemplo do Brasil, em dois
paises.
O Governo, por outro lado, não deve ir ao encontra da opinião de velhos liberais que consideram
o planejamen1o uma idéia caduca e superada O plan~jS':flen!o entendido como forma d~ definição de
pnoridades.para soluções fi:indamentais de um pais,
esse plane,arnento é própno e ~eqoado em qualquer momento e em. gualquer regime. ~ horru:ns é
que lhe darão o esp1ri!o capaz de serv~r ao con1un!o
da população.
Não se arreceie, portanto, 0 Governo dessas
circunstâncias. Louve-se no pensamento tão lúcido
de um dos seus mais eminentes correligionários,
que é 0 Senador Beni Veras, e abandçne as soluções de circunstãncia para adotar as soluções planejadas e de coordenação.
É assim, Sr. Presidente, que peço a
~
que, com 0 meu discurso, faça transcrever nos
Anais do Senado 0 brilhante artigo do Senador Bani
Veras, "Brasil, um Pais fraturado!".
Muito obrigado
•
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

v.

SR. JOSAPHAT MARINHO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Segunda-feira;13 de novembro de 1995
BRASIL UM PA[S FRATURADO
•
BeniVeras
O nosso maior desafio nesta final de século é
integrar o Brasil. Não podemos ingressar no século
21 sem enfrentar, de forma definitiva, as imensas
desigualdades regionais que dividem esta pais em
dois um desenvolvimento e outro subdesenvolvido.
Essa transformação envolverá mudanças de enfoque da ação governamental; dos instrumentos de
aluação e, principalmente, de. COIT)preensão da realidade que se quer alterar. Se nãO agirmos com rapidez, ouso afirmar que o fosso entre os dois Brasis
pode aumentar, em decorrência do processo de integração comercial com os países do Meroosul.
Uso a expressão Brasil-1 para identificar as
Regionais Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste,
que abrangem 18% do território nacion@(_ e COI'lCell"
tram 62% da população. os seus quase 100 milhões
de habitantes geram um PIB estimado em R$330 bilhões, o que corresponde a uma renda per capita de
R$3,3 mil. Essa região é responsável por mais de
80% das exportações brasileiras.
Chamo de Brasil-2 a região compreendida pelo
Norte, Nordeste e Mato Grosso. É uma área que
concentra 38% da população do-Pais e representa
82% do território nacional. Essa região é responsável por um PIB de R$ 65 bilhões e possui renda per
capita não superior a R$1,1 mil. Ou seja, a renda por
habitenta é um terço da renda no Brasil-1. A esperança de vidà-ao nascer é de 58 anos no Nordeste e
70 no Sti. No Nordeste, 51,2% da população se situa abaixo da linha de pobreza
A primeira percepção, importante é que o
Brasil-1 não é apenas mais rico: Sua economia
dispõe de dinamismo próprio, reforçado pela integração com os pafses do Meroosul. Essa integração comercial está criando ·um poderoso motor de
desenvolvimento das atividades ecoi!Omicas no
eixo Belo Horizonte-Buenos Aires, que dará bons
frutos no futuro. Nessa área do Pafs, o Estado
pode ter um papel apenas indu!Dr da economia e
deixar que o mercado se encarregue de alocar os
recursos necessários aos investimentos. Sua vocação para o desenvolvimento pode se realizar
mediante sinalização correta do Estado às forças
do mercado. A integração competitiva, o aumento
geral da_produtividade, o incremento dos investimentos, tudo isso são tarefas que o setor privado
pode desempenhar adequadamente.
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Mas o Brasil-2 é diferente. A capacidade das
reg~ões pobres de atrair ini~ati'!as do setor ~vado?
muito pequena Essas reg•ões são reféns de mveslimen1Ds estruturadores, de responsabilidade do setor
pCblico. O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste ainda
precisam de um Estado promotor do seu desenvoMmen!D. Es1Du propondo ao Congresso e ao governo
federal uma ação vigorosa na promoção do desenvolvimen!D do Brasil-2, sob pena de se alargarem
demasiado as dis!âncias que já separam os dois
Brasis. O Estado precisa fazer nessa área menos
desenvolvida o mesmo que realizou no Brasil-1 na
década dos 50.
Até cer!D ponto, as desigualdades regionais se
explicam na evolução da História nacional e na diversidade de nossa geografia No entanto, a concentração dos parques au!Dmobilísticos, siderúrgicos,
de bens duráveis e outros segmen1Ds modernos refletem o viés da politica econOmica nacional nas últimas décadas É bom não esquecer que o Brasil do
Sudeste foi um pais desenvolvido a partir de forte
iniciativa governamental. O BNDES foi o grande financiador da infra.estrturua e dos investiinen!Ds privados, ofe1'9C!3ndo crédito sub-sidiados. O governo
investiu pesadamente em transportes, comunicações, energia As estatais concentraram no Brasil-1 a
quase totalidade dos seus investimen!Ds.
A segunda percepção importante é que o
combata às desigualdades regionais não poderá
mais ser realizado de maneira fragmentada Não
podemos continuar olhando o Brasil de uma forma
desagregada Não se trata mais de promover o desenvolvimento da Região Norte ou Nordeste de
forrnp isolada. Estou convencido de que o caminho
mais promissor é estabelecer uma politica nacional que busque a integração da Região Nordeste
com a Região Norte e corno. o Estado de Mato
Grosso, procurando somar as potencialidades dessas regiões no que elas oferecem como oportunidades de complementação.
Mais uma vez o papel relevante será reservado
ao Estado. No entanto, é preciso radesenhar o aparato institucional resposável por esse problema Em
primeiro lugar, creio que se-*<lma necessária uma reforma nas instituições de planejernen!D. Em vez de
uma superintendência para ceda região, poderá haver 001a grande instituição para o desenvolvimen1D
do Brasil-2, capaz de ver, de forma Integrada, as necessidades de infra-estrutura e as potencialidades
de desenvolvimento, • Atenta para promover a participação privada e a pCblica nos investimentos que
forem necessários.
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Em segoodo lugar, é necessária, uma reforma
na coordenação do esforço de financiamento do desenvolvimento. Hoje, temos o Banco do Nordeste,
aluando no Nordeste, o Basa aluando na Amazônia
e BNDES aluando no país como um todo. A coordenação nas diversas fontes de financiamento seria
importante para tomar viáveis os invesjimentos públicos e privados no Brasil-2. Em lugar de várias instituições fracas, uma instituição financeira. forte poderia ser mais eficaz. Essas são as idéias que ofereço ao debate.
Boni VllniS é Senador (PSDB ~CE)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador
Josaphat Marinho, o pleito de V. ExA será atendido.
Concedo a palavra ao eminente Senador José
Fogaça. S. ExA dispõe de 20 minutos para fazer o
seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pretendo entrar
nesse debate sobre a reeleição, uma vez que vãrios
Senadores de notória expressão nesta casa, que
contam um grande respeito por parte da opinião pública, manifestaram sues opiniões.
Evidentemente, não éonsidero q~ esse assunto seja descabido e esteja fora de pauta. Ao confrá.
rio, Sr. Presidente, :penso que este é um momento
adequado para se iniciar o processo de disaiSs!io
em torno do institulo da reeleição.
Es1amos analisando, estudando e alterando a
Constituição do Brasil erri vários aspectos. Diria· até
que, de certa forma, o que estamOs fazendo, ao longo desta primeiro perfodo da legislahn, nesta prf..
· . meira sessão legislativa, nada mais é do que recuperar todas as fontes que detemúnaram a Revisão
Constitucional, todas as vertentes temáticas que foram tratedas, abordadas, na revisão constitucional,
de uma forma ou de outra ·.estão sendo encaminhadas neste período de reformas da Constituição. Portanto, é absolutamente platislvel, absolutamente defensável e diria até sensato tratar da reeleição neste
momento, porque vários temas que foram objeto de
frustração no processo revisor da Constituição, que
foram objeto de grave ~ção e que não resU- ·
taram em boas soluções, todos esses temas estão
sendo ~os. estão sendo novamente conferidos pelo Congresso Nacional.
E constata-se que aquilo que parecia absolutamente imposslvel há um ano, ou seja, no período da
. Revisão Constitucional, aqlilo que parecia inadequado e impróprio ao Pafs naquele momento parti-
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.. cular, peculiar da Revisão Constitucional, agora é
amplamente aceito, majoritariamente acatado neste
Congresso. Refiro-me às várias emendas constitucionais que ar estão tramitam:!-., muitas delas já tendo sido aprovadas, Sr. Presidente. Refiro-me, por
exemplo, à emenda qúe aprovamos em segundo turno na semana passada e que promulgamos através
do Presidente desta Casa, Senador José Sarney.
Os debates que foram travados aqui no perfodo da Revisão Constitucional e a forma como setores identificados com algumas corporações reagiram
davam a clara percepção de que jamais se alteraria
essa norma inserida na Constituição de 88: a do monop66o rígido da União sobre a pesquisa e sobre o
refino de pelróleo no País.
No entarito, passado aquele per!odo, passado
aquele momento, passada aquela hora critica, o pro-,
cesso emergiu, fluiu e tomou-se tão simples como
égua, quer dizer, a aprovação da emenda do petróleo só teve resistêilcia em algumas~ cada vez
mais escassas e menos encorajadas que os SR>.
Senadores recebiam em seus gabinetes.
Lembro-me, Sr. Presidente, que quando se
tentou propor esse tipo de mudança na Constitliçao em 1994, a impressão que se tinha era a de
que o mundo ia desabar e que o céu cairia sobre
as nossas cabeças. Havia corredor polonês em
massa; na Saída dd Congresso Nacional, contra as
emendas constitucionais que quebravam os monoPólios da telecomunicação e do petróleo. Essas mudanças ocorreram agora com uma fluidez quase que imperceplfvel, absoluta.
De modo, Sr. Presidente, que saliento o quanto
é adequado àste momen1o para trazennos o principio da reeleição à baila. Não o era no final do mandato do ex-Presidente, porque os finais de mandato
têm processos mais r!gidos, mais fechados, as candidaturas já estão encaminhadas, as esperanças já
estão ~das. as perspectivas já estão definidas. Dessa maneira, os 18 meses anteriores ao final
de um mandato são de drástica limitação para qualquer tipo de debate polftico.
Lembro-me, Sr. Presidente, da emenda proposta pelo Sr. Relator, então Deputado Nelson Jobim, hoje Ministro da Justiça, que adotava aquela
antiga fónnula já aplicada na Constituinte e depois
repetida na Revisão Constitucional, da qual ·alguns
Senadores que viveram essa experiência se lembram, a chamada emenda aglutinativa. Esta permitia
que várias emendas fossem consubstanciadas em
uma só por um texto do Relator.
,;::-

-

--
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Na verdade, essa era uma prática inovado."B,
ou seja. produzir texto novo a partir de emendas já
existentes, porque não se podena fazer, regulamentarmente, uma nova. Chamou-se a isso de emenda
- aglutinativa
A emenda aglutinativa da reeleição, na Revisão Constitucional, produziu um resultado no mini-.
mo monstruoso. Dizia o seguinte: o candidato - Govemador ou Presidente da República-. como estava
em final de mandato, deveria licenciar-se três meses
antes da eleição e concorrer como licenciado. Caso
perdesse, não se reelegesse, deveria obrigatoriamente transformar essa licença em renúncia.
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V. Ex", Sr. Presidente, que já era Senador desta
deve lembrar-se desse modelo "franksteiniano" que produzimos no Congresso Nacional.- Uma
colcha de retalhos absurda e incoerente. O Presidente tinha que se liCenciar para concorrer. Caso
vencesse as eleições, terminaria os 45 dias de mandato que lhe restavam, caso perdesse, seria obrigado a renunciar, porque temia-se que nos últimos
quarenta e cinco dias, após a eleição, reassumindo
o mandato faria toda e qualquer falcatrua posslvel
para recuperar-se da derrota sofrida.
Ora, a tal de emenda aglutinativa, - convido os
Srs. Senadores, da época, a refrescarem as suas
memórias relendo os Anais da Revisão Constitucional - esse tipo de proposta não podia passar mesmoi Porque só existe um tipo de reeleição, a que
está dentro do padrão universalmente aceito: o candidato à reeleição mantém-se no cargo, ou então,
não há. reeleição.
Há países como o México, por exemplo, em
que a objeção ao princípio da reeleição é tal qúe, lá,
a irreelegibilidade se transforma em cláusula de inelegibilidade específica O que significa dizer- qoe
quem é Presidente uma vez, no México, nunca mais
poderá sê-lo. Ou seja, Presidente mexicano só o é
uma vez. Nem mesmo no mandato subseqOente ao
próximo poderá concorrer novamente. É uma cláusula perpétua de vedação para a reelegibilidade.

regimes parlamentarislas -, norte, centro e sul-amáricanos optam pelo modelo presidencialista, que é a
nossa man:a institucional, desde os Estados Unidos
da América até o Uruguai.
Olhando todos esses países que adotam o regime presidencialista. constato o seguinte: o Brasil é
absolutamente inédito em termos constitucionais.
Estamos merecendo uma medalha mundial, Sr. Presidente, pois somos o único pais do mundo que tem
mandato presidencial de 4 anos sem reeleição!
O México tem horror à reeleição, mas o rnandato é de 6 anos; no Uruguai não há reeleição, mas
o mandato é de 5 anos; na Venezuela não há reeleição, mas o maridato é de 5 ànos; na ArQentina, não
havia reeleição, mas o mandato era de 6 anos. Queria que me indicassem um pais com um mandato de
4 anos sem 0 direito à reeleição.
Na verdade, essa prática demonstra algo mLito_
simples, primário, perceptlvel: demonstra que temos
a cultura da desconfiança. Nós alimentamos a cultura
do procedirnenb permanentemente critico, da desconfiança ·pel'manente, ou seja. até prova em contrário,
nenhum governante da América Latina é sério.
E verifica-se no Brasil que esse princípio da vedação à reeleição não acabou com a corrupção,
com o clientelismo e com as práticas de patrimoniaUsmo do estado, que são, infelizmente, uma tradição
cultural do nosso Pais.
Há quem argumente que governadores e prafeitos _vão despejar recursos, em final de mandato,
para garantir a sua reeleição. Isto até pode ser verdada, até porque eu já vi muitos governadores e prafeitos despejarem recursos em final de mandato,
para eleger o seu sucessor e continuar controlando
a máquina do Município ou a máquina do Estado.
Portanto, aqueles que querem evitar a continuidade dos mandatos devem saber que não canseguem evitar o continufsmo - que é muito pior do que
a continuidade-. porque, por trás do continufsmo, há
manipulação, há a prática do controle, da articulação
e do tráfico de influência Enfim, dá-se o tapa e esconde-se a mão.

É um exagero mexicano? É um exagero! Mas
os mexicanos não aceitam a reeleição. Outro pais
que não a aceita é o Uruguai. Lá o presidente só
pode concorrer passado um mandato. Na Venezuela, da mesma forma, o princípio da reeleição é vedado.
Aliás, quase todos os pafses da América, já
que o presidencialismo é uma invenção tipicamente
americana- os pafses asiáticos e europeus têm uma
tendência a um outro tipo de sistema, basicamente

Na verdade, isso não tem evitado a corrupção
e nem acabado com a sua prática no Pais; não acabou com as práticas clientelistas, n.ão acabou com o
caciquismo, não acabou com o coronelismo, não
acabou com o mandonismo político nas regiões
mais atrasadas do Pafs e nem mesmo em algumas
regiões mais desenvolvidas.
O que verificamos no mundo inteiro é que o
principio da reeleição é adotado para os mandalos
mais curtos, embora haja pafses que exage~.

casa.
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como a França, que tem um regime de semiprésidencialismo, onde se adota um mandalo de 7 anos,
com direito 'à reeleição. Isso garantiu ao Presidente
François Mitterrand 14 anos de mandato, 14 anos
sob a égide política de um homem, o digno presidente socialista francês.
É verdade que a França o escolheu democraticamente, é verdade que a França optou por ele por
meio de eleições abertas, livres e com ampla participação popular; mas longos mandatos nem sempre
são recomendáveis, até porque foi bastante melancólico o final do mandato do Presidente Mitterrand,
um homem que, por todas as razões, por todos os
pretextos merece a nossa admiração pela sua dignidade e pela sua tradição política.
No entanto, o inverso também não é defensãvel. Mandatos de 4 anos fazem-nos remontar, Sr.
Presidente, à Primeira República. fazem-nos remontar aos primeiros períodos republicanos do País, dos
quais, creio, os brasileiros não têm saudade política,
aos quais, creio, os brasileiros não querem remontar
neste momenlo.
Na Primeira República, o mandato era de 4
anos, e não havia reeleição; mas a verdade é que
também não havia democracia: os presidentes eram
eleitos por 2,3% da população, por meio do voto
censilário, o que, se não era uma anomalia institucional, era pelo menos algo que não se podia chamar de democracià, na plena e mais verdadeira
acepção da pal:;wra. _
Então, quero trazer essa contribuição, a contribuição de quem pensa que este é o momento ético
para debater a questão da reeleição. Deixar esse
assunto para ser discutido depois das eleições municipais não é um tratamento ético adequado e correto
quanto aos aluais Prefeitos. Se somos contra, se o
Congresso é contra, se o Brasil quer ser o único
país do mundo a ter esse tipo de modelo, vamos
dizê-lo agora aos Prefeitos e aos Governadores.
Nesta hora, estamos dando o direito aos aluais Prefeitos de participarem do debate, o que não significa
que a reeleição será o resútado final desse debate,
mas significa que, pelo menos, eles não estão sendo
excluídos nem marginalizados e que não é anti-ético
ou criminoso assegurar-lhes o direito de pleitear a
reeleição.
O SR. 'PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vou
prorrogar por um minuto o tempo do Senador José
Fogaça, que já útrapassou o seu limite.
O Sr. Jader Barbalho - CollCfldEHTlEI V. Ex"
um aparte?
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O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Jader Barbalho - Desejo manifestar a
minha concordância com a tese que V. Ex" defende
de que o momento oportuno para debater essa_
questão seria agora Concordo plenamente com V.
Ex". A apreciação desse tema mais adiante poderá,
na verdade, transfonnar-;;e na discussão do casuísmo. Entendo que não é jusfo, não é válido, principalmente com relação ao Presidente da República, que
se discuta isso após as eleições municipais, quando
o País e Q Congresso poderiam verificar o dese111J6nho do Presidente da República Não creio que se
deva alterar a Constituição do Pais em razão de
uma pessoa, em razão de um governo. Creio mais,
Senador José Fogaça: que mais adiante não haverá
clima emocional para discutir esse tema Por Isso
mesmo o meu aparte é de solidariedade aos argumentos de V. Ex", no-sentido de que se tiver de haver uma alteração dessa ordem e dessa 'natureza
que ela seja feita agoJSL
_
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador
Jader Barbalho, principalmente pelo apreço do seu
aparte-e pela poSição que v, Ex" manifesta neste
momento.

Outra argumentação que alguns trazem ao debate é quanlo à prática do clientelismo, do uso de
recursos públicos, do gasto excessivo que l;erá feito
na véspera da eleição. Gasto em véspera de eleição, clientelismo, é coisa generalizada e universal
no Brasil. Não é a reeleição que vai fazer com que
isso aconteça, mas a necessidade do conlinuísmo
político.
Aliás, quando o mandatário, prefeito ou governador, não vai ser o responsável pelo futuro mandato, o que ele faz? É exatamente gastar, criar despesas, fazer dívida, enfim, endividar o Estado até os
gorgomilos, Sr. Presidente, porque quem vai mostrar
que é incompetente depois é o seu sucessor.
E os- exemplos não estão muito distantes.
Quem depois vai mostrar que não sabe administrar
a máquina e que não sabe administrar os recursos
públicos é o seu sucessor. E ele sai como o grande
feitor, como o grande realizador, como o grande investidor. Faz o sucessor, mas esse foi um incolllJ6tente. Temos o conlinufsmo, temos a ruptura, temos
a irresponsabilidade, temos a iniqOidade politica, Sr.
Presidente.
Então, o argumento do clientelismo como prática nas prefeituras, como prática n9s governos estaduais, a meu ver, não procede. Por outro lado, seria
assimétrico, constitucionalmente, estabelecermos ,

Novembro de 1995

.. ANAIS DO SENADO FEDERAL

·--uma emenda só para Presidente da República, que
não contemplasse os Estados e as prefeituras. Quebraria o princípio da simetria constitucional. .
O que penso que o Congresso pode fazer, se
aprovar a reeleição, é a\IIOrizar que as constitLiQC5es
es1àduais optem ou não pelo principio da reeleição,
segundo a autonomia de cada Estado. Mas mesmo
assim, a emenda constitucional deve garantir o princípio da simetria constitucional no sentido de que as
prefeituras, os municípios, os governos estaduais,
as unidades da Federação também adotem o princípio da reeleição, se o Congresso vier a fazê-lo em
favor do Presidente da República.
Esse é meu pronunciamento nesta tarde, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho por
permuta com o Senador Casildo Maldaner.
S. ~·dispõe de vinte minutos. .
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presiden!e, Srs. Senadores, os jornais de ontem traziam algumas manchetes com temas da
maior- importancia para a sociedade· brasileira. O
Globo trazia "Juros Explodem Dívidas do ·Sistema
Rnanceiro da Habitação".
O início da nqtícia está vazado nos seguintes
termos:

•o aumento das taxas de juros, a partir
do Plano Real, fez explodir as dívidas dos
mutuários do Sis!ema Rnanceiro da Habitação. A disparidade entre o reajuste das
prestações e a correção do saldo devedor
de quem comprou casa própria tomou as dívidas praticamente impossíveis de serem
quitadas"r
A Folha de S. Paulo publicou:
"Desemprego acelera Saque do FGTS.
Comparadas às de outubro de 94, as retiradas são de 89,9% maiores".
Além disso, o noticiário fala a respeito da Previdência Social, em razão das conseqOências do desemprego no Brasil.
Sr. Presiden!e, todos sabemos as dificuldades
que vãrios sêgmentos da sociedade brasileira têm
atravessado em razão da implantação do Plano
Real. Se por um lado a inflação está contida ou em
patamares pequenos, se por um lado a moeda ganha estabilidade, por outro, aqui mesmo no Senado
Federal, diariamente Senadores têm denlllciado as
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dificuldades P.Or q~i)aSSalll vários setores produtivos da vida brasileira e também os Estados. inclusive aqueles que possuem tí!Uos, em virtude do erascimento acelerado da dívida pública estadual, em razão da política de juros.
Enfim, o Governo tem convocado todos nós ao
sacriffcio· para que o País ganhe a estabilidade.
O Congresso Nacional não tem faltado com o
Governo. Todas as emendas constitucionais enviadas ao Congresso, com vistas a emendar a Constituição, têm merecido a maior atenção, acolhida e solidariedade do Congresso Nacional. Isso tem aconte- ··
cido até mesmo com algumas matérias polêmicas,
corno a reforma administrativa. em que se elimina ou
se pretencle·eliminar o direito adquiritlo, que é completamente distinto da estabilidade.
A estabilidade pode ser varrida da legislação
brasileira; o que não pode ser varrido da sociedade
organizada é o direito adquirido. Da mesma forma
assistimos, ainda na Câmara. ao debate relativo à
previdência social, que se centra exatamente na
questão do direito adquirido.
Sr. Presiden!e, li também nos jornais desse final de semana que o Presidente do Banco Pontual,
Sr. Luís César Fernandes, diz que se o Corl(llllSSO
tiver juízo irã aprovar o plano. Qual é o plano? O plano, Sr. Presidente, é uma MP, isto é, mais uma rnediela ·prõvisória. Desta feita, medida provisória para
ajudar, para recuperar o sistema financeiro nacional.
Sr. Presidente, segundo o notíciãrio produzido
pelos analistas econômicos, poderão chegar a 13 bi·
lhôãs os recursos oriundos de dinheiro do contribuinte para socorrer o sis!ema financeiro nacional. Todos nós nos recordamos dos episódios recentes envolvendo o Banco Econômico. Corno Uder do PMDB
nesta Casa, tive a oportunidade de participar de reunião com o Presiden!e da República Fernando Henrique Cardoso, em que Sua Excelência informava a
nós, Uderes dos Partidos que dão sustentação ao
Governo no Congresso, lll!EI. mais nenhum centavo
público seria aplicado para salvar banco falido ou
banqueiro que não administrasse bem a instituição
financeira.
Nos debates aqui travados, Sr. Presidente, obtivemos a informação de que, em encontro social,
parlamentar desta Casa era alertado, pelo Sr. Ministro da Fazenda. de que o Banco Econômico estava
em situação ruim. Noutra oportunidade, o Presidente
do Banco Central dizia que o Banco Econômico estava em mãs condições e que seria necessário tomar providências.
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Sr. Presidente, não posso entender por que
uma instituição que tem a obrigação de aco~anhar
as instituições financeiras neste País, que tem a obrigação de zelar pela moeda, não tome conhecimento desses assuntos. Não entendo por que as auloridades responsáveis fiquem alertando os parlamentares, em encontros sociais, de que determinada institlição bancária· está em dificuldades e de que há
necessidade de.providências imediatas.
A sociedade fica desprotegida. Tem, sim, o
Banco Central a obrigação de acompanhar, fiscalizar
as instituições bancárias e, detectando que em qualquer uma delas há problema, imediatamente intervir.·
Agora, Sr. Presidente, estamos diante do fato
consumado. Aliás, estamos nos transformando, ao
longo do te~. na sociedade do fato consumado.
O Sr. Jefferson Peres- PermitEHne V. Ex"' um
aparte,SenadorJader~ho?

O SR. JADER BARBALHO - Já concederei o
aparte, Senador Jefferson Peres.
Haverá quem diga sim: seguramente quem
mais entende do que eu, que pouco co~reendo de
matéria financeira Se o Congresso não aprovar esta
MP, o Brasil vai viver o que a Venezuela viveu ou
está vivendo. Lá, os bancos particulares teriam passado por graves dificuldades e, em conseqüência
disso, um desarranjo na economia, nas finanças do
governo.
Sim, mas que culpa temos nós, Congresso ou
sociedade brasileira, se o Banco Central não "cumpriu as suas obrigações de fiscalizar e de tomar providências no .momento oportuno? Deveria assim ter
feito em relação ao Banco EconOmico, o que evitaria
a corrida que acabou havendo dos bancos particulares para depósito no 9anco do Brasil, na Caixa EoonOmica e até em bancos estrangeiros, pela falta de
segurança do depositante.
O problema, portanto, não é do Congresso
nem da sociedade brasileira. O que não podemos
assistir, Sr. Presidente, é à polftica do fato consumado à custa do dinheiro do contribuinte.
Eu preciso dizer estas coisas aqui, solidário
que sou com o meu partido. E temoS demonstrado
de forma firme e efetiva ao Presidente da República
O que"não poqemos aceitar é que, em nome da estabilidade deste País, se caminhe para a emenda
constitucional restritiva ao funcionalismo público. O
funcionalismo p(blico precisa fazer um sacriffcio em
favor do Brasil; aposentados, segurados e pensionistas da Previdência Social precisam também dar a
' sua cota de sacrifício. Todos estão contribuindo.

Novembro de 1995

Sr. Presidente, qual o setor da economia neste
Pais que não está padecendo dificuldades? Qual foi
o programa, a linha especial que foi criada a este nfvel, como a que está sendo apre$9ntada agora em
relação ao banqueiros? Quem, neste Pais, tem dúvida de que os banqueiros se~re foram uma classe
de privilegiados, que ganhou dinheiro na época da
ciranda financeira? Apesar da sua intimidade com a
área económica e financeira, estavam desprevenidos para as conseqüências do Plano Real. Eles, que
têm intimidade com os números, com aqueles que
formulam a política económica e financeira do País,
estavam desprevenidos - porque, de um modo geral,
todos esses técnicos que ai estão são os mesmos
que há trinta anos formulam política económica neste Pais; às vezes, entram em recesso quando vão
servir uma ins!ifuição bancária e, depois, retomam
para o Banco Central ou para pos1Ds-<:haves na área
económica do Governo.

Era exatamente essa área qúlrestava desprotegida, encontrava-se desprevenida. O Poder Público vai
ter de injetar cerca de R$13 bilhões, segiSldo o noticiário e a informação dos analistas económicos.
Conced,p o aparte a V. Ex"', Senador Jefferson
Peres.
O Sr. Jefferson Peres- Senador Jader Barbalho, dentre os muitos elogios que podem ser feitos
ao Plano Real e à estabilidade económica, um é o
de que, pela primeira vez, em mu~os anos, o sefDr
financeiro perdeu, regrediu na participação no PIB.
Saiu de um percentual de mais ou menos 20% para
menos de 10%, ou seja, houve, de alguma forma,
uma redistribuição de renda em desfavor do sistema
financeiro. Vejo com mu~ restrições a MP baixada
na madrugada de sábado da outra semana Amanhã, eu e outros membros da Comissão de Economia vamos encontrar-nos, a convite do Banco Central, com os diretores dessa instituição para discutir
essa MP. Yamos ver que explicações eles têm a nos
dar e, evidentemente, votar em conseqüência Existe aí uma questão delicada realmente. Por um lado,
há a firme determinação - que é de V. Ex"' e minha
também - de não injetar recursos p(blicos para salvar o setor financeiro. Por outro lado, é preciso levar
em conta - é uma realidade, queiramos ou não, gOS:
temos ou não - que a quebra de um grande banco
pode gerar o efeito dominó. Com a quebra de todo o ·
sistema, não perderiam apenas os banqueiros, nem
os acionistas do banco, perderão os depos~es e
toda a economia nacional. A minha preoc~ção é
igual à de V. Ex"'. Nós, membros da Comissão, ~ •
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mos examinar com todo cuidado o assunto, mas é
preciso ir dàvagar porque •o saotp é:de, barro•.
SR. JADER BARBALHO _ Não tenho a me_ nor dúvida disso, Senador Jefferson Péres. O que
me preOCI.IPa é exatamente a política do fato consuad
0
m
•
Ressalta V. Ex• o que eu já havia tratado. Não
tenho a menor dúvida dos efeitos do episódio do
Banco Econõmico. As minhas incertezas são quanto
ao Banco Central: se não deveria ter aluado muito
antes de o Banco Econõmico chegar à situação
atual, que justifica agora a contaminação do Sistema
Financeiro e, éonseqOenternéirte, a necessidade de
o Poder Público injetar recursos. Essa é a minha
preocupação.

o

O Sr. Jefferson Peres- Senador Jader Barbalho, eu gostaria apenas de complementar suas palavras. Devemos dividir a culpa, porque até hoje o
Congresso Nacional não votou a lei complementar
que regulamenta o sistema financeiro. Sa deveria
prever tudo Isso, dando, inclusive proteção ao depositante e autonomia e independência ao Banco Central. Essa jamais deveria ser uma decisão· Política. A
culpa é também nossa
O SR. JADER BARBALHO- Concordo com V.
~ Inclusive, eu esperava que a MP relativa à proteção aos depositantes vie!!SB juntamente com a
que dá proteção aos bancos, mas os estudos que
buscam medidas para proteger os depositantes ainda não foram concluídos.
Minha preocupação, portanto, Srs. Senadores,
é quanto a essa conduta de falta de previdência,
prevenção, em relação ao sistema bancário e às
conseqüências que isso acaba de promover junto ao
Erário. Afinal de contas, será o contribuinte que irá
pagar tudo isso. Até me adiantei em dizer que tecnicamente podem provar-me e, seguramente, provarão a V. Ex"s no Banco Central amanhã, mas é inevitável impedir o mesmo que ocorreu ·na Venezuela
Talvez não tenhamos nenhuma possibilidade de
qualquer contra-argumento. O que não se justifica, no
meu entendimento, é a política cio fatl consumado.
O Banco Central está ar para acompanhar, tomar providências e evitar, no mómento imediato e
oportuno, que ocorra com o sistema bancário e financeiro o que está acontecendo neste instante. O
que não é justo é que se dê tratamento político à
questão, quando o tratamenlo deveria ser eminentemente técnico. Um banco merece ou não intervenção, tecnicamente? Envolve-se o Presidente da Repltiica em episódios como o do Banco Econômico,
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como se a questãÕ i:tà flsc.aJ ização de um banco tos.s.e -matéria ·de ·natureza política e não de natureza
técnica. Um banco merece ou não intervenção? Um
banco merece ou não a aplicação de determinadas
normas do Banco Central? Porl!mto. o tratamento é
de natureza técnica e não política. Hoje, estamos
diante dessa situação.
Retere-se v. Ex', em seu aparte, que agora há de
se constatar que 05 banqueiros passam por clificUda.
des. Mas, Senador, passam por dific:Udades amplos
setores. Quantas empreiteiras neste País não pas- .
sam por dificuidades?
Não seria estranho que o Governo baixasse
uma MP, criando uma linha de crédito para a incorporação e proteção de empreiteiras deste País?
Poderia emitir para salvar o patrimõnio das empre~eiras, para salvar as empre~eiras. O que não é
possível é que o Banco Central continue a surpreender a soéiedade brasileira com medidas fora de
hora, medidas intempestivas, cujas conseqüências
já se fizerãm sentir na sociedade.
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Jader Barbalho, permite V. Ex" um aparte?
O SR. JADER BARBALHO- Ouçó V. Exª, Senador Vilson Kleinübing.
O ·sr. Vilson Kleinübing - Aprove~o a oportunidade do discurso de V. Exª para fazer algumas observações pessoais - friso: pessoais - de quem tem
acompanhado esse processo. Em primeiro lugar, V.
Ex" tem razão quando diz que o Banco Central tem
que ter capacidade de intervir para que o sistema
funcione. E assim em qualquer país que tenha uma
estrutura cap~ista. É assim nos Estados Unidos, é
assim na Alemanha e é assim em qualquer país que
já esteja com o seu sistema financeiro organizado.
Aqui no Brasil, infefizmente, essa autoridade do Presidente do Banco Centrar é um pouco arranhada por
nós- quando falo nós, falo em termos genéricos-.
quando lutamos para que o Banco Central não faça
intervenção nos nossos bancos estaduais. Se luto
para que o Banco Central não faça intervenção no
Banco do Estado de Santa Catarina, eu tiro a autoridade dele. Se eu luto para que não faça intervenção
no BANERJ, no BANESPA, eu tiro a autoridade
dele. Esse é um problema que nós do Senado da
República temos que equacionar daqui para frente.
Que Presidente do Banco Central nós queremos?
Com que.autoridade? Para depois poder nomeá-lo,
porque, no fundo, quem nomeia é o Senado. Eu não
reclamo que o Governo tenha baixado a medida provisória porque, no fundo, é responsabilidade do Go-
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vemo garantir a se§ürança do sistema. Quando o
correntisfa deposita dinheiro num banco, êle o tat,
às vezes, porque o patrão paga a folha de pagamento por aquele banco; ele deposita porque é vizinho
da agência - o bonacheiro da esquina escolhe a
agência mais próxima; ou ele deposita pelo que vê
de propaganda na televisão. Quando o banco quebra, a culpa é do Governo, a ctJpa é nossa, a culpa
é de todos os políticos brasileiros que não criaram
um sistema de segurança para o dinhlliro dele. J:
bom lent:Jrar que Hitler só assumiu o poder na Alemanha por causa de um problema semelhante a
este: quando a classe média alemã perdeu o seu
depósito. Senão. ele nunca teria assumido o poder
lá. Esta segurança está faltando. V. Ex"- disse bem:
em primeiro lugar, faltou a outra medida provisória
que dá garantia ao conenlisfa, porque esta só dá
garantia ao sistema. lndiretamente, ele propunha
uma segurança para o conenliste; mas, basicamente, ainda se está ~o no sistema. Em segundo
lugar, pode-se criar' linha de crédito para ajudar.
Agora o que não pod'e ser é •casa de ferreiro, espeto
de pau." Quar)do a e!1llresa está quebrada, ela vai
ao banco e tem que pagar dólar mais 30%. Quando
o banco está quebrado, ele vai ao Governo e quer
pagar dólar e com subsidio. Em Santa Catarina, temos uma lei que dá estimulas à implantação de indústrias .em que o .governo. abre mão de illllOstO.
Mas,porcornram,a8111lresa.depo~de~~

da, funcionando, segura, tem que devolver integralmente o. dinheiro do auxmo que recebéu quando de
sua instalação. O ponto fundamental da medida que
deve ser modificado é este: se vai haver um beneficio, se ele é necessário, primeiro, tem que ser por
um projeto aprovado pelo Banco Central com cOnhecimento do Senado; segundo, oom devolução.
Se é pará sanear o sistema, se é para dar segurança ao s~ porque o sistema vai ser seguro e vai
ter possibilidade de ser próspero no futuro, então ele
tem que devolver. E com um detalhe: e aquele dinheiro que se ganhou na época das vacas gordas,
que se transformou em açõllS de empresas privadas? Quantos bancos têm hoje·ações de empresas
privadas nesta Pais? Esse dinheiro não vai voltar
para o s~ma? Essas são as perguntas que eu
queria acresce!)tar ao seu discurso, em um momento tão próprio.como este, em que temos de examinar
a segurança do sistema. E o pior, Senador Jader
Barbalho, é o buraco do Governo, que começou com
formação das reservas, juros altos, endividamento
pllllico, prefeituras quebradas, Estados quebrados
agriculliJra quebrada, banco quebrado. E, daqLi ~
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pouco, vai vir mais; o PROALCOOL quebrado. Atii
quando o erário p(.()liéo vai agüentar isso? Não sei.
Acho que não agüenta mais.
O SR. JADER BARBALHO- Agradeço o apar- --·
te de V. Ex"-, que, com muita pertinência, colabora
no meu modesfD discurso, Senador Vüson Kleinübing.
Aliás, lamenlo a cassação prévia sofric;fa por V.
Exã como Relator desta MP. A imprensa estranhamente anuncia isso, e a Mesa do Congresso Nacional terá de explicar, já que o Relator é do Senado
Federal. A imprensa está a especular a respeito da
substituição de um Relator de Santa Catarina ·por
um Relator da Bahia, com toda homenagem de que
são merecedores os baianos.
E ressalto do aparta de V. Ex"- exatamente isto:
para os banQueiros, tratamenlo diferenciado,- possibilidade. inclusive de abater 30% na declaração do
lllllOsfD de Renda, em razão da incorporação ou da
fusão; pagamento com moeda podre; financiamento
P?r conta de alivo a ser desmobilizado, juros subsid•ados.
Portanto, o que entendo é que a sociedacl6
como um todo, para se ajuster ao Plano Real está
passando por sacriflciós. Por que aqueles q~. na
época das vacas gordas, como bem disse V. ex-,
engordaram, ganharam dinheiro neste Pais como
nenhum selor teve a oportunidade de auferir terão
hoje, num momento de dificuldades, tratamento diferenciado em relação aos demais? Isso é que temos
dificuldade de CO!IlJreender, como bem disse v. Ex•
E há dificuldade tant:Jém de se compreender
para que serve o Banco Central. É uma dificuldade
eno~. Se é para detectar irregularidades apenas
depo~s de casa arrombada, depois que se manda dinheiro para o exterior, como os jornais estão a publicar, nesta fin~ de semana, no caso do Banco EconOmico, para que serve o Banco Central?
Se· é para isso, Sr. Senador, penso que o Senado tem efelivamente a obrigação de tomar providênciaS urgentes e não aceitar o conselho do Presidente do Banco Pontual de que temos que tomar juízo. Eles nl!o precisam ter juízo. Eles já têm o Banco
Central para protegê-los quando lhes falta juízo. Nós
não, temos sido solidários com todos os governos,
até com o Governo Collor, que atravessou a Praça
dos Três Poderes e arrancou do cOngresso a aprovação para confiscar dinheiro de caderneta de poupança de velhinho. E o Congresso aprovou .Que
cada brasileiro poderia ter em conta um máximo de
cinqüenta cruzeiros, àquela altura. Aprovamos tudo
isso.

:~'
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No final, nós, da élasse política, é que somos
responsáveis. Os tecnocra1aS, que não têm partido e
têm o sentimen10 cívico da postum s~rapartidária,
podem servir a todos os govemós e à administração
píblica e passar algumas temporadas na iniciativa
privada, reciclando-se.
O Sr. Humberto Lucena - Concede-me V. ExA
um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Ouço V. Ex",
.com prazer.
O Sr. Humberto Lucena -llfobre Senador Jader Barbalho, gostaria da cumprimentar V. ExA pelo
oportuno pronunciamen10. Preliminarmente e com
vistas até ao último aparte do Senador Jefferson Pêras, colocaria perante V. Exa a minha dúvida quan10
à constitucionalidade desta medida provisória O art.
192 da Constituição diz:
"Ar!. 192. O sistema financeiro nacional, estrutumdo de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir
aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre: (•••)"
Ora, nobre Senador, não havendo ainda essa
lei complementar, como pode uma medida provisória

estabelecer critérios sobre o funcionamento dos estabelecimentos de crédito? Tenho a impressão que
essa medida é flagmntemente inconstitucional, porque tmta, ao arrepio da Constituição, de matéria que
deve ser regÚiamentada por meio de lei complementar. Saba V. Ex" que medida provisória não pode
versar sobre assunto que é pertinente, exclusivamente, a lei complementar. Por isso penso que essa
medida é inconstitucional e como tal deve ser tmtada pela Comissão Mista que vai se debruçar sobre •
seu exame. De outm parte, aproveito o pronlmeiamento de V. Ex" para estranhar que o Governo, tão
generoso, por intermédio de sua área econômica,
com os banqueiros - que, como bem aludiu V. Ex", é
um dos segmentos da economia que mais tem lucrado neste· País, todos sabem disso -, não !eliha o
mesmo procedimento em relação à situação pré-falimentar dos Estados e Municlpios, cujo processo de
endividamente é cada vez maior. E quando se apresentam projetas, como foi o meu caso e o de outros
Senadores, que visam, justamente, a aitenir a legislação em vigor sobre a rolagem da dívida, a área
econômica do Governo cria os maiores problemas.
No entanto, tem toda essa generosidade pam com
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os banqueit:Qs~como ~m coloca V. ExA em seu pronlmeiamen10.
O SR. JADER BARBALHO- Agradeço o aparte do Senador Humber!o Lucena A observação que
S. Ex" fez deve ser levada em considemção pelos
membros da comissão em relação ao aspecto da
constitucionalidade.
Senador Huinber!o Lucena, V. Ex" fala dos Estados. Dos Estados, são R$2 bilhões. Neste caso
aqui, ·~riam R$13 bilhões. Quero deixar um dado da
Comissão de Obras Inacabadas, Sr. Presidente, segundo a qual seriam necessários R$1 o bilhões para
concll.ir as obras inacabadas do Govemo Federal.
Já teriam sido gas1os R$15 bilhões, segundo informação do Senador Casildo Maldaner. Para concluir
tais obras pCblicas, Sr. Presidente, seriam necessários R$1 O bilhões, ainda de acordo com os dados do
Senador Casildo Maldaner. E seriam necessários
R$13 bilhões pam ajudar o coinbalido sistema financeiro nacional. É um registro que gostaria de deixar
pam o debate relatiw a essa questão.
O Sr. José Roberto Arruda- V. ExAme permite um aparte, nobre Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO - Se me perm~e.
Sr. Presidente, eu não gostaria de encermr meu pronunciamento sem ouvir o Senador José Roberto Arruda, que, além de ser um amigo fraternal, repre- -senta a palavra oficial do Govemo nesta Casa
O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - Numa
exceção especial, concedo mais alguns minu10s
pam ouvirmos o aparte do vice-lfder do Governo e a
conclusão do diset.rso de V. Ex". Ainda há cinco oradores inscritos.
O Sr. José Roberlo Arruda - Muito obrigado,
Sr. Presidente. Na verdade, com a aUsência do lfder Elcio Alvares, o Senador Vilson Kleinübing e eu
estamos aqui dividindo esta penosa responsabilidade. Gostaria de fazer uma observação a dois pontos
do pronunGiarnen10 de V. ExA, que me parecem fundamentais, e são concordantes. O primeiro deles é o
desejo de que a medida provisória, ao significar o
eqúlibrio do sistema bancário nacional, não faça a
esse sistema qualquer favor que não esteja absolutamente claro no texto da própria medida provisória
O segundo pon10 é que um lado da 1119eda é o equilíbrio do sistema bancário que todos desejamos e
pelo qual queremos ser responsáveis, desde que
absolutamente claro no texto; .o outro lado da rhoeda
é a tmnq!lilidade dos correnlistas, que, hoje, não
têm seguro bancário a lhes dar tmnq!lilidade nos depós~. Nesse ínterim, o Senador Vilson Kleinübing
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e eu, porque julgamos o· pronunclarn!lnto de V. Ex&
- como já é costume " equilibrado e, sobretudo,
objetivo na concordância de pontos de vista que
interessem :·ao Pais, fizemos um contato com o
Ministro da Fazenda- até porque a sugestão nos
parece boa - e recolhemos de S. Ex& uma
aquiescência preliminar para, respondendo agora pela Liderança do Governo, fazer de público
um convite a V. Exa e aos Líderes dos .Partidos
aqui no Senado para que amanhã, pela manhã,
tenhamos um encontro com o Ministro da Fazenda, no sentido de discutirmos não só o exato texto para que essa segurança do equillbrio do sistema econômico se dê, mas também para que se
aproveite o momento e, até como uma exigência
desta Casa, como propõe V. Ex&, se garanta a
tranqllilidade dos correntistas, com fundo ou
com seguro bancário, mecanismo que existe nos
Estados Unidos desde os anos trinta; enfim,
para que o brasileiro comum, todos nós que temos conta em banco possamos aplicar ou depositar dinheiro em qualquer instituição bancária,
autorizada a .funcionar pelo Banco Centràl, dã
forma a que tenhamos a garantia de .que esse
depósito não será desviado e não correrá riscos
de evasão. Na verdade, recolhemos este pronunciamento de V. Ex• como uma contribuição
importantíssima a !Jffi debate que deve ser claro
e franco, como propõe V. Ex&. Julgamos que
numa reunião de trabalho, as Lideranças, os
Partidos e o Governo junto com as autoridades
do Ministério da Fazenda, o próprio Ministro e as
autoridades -que ele julgar conveniente, possamos progredir na linha proposta por V. EXO.
O SR. JADER BARBALHO- Agradeço o aparte de V. Ex& e não me furtarei, em absolulo, a aceitar
um convite do Ministro, apesar de achar que seria
mais adequado que o Ministro viesse ao Congresso,
já depois de ter enviado a mecflda provisória, e aqui
a debatesse não s6 com as Lideranças, mas de
modo especial com os Deputados e Senadores que
compõem a Comissão Mista que dará parecer a respeito do assunto.
Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento
agradecendo a benevolência de V. Ex& e dos companheiros que me deram o privilégio da audiência
Quero registrar minha expectativa de que o Banco
Central possa, no desempenho da sua importante
tarefa, não apresentar ao Pais fatos consumados
como aos que estamos assistindo, mas usar sua capacidade de prevenção, principalmente com o Õlnheiro público.
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O SR.· PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concel:lo a palavra ao Sr. Francelina Pereira S. Ex& dispõe
de 20 minulos para fazer seu pronunciamento.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo
abordar o tema da reforma partidária e da reforOma
política, não para incentivar outros passos no sentido de efetívá-las, mas lamentar que a disponibilidade do Congresso Nacional - Câmara dos Deputados
·e Senado Federal - era colocada no sentido de que
a reforma partidária e a reforma político-eleitoral deveriam pl'E!Ceder as reformas constitucionais e institucionais, que, afinal, passamos a discutir e votar no
·
Congresso Nacional.
O próprio Ministro da Justiça era contrário a
que se debatesse a reforma partidária, no pressuposto de que a mesma não deveria preceder as demais reformas. Ocorre que ges1ões foram realizadas, e o próprio Ministro concordou em participar
desse debate, informalmente ou não, admitindo a hipótese de que ª-refomíã partidária e politica se desenvolvesse no ãmbito do Congresso.
Adfanto!J-$e, desde logo, que essa reforma não
deveria partir do Governo e, sim, dos próprios Senadores e Deputados, por se tratar de matéria afinada
com o destino, o pensamento e a experiência dos
parlamentares.
De uma forma ou de outra, terminamos não
procedendo a essa reforma TIVemos apenas a
oportunidade de votar a Lei dos Partidos para substituir a antiga Lei Orgânica dos Partidos e, mais uma
vez, votarmos uma lei para disciplinar as eleições
municipais, no caso de 1996.

Ocorre que, com todo o sonho de proceder~
a uma reforma que se cçnstituisse num passo para
que o Brasil se tomasse, efetivamente, um Estado
de partidos políticos consistentes, terminamos votando mais uma legislação de oportunidade ou de
ocasião. E s6 nos resta, a esta altura, cumprir o dever e divulgar o máximo possível, tendo em vista as
eleições municipais, que já estão definidas para
1996, a fim de que essa legislação, votada por nós
do Congresso, possa atingir os seus resultados: a
legislação limitada à lei dos partidos políticos e à lei
que disciplina as eleições municipais do próximo
ano.
Não é preciso dizer que os Partidos políticos
não são mais pessoas de Direito Público mas de
Direito Privado e, conseqüentemente, a legislação .
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_praticamente visa privatizar o. funcionamento .dos.
Partidos.
Os Partidos políticos são o instnmento indispensável ao pleno exercfcio da democracia, ambiente no qual a estabilidade monetária, o crescimento
econOmico e o desenvolvimento social podem melhor prosperar.
A proximidade das eleições municipais em todo
o País, a serem reailzadas em 3 de oult.tlro do próximo ano, mobiliza as Uderanças em tomo da definição das normas de atuação partidária e da legislação sob cujo império o pleito se reaiizará.
Transmitir às Uderanças, em todos os níveis,
as instruções e esclarecimentos sobre a legislação
partidária e eleitoral vigente é tarefa das mais importantes e oportunas dos Partidos.
S6 o pleno conhecimento dessas regras permitirá o desenvolvimento de uma campanha eleitoral
efelivamente democrática e dará aos eleilóres, aos
Partidos e à Justiça Eleitoral os instrumentos que
garantirão a iisura do pleito e assegurarão a plena
manifestação da vontade popular_
Em conseqUência dessa orientação que traçamos a nós, dirigentes partidários, e quanto a mim,
partic:Uarmente,. Presidente do Partido da Frente Uberal no meu Estado Minas Gerais, divulgamos algumas instruções que, a pretexto de que possam servir
para todos os Partidos, vamos revelá-las e discutilas.
Primeiramente, enviamos uma circular a todos
os dirigéntes do Partido no meu Estado, que continha um resumo das regras das eleições municipais
do próximo ano, que passo a ler:
•caro Companheiro,
Esfilmo~he remetendo um RESUMO
das regras das ELEiç0ES.MUNICIPAIS do
próximo ano.
Sua leifura é necessária e-urgente para
orientação do Partido no Município.
Dos .assuntos que trata, destacamos a
FILIAÇÃO corno preocupação imediata, em
face da data de 15 de dezembro, último dia
para estarem filiados os candidatos do próximo pleito.
A· filiação é, pois, indispensável. Sem
ela não há candidaturas.
Previna-se, portanto, contra a frustração de, no momento da formação da chapa,
em junho do próximo ano, não poder contar
cgm bons e fortes nomes para a disputa, por
ausência de filiação.

Assim, reúna os companheiros, troque
idéias e comece logo o tnilalho. Corno as e~
çõés; afil~ tem dlta certa, improrrogável.
Se não tiver fichas, comunique-se conosco.
Cordiais saudações. •

O primeiro problema que ternos para a maior
divulgação possfvel de informações é quanto à filiação partidária
Em Belo Horizonte, os contatos com as Lideranças polfticas se repetem a todo instante, porque
as filiações eram reailzadas seis meses antas das
eleições e agora só poderão ocorrer até 15 de dezembro do corrente ano.
Ora, até essa data, os interesses. eleitorais, as
vontades políllcas e as próprias candidaturas ainda
não estarão reveladas à opinião pública, à sociedade. ConseqUentemente, cabe às Uderanças políticas e ao próprio Congresso Nacional divulgar o máximo possível essas instruções, para que as filiações, como um direito de cidadania, efelivamente estejam concluídas no dia 15 de dezembro próximo.

O Sr. José Fogaça- v. Ex• me permite um
aparte, Senador Francelina Pereira?
.

.

O SR. FRANCELINO PEREIRA -Ouço V. ExA,
SenadorJoséFoga~

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador, acompanho atentamente o pronunciamento de V. ExA, principalmente pórque fui o Relator da Lei Orgânica dos
Partidos, aqui, no Senado Federal. Esta Lei tramitou
longamente no Congresso Nacional. Originária da
Gamara dos Deputados, foi inovada por nós, no Senado aa República Em sua aprovação final na Casa
de origem, muito das propostas que introduzimos foram estabelecidas. Integro-me entre aqueles defensores da aluai legislação; não um defensor apaixonado e irracional, porque está eivada de erros e,
principalmente, de atenuantes, quando a nossa intenção era tomá-la exrremarnente rigorosa quanto
às definições partidárias. Todavia, um dos pontos
que é justamente o oposto dp _qile V. ExA agora acaba de revelar é exatamente esse da exigência da
definição partidária, da fidelidade, da permanência
num Partido político, da continuidade, da longevidade de uma filiação. Diria a V. Ex" que a legislação
eleitoral veio até a atenuar a Lei Orgânica, que estabelece o perfodo de um ano de filiação anterior à
data da eleição. Ou seja, para se apresentar numa
convenção partidária, o candidato tem que estar filiado já com um ano qe antecedência à data marcada
para a eleição. No entanto, para esta eleição de
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1996, a Lei Beitoral, votlda aqui recentemente, resolveu estabelecer uma ·disposição transitória, segundo a qual há uma tolerância de que, até 15 de
dezembro deste ano, as filiações possam ser feitas.
Argumenta V. Ex" que isso irá produzir alguns percalços, porque pessoas não estarão preparadas, estão na expectativa dos seis meses. Portanto, essa
antecipação das filiações poderá trazer dificuldades.
Mas é justamente esta a intenção da lei, . Senador
Francelina: fazer .com que- os candidatos dos Partidos sejam pessoas de permanência, pessoas que
tenham longa vida partidãria, que tenham longa tradição, que tenham origem, vertente, que tenham
aprofundamento nas raizes politicas de um Partido.
Essas filiações que se fazem e que são legítimas,
perfeitamente defensáveis - eu nada aqui levanto
como restrição -, essas filiações que são feitas com
a eventualidade de uma eleição ou para uma determinada eleição - cidadãos dignos que convidamos,
que convocamos, que trazemos para dentro do Partido porque eles se destacaram naquele determinado momento, porque é o momen11l e é chegada a
hora de eles efltrarem na vida pública -, diria que
esses casos são exceções. Esses que vamos
chamar, que vamos convidar, que vamos buscar
em casa para que sejam candidatos, devem
constituir aquele agregado a mais que é a exceção, porque, digaf!'IOS, o essencial, os 95% que
um Partido deve apresentar numa eleição, segundo o que esperamos, segundo o que queremos, segundo aquilo que supomos seja a cofiSolidação ·e a institucionalização dos Partidos,. já
devem ser pessoas de longa vida partidária, de
longa tradição. Portanto, não daria a ênfase que
V. ExJ. dá a esse problema da ·filiação. Diria que
-·realmente é um problema, mas como opera
numa área que é de e)(ceção, ou seja, daquelas
pessoas que vão entrar agora para a vida politica, que vamos chamá-las porque elas não são
muito ligadas, não têm mtita tradição, não são
afeitas ao processo politico desde a mocidade ou
desde o início da sua vida profissional, essas não
podem ser mais do que 5%, 1O% de uma nominata
de candidatos e, portanto, eles constituem, muitas
vezes, a exceção. Obrigado Jllllo aparte, apenas
gostaria de f~er essa observação em defesa da
Lei Orgânica~ da qual fui Relator.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Agradeço o
aparte do nobre Senador. Mas, desde logo, devo
desfazer um equívoco. Durante a discussão e formulação dessa legislação, na Câmara ou no Senado,
orincipalmente aqui, não fiz nenhuma restrição .à
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mesma Creiq q~ -realizai'!IOS o que foi posSível,
com relação a essa lei de emergência que discip6nii
as eleições de 1996. Estou de pleno acordo, como o
fui na votação do projeto, que a filiação se realize
até dia 15 de dezembro. Anteriormente, as filiações
se faziam até 6 meses antes das eleições. Portanto,
os polilioos estavam habituados com esse prazo e,
de um momento para outro, o prazo aumentou, passande para 15 de dezembro.
Não se pode imaginar que um processo de filiação se faça por meio de contatos pessoais, através da
busca de amigos ou companheiros, nessas ou naquelas cidades, em corporações, em sindicatos, sempre
em caráler pessoal. A filiação tem que ser resultado
também de uma ampla divúgação realizada pelo próprio Governo, pelo Congresso Nacional, pela Jusfiça
Eleitoral e, principalmente, pelos Partidos políticos, a
fim de que essas sejam realizadas a contento, sando também os jovens despertados por um sistema
de comunicação até mesmo pelaíeJêyi§ão..
Da forma como está, no mês de junho do próximo a~~o, ocasião em que estaremos revisando as
convenções para a escolha dos candidatos ês aleições de outubro de 1996, seremos surpreendidos,'
ou frustrados, pelo ta11l de nomes expressivos não
terem sido procurados porque não sol.beram sequer
que o prazo para a filiação se extinguirá no dia 15 de
dezembro.

e

Então, inteiramente consciente de que a decisão do Congresso, numa lei de emergência, foi certa, é que estamos aqui, na tribuna do Senado, procurando divtigar alguns dados que são fundamentais para a orientação dos Partidos polilicos. O resumo das regras das eleições municipais do próximo
ano, tal como foi elaborado pelo Partido que presido
em Minas Gerais, é o seguinte:
LEI DOS PARTIDOS POL!TICOS
(Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995)

É a nova Lei Orgânica dos Partidos.
Revoga, expressamente, a antiga Lei ri'
5.682, de 21 fl f71. Com ela, adquiriram os
Partidos total autonomia em sua organização.
Assim, instruímos e esclarecemos:
Filiação
1. A filiação partidária saiu da esfera
da Justiça Eleitoral, passando à responsabilidade dos Partidos. As fichas ficarão sob a
guarda e os cuidados do órgão partidãrio local (Diretório ou Comissão Provisória), ca- .
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bando-lhe todo zelo na organização e arqutvo do Partido no município.
2. O controle da Justiça Beitoral será
feito por duas relações anuais a serem remetidas ao Juiz pelo Diretório Ml.ricipal ou Comissão Provisória na 1a semana de maio e na 1&
semana de dezerrtllo. Esta riSta deverã conter
_ o nome do filiado, o número do seu tibJo eleitorai e da seção em que é inscrito. (art 19)
Havendo negligência ou mã-fé na remessa da relaçao, o prejudicado poderá requerer diretarnente aô Jui:z: que a providência seja CUIT1Jrida
A18nç.llo: Nes18 ano de 1995, a relação, conforme a Lei ri" 9o100, de 29/09195
(art 74, parágrafo único), será enviada ao
Jui:z: Beitoral na 4" semana de dezembro.
Importante: Por esta relação é que ficará garantida a fiRaçao para efeito de candidatura nas próximas eleiçOes municipais.
Assim, a relação, além dos dados acima referidos, deverá conter também (aerescentamos nós) a data da filiação.
3. só poderá ser candidato a Prefeito,
Vice-Prefeifo ou Vereador, nas próximas eleições ~. quem possúr domicílio eleitoral no municlpio e estar com sua filiaçao deferida pelo Partido até 15 de dezembro de
1995 (art 10 da' lei rf1.9.100, de 1919195).
4. O Presidente do Direlório t.1l.r1qlal ou
da Cornissao Provisória deverã requerer ao
Juiz Eleitoral (providência imediata) a devofo.
ção das fichas de firoação partidária exislei tes
no carlório da respectilla Zona para ser organi:z:ada a primeira relaçao de filiados. (art. 58)
Estamos anexando ao final· o modelo
de requerimento.
Voltamos a Insistir: Nesta primeira relação é qr,re se comprovará liDação para
efeito de candidatura no próximo pleito municipal.
Assim, se os nomes dos fuluros candidatos não constarem des!B primeira relação
não poderão concorrer às eleições do próximo ano.
5. A desliRação e a troca de Partido estão tambéín regulamentados na nova lei. E
com novidades:

a

Desligamento sem filiação a outro
partido
a) Para desligar-se do Partido, o filiado
faz comunicação escrita ao órgão de direção
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municipal e ao Juiz Beitoral da Zona em
que for inscrito. Decorridas dois dias da data
da entrega da comunicaçao, o vfncúo tomase extinto, para todos ós efeitos. (art. 21 e
parãgralo único)
Desllgamenlo dom flliaçlo a outro
partido (troca de partido)
b) Desapareceu a figura da desfiliaçao
automãtica.
Quem se filia a outro Partido deve fazer comunicação ao Partido e ao Jui:z: de
sua respectiva Zona Beiforal, para cancelar
sua filiaçao. Se não o fizer no dia imediato
ao da nova filiação, fica configurada dupla fifiaçao, sendo ambas consideradas nulas
para todos os efeitos. Quer dizer, não pode
ser candidato de Partido nenhum. (art. 22,
parãgralo único)
Elelçaes Municipais de 1996
(Lei ri" 9.1 00, de 29 de se1Bmbro de 1995)

1. Repila-se: Para concorrer às eleições previstas nesta Lei, o candidato deverá posst:ir domiciDo eleitoral no municfpio e estar com sua filiaçao de-

finida pàlo partiélo até 15 de dezembro de 1995.
No caso dos municfpios criados até 31 de dezembro de 1995, o domicHio eleitoral será comprovado pela inscrição nas Seçlles Beiforais que funcionem dentro dos limites 1Brritoriais do novo municfpio. (art 10, § 1")
Quanto à fiRaçao, valerá a que estiver constando na relaçao enviada ao Juiz Beiforal pelo órgão
partidário do município do qual se emancipou o novo
munic~

Promulgada a lei de emancipaçao e constitufda
peran18 o Diretório Regional a Comissão Provisória
do novo rrrunlcfplo, a esta deverão ser enviadas,
pelo órgão partidário do município de origem, a5 fichas de filiação dos eleitores que estejam inscritos
nos limites territoriais do novo municfpio.
Número de vagas para vereadores - cada partido ou coligaçao poderá registrar candidatos para a
câmara municipal até 120% do número de lugares a
preencher.
Exell1Jios:
E aqt.i, Sr. Presidente, seguem todas as instruções e modelos que peço considerar como lidos
para orierrtaçao das bases politicas e eleitorais e
para as lideranças politicas des18 Pais.
Muito obrigado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. FRANCEUNO PEREIRA EM SEU
. DISCURSO:

NÚMERO DE VAGAS PARA VEREADORES
Exemplos:

camara de 9 vereadores = 11 candidatos ·
11 vereadores = 13 candidatos
· 13 vereadores = 16 canãldalos .
15 vereadores = 18 candidatos
17 vereadores = 20 candidatos
19 vereadores - 23 candidatos
21 vereadores = 25 candidatos

Esses números poder!!o ser acrescidos, conforme o número de Deputados que o Partido tenha
na Câmara Federal:
I - De zero a 20 Deputados, mais 20% dos lugares a preencher
11 -De 21 a 40'Deputedos, mais 40%
III - De 41 a 50-Deputados, mais 60%
IV -De 61 a 80 Deputados, mais 80%
V -:Acima de 80 Deputados, mais 100%
No caso do PFL, que tem quase 1oo Deputados, nosso Partido pode regis!Jar:
Para a Câmara de 9 vereadores: 11 + 9 (acréscimo) - 20 canãldatos
Para a Câmara de 11 vereadores: 13 + 11
. (acréscimo) = 24 candidatos
Pare a Câmara de 13 vereadores: 16 + 13
(acréscimo) a 29 candidatos
Pais a Câmara de 15 vereadores: 18 + 15
(acréscimo) =·33 candidatos
Pare a Câmara de. 17 vereadores: 20 + 17
(acréscimo) = 37 candidatos
Para a Câmara de 19 vereadores: 23 + 19
(acréscimo) = 42 candidatos
Para a Câmara de 21 vereadores: 25 + 21
(acréscimo) .; 46 candidatos
Veja qtie o PFL, portanto,. está na faixa rnáxi-

ma.
• No caso de coligação, serão somados os Deputados Federais dos Partidos que a integram, para
aplicaç!!o do percentual de acréscimo acima explicado. Se desta soma n!!o resultar mudança de faixa, à
coligação.. será garantido o acréscimo de apenas
1O% dos lugares a preencher. (art. 11, § 22).
Atençao: Vinte por cento, no mlnlmo, das vagas de "cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. Caso n!!o )laia
. candidatas interessadas, as vagas permaneCerão
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em aberto, n!!o podendo, portan10, ser preenchidas
por homens.
No caso do PFL e outros grande Partidos que
tenham mais de 80 Deputados Federais, por estarem na faixa máxima do percentual de acréscimo, a
coligação de Vereador lhe pennitirá apenas o acréscimo de 10% (artigo 11 , § 2") e ainda terá que dividir
o total de vagas com o(s) Partido(s) coligado(s).
Portanto, salvo conveniências políticas locais,
a coligação para a eleiç!!o de Vereadores talvez n!!o
seja interessante ao PFL logo, podendo fazê-la apenas para a eleição majoritária (Prefeito e Vlce),
como adiante explicado.
A coligaç!!o para Vereadores só deve interessar aos Partidos pequenos, de poucos Deputados
Federais, pois _que a soma destes proporcionará a
mudança de faixa com elevação do percentual de
acréscimo de vagas.
COLIGAÇÃO
Serão edmitidás coligações se celebradas conjuntamente para as eleições majoritárias e proporcionais (Prefeito e Vereadores), e integradas pelos
mesmos partidos, ou se celebradas apenas para as
eleições majoritárias (artigo 6")
i:mao, a lei n!!o admite a eoligaç!!o apenas
propon:ional, isto é, só para Vereadores.
ADEUDADE PARTIDÁRIA
É uma novidade salutar introduzida pela nova
lei no processo político.
O Partido pode requerer, até a data da eleição,
o cancelamento do registro do candidato que apóie
ou faça propaganda de candidato a cargo eletivo
inscrito por outro partido ou, de qualquer forma, recomende seu nome ao voto do eleitor (artigo 15, §
12, 11)
O requerimento é feito ao Juiz que notificará,
imedialarnente, o candidato infiel para, querendo,
apresentar defesa em 72 horas. Apresentada ou n!!o
a defesa, o· Jliz deverá decidir e plblicar a dlicisão
também no prazo de 72 horas.
Nota: Finalmente, deve ser esclarecido que as
convenções destinadas à escolha de candidatos e
delibereç!!o sobre coligações ser!!o feitas no período
compreendido entre 12 e 30 de junho de 1996, quando, opor!U'larnente, remeteremos as instruiçOes adequadas a lodos os procedimentos.
Permanecendo alguma dúvida, estamos à· disposiç!!o para esclarecê-la no telefone do PFL, em
Belo Horizonte. (031) 225-44~ - Senador Francafino Pereira, Presidente - Alcyr Nascimento, Se-

cretário-GeraL
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Zona
Eldtoral de····~··············~···-·····-··---·--

....................... ---········································• na qualidade de Presidente do
(Fukmo de tal)

·

Diretorio Municipal (ou da Comissão Provisória) de ............................................ ,respeitosamente,
(mrmiclpio)

vem a presença de Vossa Excelência para, com fundamemo no artigo S8 da Lei n' 9.096,
19/09.'95, requerer a devoluçlo

das fichas de filiaçlo partidãria

do

d~

Panido da FRENTE

I.mERAL - PFL existentes no cartório desta Zom para que possa cumprir o que dispõe o parágrafo

único do anigo·74 da Ld n' 9.100, de 19/10/95, publicada no D.O.U., do dia 021!0/95

Nestes termos,
Pede Deferimento,

""''"'''"'"''"':"'-••••~Aoooou••••••••••-••-•

7

••••••oo••

de...................... de 1995

Preaidente do PFL

Av. Afon•o Pena. J48!. Bairro Serra. Belo Horizoote/MG • CEP: 30130,009
FONE; (031) :z%!.4422. FAX• (1131) 22!.1111
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FRENTE.-~ LIBERA:.no..

COM"'"CAÇÃO "FIUA<ÃO" PFL•

CANCELAMENTO da ANTERIOR (Troca de Partido)

................................... , .........•.. , ........................................ de 199S
{município)

(dia)

(mâ)

-~-~--

Exc:elentíasimo Senhor Doutor Juiz da Zona
Eleitoral de .......•.................•......•..•.....•••.....

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

eleitor

inlcrito

no

munícipio

de

.......................,:......... ................•........ , dem Zona Eleitoral, aob o número ................... ..
respeitosamente. vem á presença de Vassa Excelência para COMUNICAR a sua llliaçio no Partido da
FRE!\TE LIBERAL e. ao mesmo tempo, pedir o cancelamento da filiaçio anterior ao Partido

.. .. .. .... ..-...................................._ do

qua~

para todos os efeitos legais, ora se desliga. cumprindo,

assim, o que determina o parágrafo único do artigo 22, da Lei n• 9.096, de 19/09195.

( usillllllt& do eleitor filiado)

ATENÇÃO Este oficio deve ser feito no dia imediato ao da nova fi1iaçlo

Av. Afonoo Pena, J.C85 • Bairro Serra· Belo BorizoateiMG • CEP:30130.0CW

FONE: (031) %%5.442%· FAX: (031) 2%5.1711
•.

~
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FRENTE--~ LÍ&ERAL
MODELO de COM~ACÃO ao PARTIDO do
qual oe DESLIGOU o ELEITOR

.........

;;,;;,~;;;;,~y-·····

.............•

rdi~T

....•........

·;,;;;~.i

.... ········· .....

de 1995

Senhor Presidente do
PARTIDO ................................ ·-··-······-············

..................................................... , eleitor filiado ·neue Partido, COMUNTCA a
(Fulano ck tDI)

essa Presidência que se filiou a outro .Partido e, por isso, pede o cancelamento da sua !iliaçlo, cumprindo
o que determina o parágrafg_imico do anigo 22, da Lei 11• 9.096;de 19/09/95.

.

-

Cordialmente,

(uainatura do eleitor)

• ATENÇ,\0: Esta comwúçaçlo deverá ser feita no dia imediato ao da 11ova tili~lo.

Av. Afonoo Pena, 3415 - Bllrra Serra • Belo HorizollteJMG • CEP1 30130.009
FONF.: (031) ZZ5M22- FAX: (031) 2%5.1711
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex"
será atendido na forma regimenlal.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Uderança.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda, como Lfder do Governo, por cinco minulos, para
urna comunicação. urgente de interesse partidário,
nos termos do art. 14, inciso 11, alínea a. do Regimenlo Interno.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste momento, pela Liderança do PSDB, com a
ausência do Senador Sérgio Machado, faço uso da
palavra para comunicar a este Plenário o lalecimenlo do Dr. Sérgio Vilela Pinlo, filiado ao PSDB do Estado de São Paulo, prefeifo do Espírilo Santo do
Turvo, na região do médio Paranapanema, próximo
a Bauru, no Estado de São Paulo.
Faço esta comunicação com extremo pesar,
não s6 porque conhecia Sérgio Vilela Pinlo desde a
sua juventude, pois foi meu aluno, inclusive no curso
de Engenharià. era jovem - tinha a!ienas 37 anos -,
engenheiro agrónomo, filho de famHia muito humilde, mas porque era prefeilo de Espfrito Santo do
Turvo e líder politico regional no médio Paranapanema. Nós que o conhecfamos e admirávamos tinhamos certeza do grande futuro político desse cidadão,
do seu discernimento, da sua dignidade, da sua P.!IStura como ser humano e como homem público.
Pot esta razão considero do meu dever registrar nos Anais do Senado o pesar pelo lalecimenlo
do prefeilo Sérgio Vilela Pinto e também à sua família e a Ioda população daquele município os nossos
sentimenlos.
Muilo obriqado, Sr:Pr~dente.
A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra, como Lfder.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex"
tem a palavra, como Lfder. V. Ex" dispõe de cinco
minulos para comunicação urgente de interesse partidário, nos termos do art 14, 11, alínea a, do Regimenlo Interno.
A SRA. JONIA MARISE (PDT-MG. Como Líder. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, o Senado estã se preparando
para discutir e votar a reforma administrativa proposta pelo Governo, que teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constib.iÇãO, Justiça e de
Redação da Câmara Trata-se de uma reforma que
elege o servidor público como bode expiatório de to-
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das as rrnizelàs que se acumulam hã anos na Administração Pública
Da mesma forma jã verificada nesta Casa. em
episódios anteriores, como a emenda que quebrou o
monopófio do petróleo, o Governo se recusa a enca,
rar de frente as questões estruturais, que, ao longo
das últimas décadas, vêm contribuindo para a descaracterização do setor público.
As constantes alternâncias dos titulares de 6rgãos e entidades responsáveis pela formulação e
implementação das políticas públicas, aliada a um
número absurdo de cargos de confiança, gera a paralisação da mãquina a cada troca de Governo e
provoca o inchamenlo das atividades meios e o
abandono das atividades fins.
Ao propor a reforma administrativa. o Governo
cometeu uma série de equívocos, sendo o ma[s grave deles a tentativa de suprimir direitos e garantias
do servidor público e da própria sociedade. Por que
não partiu para soluções que não conflitar\1 com os
princípios mais elementares do Direito ao invés de
atacafos servidores e usar cargos e dinheiro público
como moeda de troca para ampliar seu poder político?
São falos que, na verdade, hoje o cidadão comum e a opinião pública jã começam a constatar,
exatamente a fÔrma como o Governo estã levando,
através das votações da reforma administrativa e da
reforma da Previdência, a aprovação dessas matérias pela Câmara dos Deputados.
Por isso, Sr. Presidente, temos hoje aqui um
recorte do jornal Correio Brazilie~ a que vamos
nos referir, fazendo aqui uma conclarnação aos líderes do Governo para que examinem a divulgação
dessa matéria, porque ela fere lotalmente o principio
da ética e da lisura com a coisa pública no nosso
País.
Na proposta do Governo existe algum item, por
exemplo, sobre a reciclagem, o aprimoramenlo ou a
melhoria das condições de trabalho do servidor público? Na ânsia de violar direitos garantidos pela
Constituição e de transformar o Congresso num
mero carimbador de suas propostas, o Ministro da
Administração tem ·liderado uma campanha com o
objetivo de jogar a sociedade brasileira contra os
servidores públicos, como se esses servidores não
fossem trabalhadores que prestam, eles sim, grandes serviços à nossa sociedade.
A possibilidade de extinção de vãrias empresas
e a criação de outras tantas sem que a discussão da
matéria seja travada no Congresso Nacional constitui intolerãvel usurpação de competências do Pod~r
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Legislativo pelo Poder ExecutiVo. •A iniciativa ·do Govemo constitui, sem dúvida, um retrocesso, uma vez
que o Congresso serã alij3do de tal discussão e deixarã de exercer seu poder fiscalizador sobre a1Xls
dos Executivo. Além de ananhar a democracia, o
Governo comete uma afronta ao princípio da isonomia ao propor a supressão do § 12. do art. 39, o qual
trata da isonomia para servidores pltllicos. A proposta vai contra o previsto no caput do .art. so. da
Constituição. E o que é mais grave, tenta eliminar
uma das maiores conquistas dos servidores pltllicos
e da sociedade, que é a de ter um critério racional,
igualitãrio presidindo as relaçõêS ·entre o Estado e
seus servidores.
O § 12 do art. 39 diz texiua.!mente:
Art. 39 - ...................

ü ............................

§ 12 A Lei assegurará, aos servidores
da administração direta, lsonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre
servidores dos Poderes ExecutiVo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
carãter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho.
Exatamente o que o Governo não deseja. Por
isso, valho-me aqui dos ensinarnenlos do eminente
constitucionalista José Afonso da Silya, que afirma,
na pãg. 575, no seu estudo intirulado "Curso de Dire~o Constitucional Positivo", pltllicado pela Revls1a
dos Tribunais: "Na isonomia e na paridade, ao contrário, os cargos são ontologicamente iguais, daf devendo decorrer a igualdade de retribuição".
O SR. PRESIDENTE (JÍJiio Gampos)- Senadora Júnia Marise, o tempo de V. Ex& jã se esgolou há
dois minutos. Hã três oradores aguardando a conclusão do seu pronunciarnen1D para poderem se manifestar.

A SRA. JúNIA MARISE - Sr. Presidente, eS!ou
tratando efetivamente de matéria mui1D séria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - V. Ex"
dispõe de mais um minuto.
A SRA. JÚNIA MARISE .- Por isSo, entendemos que a proposta do Governo Federal em alterar
o § 22 do art. 39 da Constituição, com o objetivo de
possibilitar a discriminação dos idosos, no que concerne aos critérios de admissão ao serviço p(tllico,
constitui uma flagrante violação ao principio geral da
isonomia.
Hã uma outra questão que esté no bojo da reforma administrativa do Governo•.A .nova redação
. proposta'!)elo Poder Executivo ao inciso 11 do art. 37
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éonsiste na eliminação do concurso público para o
ingresso nas estatais e nos aluais cargos públicos
. que sejam transformados em empregos públicos e
nos futuros empregos pelo fim do Regime Jurfdico
Único.
·
Porém, diante das notícias que estão sendo
veiculadas pela imprensa sobre os métodos que o
Governo vem utilizando para agregar aliados, não
me parece que haja, da parte dos que estão propondo essa sistemática de acesso aos empregos públicos, qualquer preocupação em aluar com seriedade.
'Queremos ainda reafirmar, Sr. Presidente, que
o§ 22 do art SO. da ConstitLição diz o seguinte:
§ 22 Os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em
que a Repltllica Federativa do Brasil seja
parte.
Trago aqui duas matérias puillicadas
hoje, Sr. Presidente, no Correio BraziiJen.
se: "PSDB promete verbas para obter adesões" e "No Rio, convites a granel".
Ma~rias como essas ferem o principio ético da
vida pública Qrasileira.
A nossa cobrança é exatamente em relação à
afirmação de que o Governo esté trocando cargos
por voflls, manipuiando o dinheiro pltllico e cargos
do Governo Federal em troca de adesões partidãrias, com o objetivo de obter resútados favoráveis
em importantes votações que estão ocorrendo na
camara dos Deputados.
Chamamos aqui a atenção do Governo. para
fatos corno esses. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso afirmou, por ocasião de sua posse, que não
fariá um governo de fisiologismo e nem adotaria
uma política franciscana. Mas não é exatamente
isso que esté acontecendo, S~. Presidente, e a imprensa publica maléria, inclusive citando nome de
parlamentar convidado a ingressar no PFL, chamando a atenção para as barganhas que estão sendo
feitas com o dinheiro pltllico, como a nomeação de
políticos apadrinhados por deputados em troca de
apoio nas votações da reforma administrativa, do
Fundo Social de Emergência e da Reforma da Previ .
dência. E o pior: trocando cargos também por adesões ao partido do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) (fazendo
soar a campainha) - As denúncias serão anotadas.
A SRA. JÚNIA MARISE - FICa aqui o alerta ao
Governo.e ao Presidente da Replt>Rca, porque fatos
corno esses estão denegrindo a imagem do Presi- .
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dente da República e, certamentê,""de rodo o seo go- vemo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a
palavra o nobre Senador Roberto Requião.
V. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
0 SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, neste plenário es1iaziado, nesta
sessão sem pauta, com a presença de V. Ex", Senador Júlio Campos, dos Senadores Nabor Júnior, Fiaviano Melo e da Senadora Júnia Marise, que acaba
pronunciar-se pela liderança do PDT, quero me referir ao massacre absurdo dos sem-terra ocorrido em
Santa Isabel do lvaf no Paraná
Embora o quorum do Senado esteja se transferindo para uma alegre observação de pariamentares à sessão da ONU, ainda nos vale nesta sessão
a Voz do Brasil. Fálo para V. Ex"s e para o País
através desse sagÍ"ado horário de que se valem os
pariamentares em suas comunicações com a Nação.
Um gnJP.O de sem-terra, acampado numa lazenda desapropriada por decreto presidencial, foi
instado pelo INCRA a abandoná-la, uma vez que a
desapropriação havia sido judicialmente contestada
Os sem-terra saíram e tqram assentados, pelo INCRA, na beira de uma das estradas que demandam
à Santa Isabel do lvaí.
O Governo do Estado, preocupado com o efeito estético de um acampamento de agricultores pobres à margem da estrada e sob o pretexto de que
estavam numa curva e sofriam a constante ameaça
de um atropelamento talvez por um caminhão desviado da rota comum, requereu, por intermédio do
Depariamento Nacional de Estradas de Rodagem, o
seu despejo.
Os agricultores na iminência do despejo recuaram para a fazenda desapropriada Quem me informa dessas condições é o fotógrafo Guto Braga que
documentou para o País a. violência da Polícia Militar. Assim, os agricultores reCeberam às 16h a polícia e com ela um Oficial de Justiça. Este deu a eles
duas horas para decidirem se ali ficavam ou se aceitavam a ordem de despejo.
Os sem-terra resolveram, em 20 minutos, que
não sairiam, -queriam uma definição formal do INCRA a respeito das suas possibilidades de assentamento. Afinal de contas, haviam saído da beira de
uma estrada, onde haviam sido assentados, quando
pacificamente deixaram a fazenda e estavam em
cima de uma área desapropriada.
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· Tendo ós ãgriêultores declarado que não sairiam sem uma solução, o Comandante da Polícia Mi6tar procurou as autoridades do Governo do Estado.
Em 40 ou 50 minutos, a Polícia voltou e, cumprindo
ordens, atirou nas pernas de 24 agricultores, que foram baleados - pasmem V. Ex"s -, para não enfearem abeira da estrada, onde não os queria o Governador Jaime Lemer. Foram baleados sob o pretexto
de que, na beira da estrada onde estavam, podiam
sofrer um acidente. Em vez do acidente, balas da
Polícia Militar do Paraná; nas pernas, para que não
morressem
· ~ evidente, como ex-Governador não posso
calar-me diante de uma situação como essa Os
agricultores, que já haviam abandonado a fazenda
desapropriada a pedido do INCRA, com uma meia
dúzia de palavras, à perspectiva de um assentamento decente, mesmo que provisório, novamente a teriam abandonado, mas o Governo quis mostrar que
no Paraná a lei, justa ou injusta, se cumpre e o Govemador não poderia vê-los ameaçados de atropelamento ou enfEiando a beira de uma das principais
estradas do Estado.
A S .. Júnia Marise - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. ROBERTO REQU!Ãº - Ouço V. Ex",
Senadora Júnia Marise.
A
Júnia Marise - Senador Roberto Requião, quero, neste-aparte, solidarizar-me com a posição assumida por V. ExA diante do lamentável episódio ocorrido com os sem-terra do Estado do Paraná. Temos definido a nossa atuação contrariamente
a todos os atos, atitudes e práticas que, no passado,
adotaram nossos governantes em detrimento da população mais carente, mais sofrida do nosso País. ~
lamentável a atitude da Polícia Militar na tentativa de
expulsar lavradores desarmados. Neste momento,
gostaria de reiterar que a nossa posição, ·tal qual a
do nosso partido, tem sido sempre a de condenar os
excessos e atitudes como estas. O País só .consolidará a sua democracia e liberdade quando efetivamente esses milhões de brasileiros sem-terra tiverem o direito de plantar e produzir. Por isso, defendemos a reforma agrária para que fatos lamentáveis
como esse não mais ocorram em nosso País. O próprio Presidente Nacional do PDt. o ex-Governador
Leonel Brizola, também lamentou esse fato, para dizer que a prática do nosso Partido é a defesa. de to·
dos os trabalhadores rurais, dos trabalhadores semterra, dos lavradores. Condenamos com toda veemência práticas como a ocorrida no Estado do Paraná e que vêm acontecendo em outros estados.
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O SR. ROBERTO REQUIAO - Trabalhadores
que deveriam sair da estrada para que não fossem
atropelados, que foram removidos com esse fundamen!o pelo Governo do EStado, foram fuzilados. É
~ um paradoxo rigorosamente inexplicável.
Recebi um pronunciamento formulado por um
irmão meu que de perto acompanha esse problema
- Wallace Requião de Mello e Silva - e quero ler
esse pronunciamen!o que teria como trtulo: Hipocrisia Burguesa:
"É moda entre os intelectuais fazer a
crítica - os intelectuais orgânicos do establishment, Presidente Nabor -, a cfnica ironia, a piada de mau gosto sobre os invasores urbanos e rurais. Dizem, por exemplo:
"No nosso tempo, se queríamos um lote de
terra, tínhamos que pagar por ele, hoje, bastaria invadir". Ou outros, na grande mfdia da
televisão, declaram: nunca vi sem-terra com
coquetel molo!ov. Duro cinismo.
É óbvio que não podemos concordar
com as invasões. Não há fundamen!o legal
que as justifique. Todavia, poder-sa-ia explicá-las, ao menos parcialmente, pelo discurso da injustiça social ou da omisSão e morosidade nas soluções das políticas sociais
nas questões fundiárias por parte do Estado
e da sociedade. É sem dúvida um problema
sério que é manipulado inescrupulosamente.
Na verdade, o que não se quer é levar
em cont;;l, o que não se adm~ publicamen· te, o. que não se confessa é a vergonhosa
história propriedade das terras no Paraná e
no Brasil.
Não que o erro de alguns justifique o
erro de outros, mas também não é posslvel
que os erros de alguns, seus privilégios; líCitos ou ilfcitos, mantenham submetidos a
uma escravidão branca contingentes inleiros
da população brasileira.
Regras anteriores ao descobrimento, o
sistema de cap~nias, as Entra~ e Bandeiras, o comércio de extração, tudo debaixo de um conjunto de princípios e leis, discutidas sempre num plano quase sideral,
quando não celestial, enquan!o, ao nlvel do
chão; homens sofridos de todas as raças,
longe dos reis, das leis, dos governos e da
própria civilização expandiam os domínios
conhecidos, criavam raizes. formavam famílias. plantavam o solo e domesticavam animais, miscigenavam as raças, moviam-se
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em terras desconhecidas, orientados uns
pela fé que professavam, outros, enfim todos, pelas leis da vida. ou mais precisamente pelo que poderlamos chamar por regras
de Dire~o Natural, fundamen!os da civiRzação.
Um dia, mu~os anos depois, seriam aicançados pela lei e pelo poder pCblico. Veriam, mLitas vezes, com alegria, a ereção do
pelourinho, a consiDuição das Cãmaras, enfim o poder consmuído que viria, nem sempre para fazer justiça, mas para cobrar impostos e confirmar privilégios. .
Numa análise· atemporal ou, no mfnimo, como a fez Émille de La Veiàlle, em sua
obra Proprlété et ses Fonnes PrlmiUves,
que nos penn~. tornando algo da his1ória
universal, percorrer desde os tempos das !ri·
bos, passando pelos povos que submeteram
povos, governos a governos, quando toma.
.. vam terras à força das armas ou segundo
acordos político-financeiros de poderosos
sustentados lfc~ ou Uicitamente por princfpios de direi!o nacional ou divino até que,
aqui, no Brasil, a grande maioria dos homens comuns, em troco de suas liberdades,
ao risco das próprias vidas, ou pelo duro tra.
balho, conquistavam, compravam, ou adquiriam direoos sobre suas pequenas propriedades. Outros, uma privilegiada elite, nunca
em nCmero maior de 1% da população, menos talvez, jamais precisou invadir lotes
como essas miseráveis de hoje o fazem.
Mas, à sua maneira, ditavam regras, criavam cartórios. inventavam municípios, forjavam docurnen!os, doavam terras pCblicas a
sócios, amigos ou parentes, financiavam e
exploravam posseiros; mal indenizavam terras de terceiros, valorizavam terras próprias
com obras construídas com dinheiro público,
núma seqOência sem fim e aqui indescritível.
Uma his1ória e urna vergonha silenciadas, !otalmente desvinculadas do interesse
das gentes e das suas digQidades de seres
humanos.
Pau mesmo, só nos miseráveis, em todos os tempos.
O tempo roda, o tempo voa, diz um
desses bancos que está sendo privilegiado
com a última medida provisória do nosso
Presidente Fernarido Henrique Cardoso. E,
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hoje, herdeiros ·semiconscientes desses ladrões de colarinho branco do passado, remo1Ó ou próximo, diiÍidem cargos politicas
entre si, tomam finas bebidas, compradas
com dinheiro público desviado de financiamentos subsidiados, que visavam, num dia,
a viabilização da agricultura e a melhoria da
_ vida dos homens do campo. Fazem uso de
informação privilegiada, negociam com o dinheiro de salários retidos, hipofecam terras
inativas e inexistentes, rolam dividas milionárias diante da cegueira do Fisco, salvam
da falência e da administração irresponsável
(ou criminosa) empresas privadas e bancos,
com negociatas ou dinheiro público; e, é claro, são os primeiros a evocar na lei os princípios para acusar e debochar daquelas famffias pobres, surradas pela vida e pela polf..
cia, sem visão ou horizontes, sem a mínima
perspectiva. Esses miseráveis são vitimas,
por um lado, da ilusão de um socialismo de
gabinete, pelo outro, dos ideólogos da hipocrisia burguesa, da elite que detéin a "justiça•, a "policia" e a "lei".
Todavia- e isso é muito importantesempre que se pressiona um falo social contrapondo-o aos princípios que garantem direitos, expressam deveres e a autonomia da
autoridade pública, o Onus social é elevado.
-Resulta quase sempre num enfraquecimento das eslruiuras justas ou injustas da sociedade e do princípio de autoridade, induzindo
à desobediência cMI. O resultado é nefasto.
Por isso o chanceler Thomas Morus dizia: "se o ãlabo, o injUSio e mentiroso, evocasse o beneficio da lei justa, eu o concederia".
Sim, a lei justa é a garantia da justiça. Mas só
a lei justa. Não aquela criada para oprimir.
A verdadeira justiça, diz a Bíbfia, é a
caridade.
Posto isso, pergunfo-me: o que trará
mais profundas conseqüências sociais? A
imediata solução do problema dos invasores, sempre em pequenas áreas, ou a abertura do debate público sobre a história fllldiária do Paraná e do Brasil?
·
Devemos iniciar a caminhada em ambos os sentidos. Urge uma solução. Resolver e acomodar o problema fundiário é prudente e meia solução.
Ainda assim, aqui em BIBSI1ia, omissos
entregam o Brasil sem que haja ameaça de
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ser invadido. Querem privatizar agora, por
exemplo, a Vale do Rio Doce, detentora jurídica de bilhões de dólares em jazidas, por
dinheiro de bananas. No Paraná, conforme
noticia a imprensa local, autoridades cedem
terras originárias da Rede Ferroviária Fecre:.
ral, a custo zero, para projeto habitacional
de poderosa instituição bancária privada, e,
em contrapartida, avaliam as mesmas terras
a R$200 o metro quadrado, de modo a expulsar indiretamente os favelacfos invasores
que desejavam comprá-las do Poder Público.•
Bancos são salvos com dinheiro público. E o
povo? Ao povo, tiros. O desespero do povo é chamado de "desajustes setoriais". O que isso, Senadores? Isso é a hipocrisia da burguesia
·0 Sr. Júlio Campos - Concede-me V. Ex" um
aparte?
() SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço V~

Ex"

comprazer.
O Sr. Júli6 Campos - Ouço com atenção o
pronunciamento de V. Ex"-. Deixei a Presidência a
fim de aParteá-lo, prestando-lhe a minha solidariedade, pois o pronunciamento de V. Exa é um alerta à
Nação brasileira pelo que vem ocorrendo nos ütimos meses em nosso Pais com relação à tão propalada refonna agrária, que nunca sai do papel e que
já foi cantada em prosa e verso por todos os candidatos à Presidência da República Lamentavelmente, muitos assumiram esse compromisso e não o
cumpriram. Gostaria, entretanto, de lembrar a V. Exa
que esse lamentável incidente que ocorreu no Paraná também ocorreu no meu estado, Meto Grosso, há
poucos dias, Coincidentemente, com governadores
do PDT. Como sabemos, o Governador do seu estado, Jaime Lemer, e o Governador do meu estado,
Dante de Oliveira - o Dante das "diretas já" - são do
PDT. A polfcia do meu estado teve o mesmo comportamento da polícia do Paraná No entanto, gostaria de ã12er que uma luz de esperança surge no final
do túnel, qual seja, a presença do Dr. Francisco GG
ziano, Presidente do INCRA, cuja escolha não foi
das mais bem aceitas por determinados segmentos
da sociedade brasileira Conheço Francisco Graziano profundamente, já que é meu colega, engenheiro
agrônomo, fonnaclo na Faculdade de Agronomia de
Jaboticabal, no interior de São Paulo. Sei da sua tinha de comportamento, do seu principio ético e da
sua vontade de fazer um programa de reforma agrária que venha, realmente, a acomodar o Movimento
dos Sem-Terra esP<;Ifhaclo por todo o Brasil. Tenho .
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certeza absoluta de que fa!os como esse não têm a
concordância do Presidente Fernarido Henrique Cardoso, nem do próprio Ministro da Agricultura, nem
do Presidente do INCRA, enfim, não têm a concordãncia de nenhuma au10ridade. V. Exª e eu já fomos
Governador e· sabemos que a Polícia Militar muitas
vezes !orna atitudes à revelia do seu ComandanteChefe, que são os governadores de estado, e do
próprio Comandante Geral, que é um coronel da hierarquia superior das polícias militares. Tenho certeza
absoluta de que essa situação não pode continuar.
Há milhares e milhares de hectares de terras não
ocupadas no País. No meu Estado mesmo há maís
de 20 milhões de hectares de terras esperando que
alguém venha trabalhar nelas. Espero que o Governo Federal, em vez de lazer desapropriações milionárias ou desapropriações com maracutaias, como
aconteceu em passado recente com terras que não
valiam nada, que não serviam-para assentar sequer
calangos; .. foram desapropriadas para a reforma
agrária O próprio Dante de Oliveira, na época Ministro de Assun!os Fundiários, desapropriou a Fazenda
Quibagi, onde .não há sequer grilo para cantar à no ite de tão ruim que é a terra, e pagou alguns .milhões
de dólares ou de cruzados, cruzeiros, cruzados novos - não lembro qual era a moeda da époCa - para
indenizar grupos de fazendeiros interessãi:los em receber TDAs e indenizações enHiinheiro. Espero que
não se repita esse tipo de espetáculo que recentemente ocorreu no País na gestão de vários ex-Ministros da f'!e!orma Agrária que nada fizeram pela reforma agrária e que o INCRA, agora, tendo à frente o
no~ ProfeSsor, companheiro e amigo Francisco
6raziano, realmente possa minorar o sofrimento dos
sein-terra no Brasil. Fica aqui a minha solidariedade
acf pronunciamento De V. Ex" e o nosso repúdio à
atitude grotesca da-Polícia do Paraná
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Júlio
Campos, agradeço-lhe o aparate.
Quero acreditar que o cinismo da deciaração
pública do Presidente da República tenha sido involuntário. Penso que foi produ10 da má informação,
ou m~lhor, da desinformação. Porém, de qualquer
forma, passa para o anedotário da história da adrninistração pública no País um despejo requerido pelo
Governo do es}ado para evitar acidentes de transito
numa estrada, que é executado com o fuzilamen10
daqueles que, hipócrita e cinicamente, o Governo dizia pretender proteger.
Mu-110 obrigado.
Durante o discurso doSr. Roberto Requião, o Sr. Júlio Campos, 2!2 Vice-Presicien-
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te, deixa ti'eaaeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao Senador Júlio Campos.
S. Ex" disporá de 20 minu10s.
SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pela ordem.
Sem revísão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a crônica escassez de verbas no orçamen10 dos ministérios militares está pondo em risco
0 cumprimento das missões conferidas às Forças
Armadas pela Constituição Federal, quais sejam, a
defesa da Pátria, a garantia dos Poderes constituídos e, se convocadas para tal, a manutenção da lei
e da ordem.
As dificuldades por que passam o Exército, a
Marinha e a Aeronáutica, na luta contra a exigüidade
de recursos, são amplamente conhecidas, a começãr pàlo descontentamento das tropas, cujos salários têm sido aviltados, especialmente nos últimos
anos. Essa insatisfação, aliada à falta de estimules
para o prosseguimento nas carreiras militares, tem
provocado maciças transferências para a reserva
num efetivo que, proporcionalmente, já é dos me nores entre os países latino-americanos.
Outro fator, igualmente preoc!4>ante, que pode
comprometer o desempenho das Forças Armadas, é
o progressivo sucateamento do seu material bélico,
que.:pode levar a uma situação de colapso, dentro
de mais algum tempo, caso as au10ridades não
atentem para a necessidade de urgente socorro linanceiro.
É certo, Sr. Presidente, que o papel das Forças
Armadas e o conceito de segurança nacional têm
passado por ampla revísão .nas últimas décadas. O
incalculável poder de destruição das armas modernas tomou a humanidade consciente de que as conseqüências de uma nova guerra, qualquer que seja
o vencedor, serão devastadoras para todo o planeta
Também contribuíram para uma ampla revísão dos
conceitos .de estratégia a política de dístensão, iniciada nos anos 70, e o dE!Smantelarnento do bloco
de países liderados pela ex-União Soviética, seguido
da emblemática queda do Muro de Berlim, precessos que inauguraram a nova fase nas relações internacionais e marcaram o fim da chamada Guerra
Fria
Nem por isso, no entanto. podem as Forças Armadas descurar-se do papel da guardiãs de nossas
fronteiras e de nossa soberania lembraria, a esse
propósito, advertência feita pelo Almirante Mário César Rores, então Ministro, em entrevista concedida à
revísta Novos Estudos, editada pelo CEBRAP - . ·
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Centro Brasileiro de Análise e Planejamento: •e impor1anle que as Forças Armadas tenham algwna capacidade defensiva, de forma a constitufrem um tator de "dissuasão de aventuras.• Esse o alerta do
então Ministro da Marinha, acrescentando que tais
•aventuras", nos dias de hoje, são menos improváveis, mas não impossfveis.
Citaria também, Sr. Presidente, argumento do
renomado juriSta ·lves GaÕdra da Silva Martins, em
artigo intitulado ·"A importância das Forças Armadas", pl.blicado no periódico O ESlado de S. Paulo
em janeiro deste ano. Alerta o articulista para o fato
de que entre 1945 e 1991 morreram, em conflitos regionais, •quase tentos combatentes quanto aqueles
que pereceram durante a I Guerra Mundial".
As advertências· éontidas neste pronunciamento, Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, não devem ser interpretadas, absolutamente, como alarmistas. Pelo contrário, entendo que os cenários da
vida nacional e das nossas relações internacionais,
hoja, são auspiciosos. Internamente, vivemos um
processo de amadurecimento político e de solidificação das nossa,s instituições. No contexto intemacional, integra-se o Brasil, com a sua participação no
MERCOSUL, à tendência mundial de redução de
barreiras burocráticas e alfandegárias, além de ampliar as suas relações comerciais com pafses de todos os continentes. .
Minha intenção, portanto, ao denunciar a situação de precariedade em que se encontram as· Forças Armadas brasileiras, é dar a elas, como ocorre
nos pafses desenvolvidos, efativas condições de garantir a segurança nacional no mais amplo sentido,
incluindo-se aí a proteção ambiental e o combate ao
tráfico, e de participar do projeto de desenvolvimento
que deve congregar todos os segmentos organizados da sociedade.
É forçoso, porém, reconhecer que as Forças
Armadas, por absoluta exigüidade de recursos, as- ~
tão desaparelhadas para desempenhar as elevadas
missOes que lhes são confiadas. Em suas constantes
e justaS reivindicações, os ministros militares lêm levado ao conhecimenil do Chefe da Nação a siluação de
pen(Jia que impossibilita às Forças Armadas a1é mesmo saldar suas dívidas para com os fomecedores.
Não reclamam os Ministros militares salários
de marajás para o efetivo de suas Armas, nem verbas para projetos megalomaníacos ou megaiOmanos, mas recursos suficientes para conter a i~
fação das tropas, honrar os compromissos financei. ros, investir nos projetos prioritários e, sobretudo,
evitar o sucateamento dos equipamentos bélicos.
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São reivindicações, como se pode obsalvar,
modestas. O próprio .Ministro do Exéroito, General
Zenildo Lucena, já declarou que a Forma terrestre
não tem a pretensão de armar-se completamente,
mas sim de preservar as chamadas ilhas essenciais,
como os centros de guerra eletrOnica, de inforrnatização, de qualificação do efetivo e de desenvolvimanto tecnológico. O mesmo ocorre com as demais
Forças, que elegeram suas prioridades dentro dos
novos conceitos de estratégia militar, que privilegiam
o conhecimento científico-tecnológico e a interação
com a sociedade civil na busca do desenvolvimento
econômico e social.
Dentro dessa 6tica, que integra a defesa do
território nacional com a inteligência civil e o desen·volvimento de pesquisas, no!adamente no campo da
tecnologia nuclear para fins pacíficos, são priorilários, por exemplo, o sistema de comunicações mnitares por satélite, o projeto Calha Norte, o programa
do Veículo Lançador de Satélites, o Sistema de Vigilânci4 Aérea da Amazônia (projeto SIVAM), a estruturação de forma de paz permanente e o desenvoM~
mento do submarino nuclear.
É importante salientar, Sr. Presidente, que o
Brasil é um dos países que menos gastam com as
Forças Arrnad!!s e que, proporcionalmente, mantém
um dos menores eletivos da América LÍitina. Quadro
comparativo, publicado pelo jornal Correio Brazlliense, no primeiro semestre, demonstra que nossos
gastos com a defesa são de 2,56% do Produto Nacional Bruto, contra 3,4% da Argentina, 9,5% de
Cuba e 10,5% do Chile.
O efetivo da nossa Força-base, o Exército bra· sileiro, é de apenas 202 mil homens para uma população de 157 milhões de habitantes. Nos demais
países citados, os números são os seguintes: na Argentina, efetivo. de 3{5 Jllil homens para 37 milhões
de habitantes; no Chíle, 54 mil soldados para 13 milhões e 600 mil habitante$; em Cuba, 145 ma solda:~ para uma população de 1o milhões de habitanEm relação ao terrilório, essa desproporção é
ainda muito maior, pois cabe ao nosso efetivo mHitar
defender 8 milhões 511 mil quilômetros quadrados
contra 2 milhões 766 mil da Argentina, 756 mil do
Chile e apenas 11 O mH quilõmetros quadrados de
Cuba. Detentor de 47% do território da América do
Sul, 9 Brasil tem 23 ITlll quilOmetras de fronteiras
com 16 países vizinhos.
Esses números, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são eloqOentes por si sós para demonstrar que
as Forças Armadas necessitam de mais recursos
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_para cumprir suas missões constituc;ionalS. Essa srtuação há muito vem sendo denuncia pelas autoridades militares e pelos analistas do setor e exige
providências imediatas.
0 já citado jornal Correio Braziliense, em maléria assinada pelo analista militar Roberto Lopes,
no mês de março, denunciou que, em conseqúência
do estrangulamento econõmico, •metade dos 852
aviões e helicópteros da Força Aérea brasileira está
estocada- guardada em hangares -ou em processo
de 'canibalização' - sendo desmontada para prover
de peças aeronaves em atividade". E mais, assavarou que o valor em combate dos 28 caça-bombardeiros entregues à FAB pela EMBRAER "é quase uma
ficção", por estarem operando sem o seu radar mais
importante, sem mísseis modernos ·e sem uma linha
de suprimenlos adequada
Assim. Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores,
não causa espécie a informação divulgada pelo jornal O Globo em 28 de março do corrente. Na matéria intitulada "Fernando Henrique quer solução para
falta de recursos das Forças Armadas", o jornal informa que, deyido à falta de recursos para. a manutenção dos equipamentos, a maioria dos Ministros, e
não só os militares, hoje não se sente segura em
viajar nos jatos da Força Aérea Brasileira.
A questão do progressivo sucateamento das
Forças Armadas foi também i:lestacada pelo Jornal
do Brasil, em matéria publicada na edição dó dia 13
de julho. Após salientar que as Forças Aimadas Brasileiras ~têm um dos menores orçamentos relativos
do mundo", adverte: "Por falta de dinheiro, os pilolos
da FAB devem cumprir, este ano, um total de 140
mil horas de vOo. Há cinco anos voavam. no mfnimo,
220 mil horas" E acrescenta: (.•.) as instruçi5es de
tiro e os exerofcios militares envolvendo veiculas
molorizádos foram limitados a0 extremamente necessário. Os poucos investimentos feitos pelo Minis~rio do Exéroito, geralmente envolvendo compra de
Eiquipamentos usados de exért:itos de outros palses;
são garantidos por R$450 milhões cartadas no exterior.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, felizmente. parece estar atento à questão müitar e à
necessidade de maiores investimentos ria defesa
nacional. O Plano Plurianual, encaminhado ao Congresso Nacional em 31 de agoslo, destina RS$5,6
bilhões para- investimenlos militares no perfodo
1996/1999. Tais recursos nem de longe representam
a efetiva necessidade das Forças Armadas brasileiras, mas jã proport:ionam um grande alivio, se levarmos em conta a situação de penúria por elas enfrentada
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Assim,. merece'Splati$05 a corajosá atitude do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se
propõe a resgatar o prestigio e a eficãcia de nossos
efetivos militares, lembrando-se ainda que os investimentos p(blicos em defesa nacional contribuirão
para a melhoria da infra-1lStrulura do Pafs, conforme
salientou o Ministro do Planejamento, José Serra.
Esta, aliás, é uma tendência mundial, apontada pelo
jurista lves Gandra em seu referido artigo: "Em 10dos
os países civilizados, hoje, as Forças Armadas esti'lo
se profissionalizando e se vinculando ao desenvoMmenlo econõmico, interagindo, ao gerar desenvoMmenlo tecnológico, e se beneficiando deste desenvolvimento produzido pela sociedade".
Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, a delesa nacional não é uma questão militar, mas uma
questão política. Como tal, deve merecer a atenção
não apenas das autoridades do selor e do PresidEmte da Rep(b6ca, comandante supremo das Forças
Armadas, mas também do Congresso naciOnal e de
toda a chamada sociedade civiL O soerguimento do
prestigio e da eficácia de nossos efativos militares
impõe-se para que nossa capacidade de defesa do
território e da soberania não fique, num .prazo muilo
curlo, irremediavelmente comprometida. Ao pleitear
maior atenção do Estado brasileiro para com as Forças Arnia~, quero cumprimentar o Presidente Fernando Hennque por sua elevada ~mpreensão .c~?
papel que lhes cabe na d_efesa nacronal_ e na contriburção ~ra o ~osso almerado desenvolvrmento.
Muito obrigado!
O Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da
presidência. que é ocupada pelo Sr. Júlio

Gampos, 22 VICB-Presidenfe.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a

mesa. projelo que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2125, DE 1995 ·
FacuHa a requlslçao, a cada Sena-

dor, de até três servidores de órgllos da
adminlstraçllo, Unlllo, Eslados e Munlclplos e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art 12 É facultada à cada Senador, através da
Presidência do Senado Federal, requisitar até 3
(~) seriidores de órgãos da administração direta
ou indireta, da União, dos Estados e Municfpios,
para assessoramento, assistência e apoio à sua afi.
vidade pariarnentar.

/.'
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Parágrafo único. Estende-S!!"<t~.parvi~
res a gratificação de que trata o art 494 do Regulamen1o Administrativo do Senado Federal, corresponden1a ao percentual de 25% do total da retnbuição
percebida no órgão de origem.
Arl 22 Esta resolução entram em vigor na data
da sua publicação.
Arl 3"- Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

. O exercicio da atividade parlamentar, cada dia
mais complexa, exige que o Senador disponha de
assessoramento, i:fe assistência e de apoio identificados com a natureza de sua atividade.
Os Senadores terão maiores e melhores conãlções de trabalho com reflexos positivos nos resultados do seu desempenho.
O recru1arnen1o de profissionais qualificados no
ambilo da AdministraÇão PLblica, direta ou indireta,
nos três níveis da Federação permitirá ao Senador
uma melhor estrutura de assessoria, assistência e
de apoio, aprimorando as suas condições de traba-

1119.
Não pretende o Projelll de Resolução inovar
em matéria de remuneração para os servidores requisitados nas condições ora estabelecidas.
O pioje1o enquadra-os ria estrubJra de remuneração já existente no Senado Feder.ll, eStendendose-lhes as disposições do regulamento ·administrativo, em !leu artigo 494, lastreada na retnblição percebida no órgão de origem.
Concluó dizendo que es1a proposta tem por fim
último oferecer aos Senadores maiores e melhores
condições de trabalho com reflexos positivos nos resultados do seu desempenho.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 1995. Senador Emendes Amorim, Quar1o Secretário do
Senado Feder.ll.

Novembro de 1995

btser ~s de cargo do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, de função gratificada
ou de confiança.
§ 1"- Os ocupan1es de cargos ou empregos
com retribuição correspondente à escala de vencimen1os do Grupo-Direção e Assessoramen1o Superiores, não abrangidos pelas alíneas a e b deste artigo, farão jus, igualmen1a e nos mesmos percentuais,
à percepção do incentivo funciond.
§ 22 Os ocupantes dos empregos regidos pelo
Alo da Comissão Dire1ora no. 12, de 1978, farão jus à
percepção do incentivo funcional em percentual corresponden1a à faixa IV,
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O projeto serâ publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas
nos termos do ait. 401 do Regimen1o Interno. Fi.ndo
esse prazo, serâ despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão-Diretora
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presiden1a da Répública edi1ou a Medida Provisória no. 1.170, de 26 de outú:Jro de 1995, que "Dis-·
põe sobre a aplicação da Taxa de Juros de Longo
.Prazo - TJLP sobre eri"4)réstirnos concedidos com
recursos dos Fundos Constitucionais de Rnanciamen1os das Regiões Norte, Nordeste e Cen~es
te e dos Fundos de lnvestimen1os do Nordeste e da
Amazônia e do Fundo de Recuperação EcQnOmica
do Esplrilo Santo, e oom recursos das Operações
Oficiais de Crédito, e dá outras providências".
De acordo cóm as indicações das lideranças,. e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 22 da Resolução o<>
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores

Titu1ares

LEGISLAÇÃO CITADA

Carias Bezerra
Gerson Câmata

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL

Hugo Napoleão
Geraldo Melo

Suplentes
PMDB
RamezTebet
Nabor Júnior
PFL
José lgnácio Ferreira
Lúdio Coelho
PSDB

Arl 494.· Serâ concedido incentivo funcional
aos servidores que atendam aos seguintes requisitos:
a) ser ocupante de cargo ou emprego integrantes do Quadro Perrnanen1a ou do Quadro de Pessoal CLT, posicionado na última referência da classe
. final da categoria Funcional a que pertença;

-

--

BeniVeras

Jefferson Peres
PSB

Ademir Andrade
PPS
Roberto Freire
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Titulares

Suplentes

P$DB
Pedro Piva

Bloco (PFL-PTB)·
- Mussa Demes

Rlilem Medina

Roberto Pessoa

Pinheiro Landim

PT

Arlindo Porto

Deputados

Herculano Anghinetti
PPB

Anivaldo Vale

Titulares

Adhernar de Barros Filho
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho

PV

Fernando Gabeira

An10nio Ueno
Aracely de Paula
An10nio do Valia

De acordo com a Resolução n'l- 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13/11/9&, designação da Comissão Mista.
Dia 14/11195- instalação da Comissão Mista.
Até 19/11/95 - prazo para recebimen1D de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10/11/95- prazo final da Comissão Mista.
Até 25111195- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Prilsidente da República e<jitou a Mecfoda Provisória no. 1.172, de 27 de oullilro de 1995, que "dá
nova reda9ã<J ao § 3" do art 52 da Lei n'l- 8.931, de
22 de setermro de 1994, que dispõe sobre amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração
Plbiica Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4l! e 52 do art 2" da Resolução n'I1/89-CN, fica assim constitufda a Comssao Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes
PMDB
Raviano Melo
Mauro Miranda
PFL
José Alves

Freitas Neto

Luiz Alberto Oliveira

Ubaldo Corrê;~

Finno de Castro

Gilber1D Mil'llhda

Lauro Campos
PTB

PSDB

Carlos Bezerra

Geraldo Melo

Eduardo Suplicy

Rober1D Fontes

PMDB

Titulares
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Deputados

Bano Parga
Joel de Hollanda

Roberto Brant

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Francisco Diógenes
Efraim Morais
PMDB
Homero Ogl.ido
PSDB
Luiz Carlos Hauly

PPB
Adhemar de Barros Filho Carlos Airton
PDT
Fernando Lopes
Márcia Cibilis Viana
Bloco (PL- PSD - PSC)
De Velasco
Welinton Fagundes
De acordo com a Resolução n'l- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calerodário para a tramitação da matéria:
· Dia 13/11/9&, designação da Comissão Mista.
Dia 14/11/95- instalação da Comi;;são Mista.
Até 02/11195 - prazo para recebirnerrto de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 11/11195 - prazo final da Comissão Mista.
Até 26111/95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória no. 1.173, de 27 de outubro de 1995, que
•acresce parágrafo ao art.57 da Lei n'l- 8.666, de 21
de junho de 1993, que regularnerrta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, inslitl.i normas para 6citação e contratos da Administração Pública e dá
outras providências •.
De acordo com as irodicações das lideranÇas, e
nos tennos dos §§ 4l! e 52 do art. 2" da Resolução n'I1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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Senadores
Suplentes
PMDB

Titulares

José Fogaça
Gerson Camata

Flaviano Melo
Gilvam Borges

Edison Lobão
Francelina Pereira

PFL
Freitas Neto
Joel de Hollanda
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a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e ao
Ft!ndo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4l! e 5" do art 2" da Resolução JlO._
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Suplentes

Titulares

PSDB
Lúdio Coelho

Carlos Wilson

PSB

PMDI:!.
Gilvam Borges
Gerson Camata

RamezTebet
Renan Calheiros

PFL
Edison Lobão
João Rocha ·· -

Adernir Andrade
PPS
Roberto Freire
Deputados

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

íltulares

Heráclito Fortes
César Bandeira

Alexandre Ceranto
Jaime Fernandes Filho

Luís Roberto Ponte

PMDB
Edinho Bez

RomeroJucá
Hugo Napoleão

PSDB
BeniVeras

Carlos Wilson
PPB
[ucídio ·Portella

LevyDias

PDT
·Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro

Deputados

PSDB
Aécio Neves

_

lldemar Kussler

Bloco (PFL-PTB)

PPB
Felipe Mendes

Telmo Kirst
Bloco (PSB-PMN)

Alexandre Cardoso
Inácio Arruda

Nilson Gibson
PCdoB

Jaime Martins
José Carlos Vieira.

a

Raul Belém
Sérgio Baroellos ·
PMDB

Alberto Goldman

Aldo Rebelo

De acordo com a Resolução JlO. 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13/11195- designação da Comissão Mista.
Dia 14/11195 - instalação da Comissão Mista.
Até 02/11195 - prazo para recebimento de
emendas e para Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 11 1t1 195 - prazo final da Comissão Mista.
Até 26111195 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n"1.174, de 27 de outubro de 1995, que •aflera a legislação referente ao Adicional ap Frete para

Suplentes

Titulares

Nlcias Ribeiro
PSDB

Paulo Feijó

FeuRosa
PPB

Simão Sessim

.José Carlos Lacerda
PPS

Augusto Carvalho

Sérgio Arouca
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução JlO. 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13/11195- designação da Comissão Mista.
Dia 14111195 - instalação da Comissão Mista.
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Até 02/11195 - prazo para receamento·de·
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 11/11195 - prazo final da Comissão Mista.
Até 26/11/95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE· (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Mecfida Provisória n.. 1.176, de 27 de oub.bro de 1995, que "dispõe sobre o número de cargos de Nalu'eza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 2" da Resolução n"
1/89-CN, fica assim conslitufda a Comissão MiS1a incumbida de emitir parecer sobre a maléria:

Titulares

Senadores
Suplentes

Ramez Tebet ·
Flaviano Melo

PMDB.
Casildo Maldaner
Ney Suassuna
PFL

Edison Lobão
Freitas Neto

Bailo Parga
José Agripino

Sérgio Machado

PSDB
Geraldo Melo
PSB.

Ademir Andrade
PPS.
f.roberto Freire
Deputados
Titulares

Suplentes

·.'PDl
Matheus Schmidt ·
Fernando Lopes
Bloco (PL - PSD - PSC)
Welinton Fagundes
De Velasco
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13/11195- designação da Comissão Mista.
Dia 14111195 - instal;;~ção da Comissão Mista.
Até 04/11195 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 13111195 - prazo final da. Comissão Mista.
Até 28/11195 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1-177, de 27 de outubro de 1995, que "cria a
Gratific!lção de Condição Especial de Trabalho GCET para os servidores militares federais das Forças Armadas, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 2" da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a maléria:
Senadores
Suplentes
Titulares
PMDB.
Roberto Requião
RamezTebet
Ney Suassuna
Coutinho Jorge
PFL
Júlio Campos
Bailo Parga
Hugo Napoleão
Francelina Pereira
PSDB
Sérgio Machado
Geraldo Melo
PPB.
Lucfdio Portella
Epitacio Cafeteira

Bloco (PFL-PTB).
Leur Lomanto
Salomão Cruz

Roberto Fontes
Lael Varei la
PMDB

Mauri Sérgio_

Jorge Wilson
PSDB.

Adelson Ribeiro

Ayrton Xerez
PPS

Gerson Péres
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Edson Queiroz.

Sebastião Rocha
Titulares

PDT
Darcy Ribeiro
Deputados
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

Darei Coelho
José S. de Vasconcellos
José Mendonça Bezerra
Leur Lomanto
PMDB.
Hélio.Rosas
An10nio Brasil
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Robério Araújo
Jair Bolsonaro
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PSDB
Emerson Olavo Pires.
PPB
Arnaldo Faria de Sá
Bloco (PSB-PMN)

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PCdóB

Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13111/95- desi$!nação da Comissão Mista.
Dia 14/11/95- instalação da Comissão Mista.
Até 04/11/95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 13111/95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 28/11/95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n21.178, de 12de novembro de 1995, que "dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e so do art 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Misti"incumbidade emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Titulares

Suplentes
PMDB.
Casildo Maldaner
Gerson Camata

José Fogaça
Roberto Requião

PFL
RomeroJucá
Joel de Hollanda

Lúcio Aloêntara

Freitas Neto
Bello Parga
PSDB
Lúclio Coelho.
PT

Eduardo Suplicy

Titulares

Arlindo Porto

Suplentes
Bloco (PFL:PTB)

Francisco Diógenes
Carlos Melles
Sandra Mabel
An1ílnio Balhmann
Edson Queiroz

Paulo Bomhausen
Costa Ferreira
PMDB
Homero Oguido
PSDB
Cipriano Correia
PPB
Arnaldo Faria de Sã

PPS
Sérgio Arouca

Augusto Carvalho
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-11-95- designação daUiinlSSão Mista.
Dia 14-11-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 08-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 17-11-.95 - prazo final da Comissão Mista.
Até 2-12-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória 021.179, de 3 de novembro de 1995, que "dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Ft'
nanceiro Nacional e dã outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 42 e so do art 2fl. da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares·
Gilberto Miranda
Suassuna
Edison Lobão
Francelina Pereira
PedroPiva

Benedita da Silva
PTB

.. Luiz Alberto Oliveira

DEPUTADOS

Suplentes
PMDB
Ramez TebetNey
Nabor Júnior
PFL
Freitas Neto.
Hugo Napoleão
PSDB
Jefferson Péres
PSB

Ademir Andrade
PPS
Roberto Freire
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Titulares

DEPUTADOS
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)

_ Luciano Pizzatto
Raimundo Santos
Gama
Gonzaga Mota
Ayrton Xerez
Francisco Domelles

Beni!o
Ciro Nogueira
PMDB
EdinhoBez
PSDB
Cunha Uma
PPB
Delfim Netto
PSL

RobsonTuma
PT
Milton Temer
Conceição TavaresDe aoordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinfe
calendário para a tramitação da matéria:
·
Dia 13-11-95- designação da Comissão Mista.
Dia 14-11-95 - instalação da Comissão Mista.
Até 12-11-95 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 21-11-95- prazo final da Comissão Mista.
Até 6-12-95 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (JUlio Campos) - Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campcis) - A Presidência, nos termos do art. 334 do Regimen10 Inferno, declara prejudicadas as seguintes matéria: Requerimentos nos 340, 351 e 779, de 1993 e 8, de
1994, Ofício S-1, de 1985 eS-27, de 1987.
Nos termos do art 334, § 22, do Regimen10 lntemo, poderá ser inferposlo recurso ao Plenário no
prazo de dois dias úteis, previs10 no parágrafo único
do art. 254 do Regirnen!D Interno.
O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação de liderança.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jutá.
O SR. ROMERO JUcA (PFL-RR. Como Líder.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, gostaria de comunicar a esta
e aos Srs. Parlamenfa.
res que, indicados pelo PFL como Sub-Relalor da
Comissão Mista de Orçamen!D, começamos hoje a
trabalhar, designados que fomos pelo Presidenfe
Renan Calheiros para a S!bcomissão do Trabalho,
Previdêncià e Assistência Social e Saúde.
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EstareinOs, em conjun!D com a Subcomissão e
com a equipe técnica da Comissão Mista de Orçamen!D, desenvolvendo um trabalho para, efetivamenfe, definir para a área da Saúde, Previdência,
Assisléncia Social e Trabalho, um Orçamen!D para o
ano de 1996 que, além de poder ser cumprido na
sua totalidade, procure contemplar questões fundamentais no exerclcio da implementação dos recursos públicos.
No ambi!o da Comissão foi definido que, como
prioridade, serão encaminhados investimentos para
a conclusão de obras inacabadas, principalmenfe na
área da saúde e saneamento. O relatório da CPI das
Obras Inacabadas, presidida pelo Senador Carlos
Wilson, demonstrou que existem mais de 1.500
obras inacabadas com recursos faderais no Pais. A
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social definiu, então, que levará em conta, fundamentalmente, a conciusão dessas obras nos diversos estados da Federação.
Levará também em conta o orçamento básico,
unitário, do Ministério da Saúde para alocação .de recursos, no sentido de coibir o superfaluramento e a
alocação exagerada de verbas federais para obras
em andamen!D.
Fa90 essa comunicação a meus pares não só
para manter informados os Senadores informados
em plenário, mas no sentido de solicitar a colaboração e a contribuição das Srts e Srs. Senadores não
apenas na confecção do orçamento, mas principalmenfe com a correção de erros anteriores que precisam ser sanados. Apelo a cada um para que indiquem obras inacabadas, questões emergenciais ·na
área da saúde e do saneamento que .Precisem ser
encarados no orçamento de 1996.
Já começamos a trabalhar hoje com a eqLipe
técnica e estaremos duranfe toda esta semana reunidos na Comissão de OrçamentO com a mesma finalidade; l!· partir da pt6xima semana, como foi definido em calendário, estaremos à disposição dos Srs.
Parlamentares, lá mesmo na Comissão de Orçamen!D, para afendê-los, explicar e demonstrar, cristalinamenfe, como será executado o orçamento federal deste ano.
Era o comunicação que gostaria de fazer. MLito obrigado.
O S'R. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Continua a Usta de oradores.
Concado a palavra ao nobre Senador Flaviano
Melo, que disporá de 20 minutos para o seu pronunciamen!D.
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O SR. FlAVIANO MELO PRONUNCIA
DISCURSO QUE ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs.
Senadores Edison Lobão e Casildo Maldaner enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presidente, Sr% e Sr,;. Senadores, o governo do Maranhão tem investido, nessas últimas semanas, grandes esforços para cuidar da saúde das nossas crianças. Equipes de médicos, dentistas e enfermeiros,
vinculadas ao Instituto da Previdência do Estado do
Maranhão - IPEM -, estão percorrendo o Estado
para orientar pais e professores sobre os cuidados
adequados à proteçãÓ da saúde das crianças maranhenses, especialmE!"nte dos filhos ou dependentes
do servidor estadual.
Já foram visitados até agora os Municípios de
Bacabal, Pedreiras, Codó, Imperatriz, Chapadinha,
Brejo e ltape(:uru, além de localidades circunvizinhas.
Sã9 realizadas palesfr!!S e distribuídos folders
explicativos, além da aplicação do flúor em crianças.
Essas equipes vão percorrer as 13 regionais
do IPEM existentes "no interior rnaranhense.
. Essa ação da Governadora Roseana Samey,
Sr. Presidente; inerece todo o nosso estimulo. No
período em que tive a honra de governar o meu Estado, pude sentir as gravíssimas deficiências que colocavam o Maranhão num dos mais baixos patamares em pblítica da saOde em nosso País.
Minha administração, engollada em múltiplos
problemas, deu a prioridade possível à política da
saúde então ado!ada. Restauramos o Hospital dos
Servidores do Estado, que se encontrava praticamente paralisado.
SOfríamos, notadamente em São Luís, a humilhação de nos inserirmos num escandaloso percentual de mortalidade infantil, com urna taxa de 120
óbitos por 1.000 nascimen1osl
Em três anos, essa taxa reduzi~rSe em 40%,
graças à vacinação em massa e à éiJlllliação do
atendimento médico-hospitalar.
Obtivemos notável redução na ocorrência de
algumas doenças graves, no Estado e em São Luís:
o tétano diminuiu de 90 casos (1990) para 29
(1993), e o saràmpo, de 2.365 casos em 1990,-para
. 12 casos em 93.
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Essa luta em prol da saúde da população maranhense, portanto, está tendo continuidade no atua1 .
governo Roseana Samey. É uma batalha renhida
que não pode ser interrompida. Do mesmo modo
que a educação, a saúde do povo é um dos .esteios - que assegura o desenvolvimento de uma Nação.
Temos, pois, todos os motivos de júbilo para
nos congra!Uannos com as ações que busquem a
correta política de saúde para aquela bela terra tão
cantada pelos maiores poetas brasileiros.·
É do maranhense Gonçalves Dias aquele chamamento à luta:
"Não chores, meu filho;
não chores que a vida
É luta renhida;
Viver é lutar.
Avida é combate
que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos,
Só pode exaltar".
Era o que tinha a dizer
Obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cumpro o dever de trazer ao debate do Senado Federal um dos
mais graves problemas relacionados com o Proje1o
de Reforma Tributário apreseQtado pelo Governo: a
crise do federalismo ~ue ocorrerá, caso o atual projeto venha ser aprovado nos termos em que foi apre:sentado.
·
· ·
O Senado Federal, como Casa de representação dos Estados e do Distrito Federal, há de
ser o guardião do federalismo, não permitindo que a
repartição das receitas governamentais venha a
ro~Ti>Elr o eqúlíbrio entre a União e os Estados.
O regime au1llritário nos deixou como herança
uma sociedade fechada política, econõmica e socialmente, com imensa concentração de poder nas
mãos da União.
O Sistema Tributário então montado dava à
União a hegemonia quase lotai em termos econOmico-financeiros, 1omava o Brasil praticamente um Estado unitário, em que os Governadores dos Estados
não passavam de delegados do Poder Central, o
que representava urna perigosa corícentração de poder, sem qualquer sistema de freios, contrapesos ou
controles democráticos que pudessem tomar as relações UniãcrEstados mais eqlilibradas e adeQuadas.
A Constituição de 1988, muito antes de ser regulamentada, tem sido continua e levianamente responsabilizada por todos os males que castigam o

.,.,
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Brasil, quando o problema efetivo são OJ; maus administradores.
A repartição das receitas tributárias prevista na
Constituição de 1988 representa o federalismo saudável, descentralizando o poder econômico e o poder político, fazendo com que Estados e Municípios
tenham autonomia financeira e tenham condições de
solucionar seus problemas, sem dependência injustificável da União.
O Brasil, como país múltiplo e desigual, de dimensões continentais, com enorme desigualdade
social e regional, deve ter o cuid~o especial com o
equilíbrio federativo, evitando distorções e assimetrias que poderiam até mesmo inflamar sentimentos
separatistas.
O equilíbrio federativo de que o Brasil necessita para ter verdadeiros cidadãos, e não apenas fatores de produção, precisa ser assegurado pelo Congresso Nacional ao deliberar sobre a Reforma Tributária
Não mais podemos aceitar o autoritarismo do
Executivo, com a União conduzindo hegemonicamente todos o~ processos sociais, econõmicos e políticos, sem deixar espaço de construção e participação aos Estados e Municípios.
Esse Poder Central, concentrador, dirigente de
uma federação em que a União dispunha de tudo,
da grande maioria dos recursos e de quase todos os
poderes, corre o risco de ressurgir com a proposta
de Reforma Tributária ora apresentada pelo Executivo, em que os Estados perderiam receita tributária,
perderiam poder e aumentariam sua dependência
·
do Executivo federal.
Não mais queremos correr o risco de retomo a
um Executivo de práticas populistas e clientelistas,
distribuidor de favores, benesses e privilégios e exigindo, em contrapartida, fidelidade e obediência af>.
solutas.
Esses riscos aumentam ainda mais porque o
Brasil continua na triste situação de predomínio de
massas despreparadas para a cidadania e participação política, e, portan1o, mais sujeitas a manipulações comuns no periodo do ooronelismo.
O Brasil não pode aprovar uma Reforma Tributária que negue os princípios básicos da democracia
e da descentralização administrativa, sacrificando o
desenvolvimênto econõmico e sacrificando. a própria
democracia e destruindo a própria Federação.
O Brasil não mais deseja voltar ao período do
crescimen1o com desiguaidade crescente, com o
· agravamento das desiguaidades de renda e dos de. sequilíbrios regionais.
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Um sadio federalismo fiscal não perm~e que
prospere uma proposta de Reforma Tributária em
que não haja um mecanismo de compensação para
as perdas de rece~ dos Estados e Municípios, em
decorrência da implantação do ICMS federal.
Não podemos aprovar uma proposta que reduza a competência tributária dos Estados, em detrimen1o da Federação.
No momen1o em que a proposta de Reforma
Tributária retira dos Estados a autonomia tributária e
a capacidade de legislar e administrar convenientemente sua principal fonte de receita e o mais importante instrumen1o de política fiscal de que dispõem,
ingressariamos no perigoso campo da INCONSTITUCIONAUDADE e numa forma disfarçada de cassação dos direi1os dos Estados.
Trata-se de algo mui1o mais sério do que primeiramente se pode imaginar, a partir do exame de
frias normas jurídico-tributárias, que efetivamente
não encarnam o Direoo, mui1o menos a JUSTIÇA.
Além dos prejuízos políticos, econõmicos e so- ciais, sabemos que, na hipótese de aprovação dessa proposta· de Reforma Tributária em seus termos
originais, alguns Estados sofrerão perdas muito mais
graves e seriam levados à falência total, incapacitados de honrar seus compromissos e despesas
governamentais.
Com a extinção do Imposto sobre Produtos Industrializados, apenas para exemplificar, o Estado
do Amazonas ficaria completamente inviabilizado
- em termos financeiros, pois perderia o principal sustentáculo de sua arrecadação, o que seria ainda
mais agravado com a introdução da sistemática de
tributação no destino das mercadorias.
O centralismo e o autoritarismo, embutidos no
corpo da proposta, deixam bem claro o tipo de relacionamen1o injusto e assimétrico que dirigiu sua elaboração, sendo exemplos típicos o dispositivo que
discrimina as autoridades tributárias estaduais, impedidas de requis~ informações sobre operações
financeiraS dos contribuintes.
Da mesma forma o disposWo que elimina o
Conselho de Política Fazendária (Confaz), como órgão regulador da política tributária estadual, representa um retrocesso político e administrativo.
O Contaz tem se constituído um obstáculo para
a implementação de medidas econõmicas autoritárias do Governo Federal, ao cumprir seu papel de
uniformizar procedimen1os para todo o te~rio nacional.
Provavelmente, em decorrência de sua ação
democrática e negociadora, o Confaz está sendo
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combatido tão fortemente pelas autoridades éconômicas federais.
Um Gov!!mo efetivamente Democrático, ou Sociaklemocrata, deveria propor o aperfeiçoamento e
não a mera extinção do Confaz, em prejuízo dos Estados, em prejuízo das finanças plblicas e em prejuízo do federalismo fiscal.
A proposta de Refonna Tributária prejudica ainda todos os Estados que se dedicam a um grande
esforço de exportação, a fim de contribuir para nosso tradicional •gargalo" de insuficiência de divisas.
Quando falo de divisas estou me referindo a recursos nacionais estáveis, recursos obtidos graças
ao trabalho de nossos empresários e trabalhadores,
não estou me referindo a esse ingresso escandaloso
dos chamados capitais de risco internacionais interessados em aqui se aproveitarem de taxas de juros
elevados, se apropriarem de ganhos absurdos e zarparem para outros pafses, deixando-nos apenas crises e desequilíbrios internos e externos.
Os Estados que efetivamente mais contribuem
para a administração sadia do nosso Balanço de Pagamen1os seriam altamente prejudicados, ·pois tEF
riam grandes perdàs de arrecadação.
·
No caso do meu Estado, Santa Catarina a perda de arrecadação seria de aproximadamente três
por cento da- arrecadação global do Estado, o que é
insuportável para um Estado que tem imensas demandas sociais a serem atendidas:
Em contrapartida, examinando o processo do
ponto de vista da União, haveria grandes ga-nhos
adicionais de receita tributária, tanto pelo maior número de fatos geradores das obrigações tributárias e
a cobrança em todas as fases da circulação, como
pela ampliação da base tributária, abrangendo diversos produtos atualmente não incluídos na incidência
do Imposto de Produtos Industrializados.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são
muitos os prejufzos e as dificuldades que surgiriam
na hipótese, acredito que improvável, de aprovação
dessa proposta de Relonna Tributária, em que os
Estados perdem desde a autonomia para fixar aliquotas internas até a participação na arrecadação
de imposto criado pelo exercicio da competência residual da União. Em alguns casos sobreviria até
mesmo a virtual destn.õção das finanças de alguns
Estados
A análise exaustiva da proposta esgotaria em
muito o tempo que eu disporia para tratar do assunto. Naturalmente, o Senado tará o exame apurado
que a relevância da matéria requer, no momento
adequado.
Tenho a comticção de que o Senado Federal,
almo Casa cuja primeira vocação é preservar, proteger e defender a Federação, saberá responder de
fonna adequada a esse desafio e aprovar não a Refonna Tributária do Poder Executivo, mas, sim, a
Refonna Tributária que atenda aos superiores interesses nacionais.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está encerrada a séssão.

(Levanta-se a sessilo às 18h30min.)
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Ata da 190ª- Sessão Não Deliberativa,
em 14 de novembro de 1995
1!!. Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, José Eduardo Dutra, Antonio Carlos Valadares, Ney
Suassuna, Romeu Tuma e Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
.
.
.
O Sr. ~ Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

OfÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
(110. 330195, de 13 do corrente, cornunicaldo a
aprovaç!lo do Projeto de Lei do Senado ri> 89, de 1992
(n> 4.293193, naquela Gasa), de autoria do Sera:lor
Márcio Looerda, que altera dispositivos da Lei n> 5.889,
de 11 de janeiro de 1973, que insti!Li o CócflQO de Processo Civil, que tratam do agravo de instrumento•.
(Projelo enviado à sanção em 13 de novembrç>
de 1995.)
Encaminhando à revisão do Senado Federal
autógrafos ~ seguintes matérias:
SUBSTrruTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI
DO SENADO N•83, DE 1991
(N• 1.586/91, naauela Casa)
Dê-se ao projelo a seguinte redação: ·
Altera a Lei n<> 6.662, de 25 de junho
de 1979, que dispõe sobre a Politica Nacional de Irrigação, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1"- O art 11 da Lei ri> 6.662, de 25 de junho
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
""Art 11. O Poder Executivo concederá
· financiamentos ou estabelecerá linhas d9
crédilo aos projelos de irrigação que vierem
a ser execUtados por iniciativa de empresas
privadas, cooperativas e produlores rurais isolados, observadaS ás seguintes condições:

I - observância, nos respectivos projetas, de critérios e padrões téCnicos definidos
por órgão público competente;
11 - destinaç!lo de rerusos específicos
ao estudo do risco de salinização do solo e à
sua prevenção.
§ 12 O Poder Executivo estabelecerá limites, acima dos quais será obrigatória a
aprovação dos projelos por órgão público
especializado.
§ 2'! FICa vedado o inicio de novos projetas de irrigação, em áreas suscetíveis de salinização, enquaniO não forem concluídos os
estu:los e as ações previstas neste artigo."
Art 2" O art 14 da Lei n"- 6.662, de 25 de junho
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 14. As áreas dos projetas de interesse social. predominante serão preferencialmente divididas em lotes familiares.•
· Art 32 A Lei n"- 6.662, de 25 de junho de 1979,
passà. a vigorar acrescida de um 'artigo, numerado
corno art ·23, com a seguinte redação, renumerando-se o aluai art 23 e os subseqilentes:
"Ar!. 23. A concessão ou a autorização
de distribuição de águas públicas, para fins
de irrigação e atividades decorrentes, dependerá, necessariamente, do atendimenlo
às seguintes condições:
·
I - apresentação de anâlise de risco de.
salinização do solo, com previsão de rnonitoramenfD durante a operação do projeto execl.tael& na regiãó do semi-árido nordestino;
11 - identificação de um responsável
técnico pelo projeto de irrigação e seu manejo, em cada lote, pela aplicação de fertiliza~ e agrotóxicos na lavoura, observada
a legislação pértinente, e pela manutenção
de condições ambientais satisfatórias na
área do projelo."
Art 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
ptAllicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em conlrário. .
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(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 163, DE 1995
(n"- 126/95, na camara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissao outorgada à Rádio Globo SIA para
explorar serviço de radiodifusao sonora
em freqüência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do F.lio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1g Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n"- 59, de 22 de junho de 1992, que renova,
por 1o (dez) anos, a partir de 30 de dezembro de
1989, a perrnissao outorgada à Rádio Globo S/A
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusao sonora em freqüência modulada na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Arl 22 Este decreto legislativo eritra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
MENSAGEM N0-325, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos-termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, o ato constante da Portaria nº- 59, de 22 de
junho de 1992, que renova a permissão à Rãdio Globo S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janef,
-,. ro, Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 23 de julho de 1992. -Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N219/92-SNC, DE 22
DE JUNHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS
COMUNICAÇÕES.
Excelentissimo Senhor Presidente da Rep(blica,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inciusa Portaria nº- 59, de 22 de junho de
1992, pela qual renovei a permissao da Rãdio Globo
S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devi-damente instruído, o que me levou a deferir o reque, rimento de renovação.
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3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa
Excelência de encaminhar a anexa portaria, acompanhada do processo administrativo que lhe deu
origem.
Respeitosamente,- Alfonso Alves de carnargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E
DAS COMUNICAÇOES
PORTARIA N259, DE22 DE JUNHO DE 1992
O Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações, no uso de suas atribuições e de
acordo com o disposto no art 6º- inciso 11, alínea d,
da Lei nº- 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em
vista o que consta do Processo n"- 29.101001067/89,resolve:
~~--1- Renovar, de acordo com o art 33, § 3" da
Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1ll62, por 1O (dez)
anos, a partir de 30 de dezembro de 1989, a perrnissao outorgada à Rádio Globo SIA, pela Portaria n"721, de 12 de dezembro de 1969, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
11 - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-ã pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes
e seus regulamentos.
,
III - Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art 223 da Constihição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Alfonso Alves de Camargo Netto

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 164, DE 1995
(N" 127/95, na camara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissao

à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Taperoá, Estado da Paraiba.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1" FICa aprovado o ato a que se refere a
Portaria n"- 145, de 13 de março de 1990, que outorga permissão à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER
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para explorar, pelo prazo de 1o (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Taperoá,
Estado da Paraíba
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N0486, DE 1992
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do art. 223, da Constituição Federal, stbmeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do hoje extinto Ministério das Com1..11icações, o a1D constante da Portaria n"
145, de 13 de março de 1990, que outorga permissão
à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER, para explorar,
pelo prazo-de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Taperoã, Estado da Paraíba
Brasília, 7 de agosto de 1992. - Fernando
Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 201/90-GM, DE 14
DE M.A,F.I~ DE 1990, DO SENHOR MINisTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repllllica,
De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, deter. minei a publicação do Edital n" 164/89, com vistas à
implantação de uma estação de radiodifusão sonora
em !reqüência modulada, na cidade de Taperoá, Estado da Paraiba
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as
seguintes entidades:
Sistema ltatiunga de Comunicação Llda.,
Rádio Taperoá Uda, e
Fundação Zé Ribeiro- FUNZER
· 3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões !oram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitados da legislação
específica de radiodifusão.
4. Nessas condições, à vista das entidades que
se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço
objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o assun1D à elevada consideração de Vossa Excelência,
encar!lCSndo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexã-pOf!aria-de-j>ermissão. .atg de .outorga somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma
do parágrafo terceiro, do artigo 223, da Constituição.
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Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. PORTARIA NO 145, DE 13 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem o artigo 12
do Decreto n" 70.568, de 18 de maio de 1972, e o
artigo 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n" 88.067,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n" 29000.010057/89, (Edital
n" 164/89), resolve:
I - Outorgar permissão à Fundação Zé Ribeiro
- FUNZER, para explorar, pelo prazo de 1O (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radie'difusão sonora em !reqüência modulada, na cidade
de Taperoá, Estado da Paraíba;
11 - A permissãÕ ora ·outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamento e obrigações assumidas pela
outorgada em sua proposta;
III - Esta permissão somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 223, parágrafo terceiro, da Constittição; ·
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.- AntOnio Carlos Magalhaes.

(A Comissão de Educação.) '
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
III" 165, DE 1995
(N!' 128/95, na camara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Sao Luiz Gonzaga, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a qu~ se refere a
Poriiaria n" 837, de 25 de agosto de 1994, que renova, a partir de 6 de outubro de 1993, por 1O (dez)
anos, a permissão outorgada à Rádio Central Missioneira Llda. paia explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em !reqüência
modulada na cidade" de São Luiz Gonzaga, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
MENSAGEM NO 750, DE 1994

-

Senhores Membros do Congresso Nacional,

k.,..
.;
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Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1o. do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons!ante da Portaria n" 637, de 25 de agosto de 1994,
que renova a permissão outorgada à Rádio Central
Míssioneira Lida, para explorar, sem direilD de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Luiz Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul.
Brasma, 16 de setembro de 1994. - Itamar
Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No. 108/MC, DE 9 DE
SETEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINisTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepCblica.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria no. 637, de 25 de agosto de 1994, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Central
Míssioneira Lida, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em treqüência modtiada, na cidade de São
Wz Gonzaga, ·Estado do Rio Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram.se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído de acordo com a legislação aplicáve~
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
Esclareço que, n(ls termos do § 311. do art 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais -após deliberação do Ccngresso
Nacional, para onde salicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administfativo
n" 50790.000367/93, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA NJ>.637, DE25 DE AGOSTO DE 1994
O Ministro de Estado das Ccmunicações, no
uso de suas abibuições, conforme o disposto no art
611., inciso 11, do Decreto no. 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
no. 50.790.000367/93, resolve:
I - Renovar de acordo com o art 33, § 311., da
Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, a partir de 6
de outubro de 1993, por mais dez anos, a permissão
outorgada à Rádio Central Missionaria Lida., pela Portaria ri' 169, de 4 de seterrbro de 1983, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.
11 - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-à pelo Código
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Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes
e seus regulamentos.
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.
Djalma BaslDs de Morais
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

T[TULOIV
Da Organizaçao dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legisl<1tiv0 .

.....................................................................................
SEÇÃO 11
Das AtribulçOes do C.ongresso Nacional
Arl 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre !ralados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao pal!imânio nacional;
11 - autorizar o Presidente da Repíbllca a declarar guerra e celebrar a paz e permitir que forças
estrangeiras transitem pelo terri1ório · nacional · ou
nele permaneçam temporariamente ressalvados os
casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presldente
da República a se ausentarem ~o País quando a ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estedo de defesa e a intervenção federal autorizar o estedo de sítio ou suspender
qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntica a remuneração para os Deputados Federais e os Senadores em cada legislatura para a subseqüente observado o que dispõem os
arts. 150,11,153,111 e 153, §2.1;
VIII -fixar para cada exercício financeiro aremuneração do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o
que dispõem os arts. 150,11, 153, III, e 153, § 2.1;
IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da Repíbllca e apreciar os relatórios
sobre a execução dos planos de governo;
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X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
"-qualquer de suas Casas. os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indi~eta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos
outrcs Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
XIII -escolher dois terços dos memb.ros do Tribunal de Contas da União;
XIV - ap19var iniciati11as do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e à
pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mn e quinhentos hectares.
TITULO VIII
Da Ordem Social
CAPITULO I
Disposição Geral
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

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

CAPITULO V
Da ~unicaçao Social

.............................................................................._..............
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviÇo de radiodifusão sonora e de sons e imagens, obseriado o principio da complementaridade
dos sistemas privado público e estatal.
§ 12 o Congresso Nacional apreciarã o ato no
prazo do art 64, §§ 22 e 4"-, a contar do recebimento
da mensagem.
_ _
§ 22 A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo dois
quintos do Congresso Nacional em votação nominal.
§ 32 O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parãgrafos anteriores.
§ 4"- O cancelamento da concessão ou permis-são antes de vericido o prazo, depende de decisão
judicial.
•
§ 5"- O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 166, DE 1995
(n" 137/95, na camara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Serrana de Bento
Gonçalves Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Bento Gonçalves, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1"- Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n", de 21 de julho de 1992, que renova,
por 10 (dez) anos, a partir de 2 de julho de 1991, a
concessão outorgada à Rádio Serrana de Bento
Gonçalves Lida para explorar, sein direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art 22 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGE~ N~307, Ç>E 1992

Senhores Membros do Congresso Nacíonal,
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do art. 223, da Constituição Federai, submeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante do Decreto que "Rénova a concessão
outorgada à. Rádio Serrana de- Bento Gonçalves
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Bento Gonçalves, Estado de Rio Grande do Sul".
Brastlia. 21 de julho de 1992.- F. Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 110/92 DE 9 DE JULHO DE 1992 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMU~ICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio Serrana de Bento Gonçalves
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média,· na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande Sul.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de acordo com a legislação em vigor
e a estação está funcionando dentro das caracterfsticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
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3. Nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição, o alo de renovação somente produzirã efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverã ser remetido o processo administrativo
pertinente, que a esta acompanha.
4. Estas, senhor Presidente, as minhas consíderações a respeilo do mencionado projelo de decreio, que submelo à elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeilosamente,- Affonso Aives de Camargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações.
DECRETO N2 21 DE JULHO DE 1992
Renova a concessão outorgada à
Ro'idio Serrana de Bento Gonçalves, .para
· · · explorar serviço de radiodífusao sonora
em onda média, na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do
Decrelo n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vísla o que consta do Processo n" 29.1 02000236/91, decrela:
Art 12 Fica renovada, de acordo com o art 33,
§ 32, da Lei rf'. 4.117, de 27de agoslo de 1962, por
1o (dez) anos, a partir de 2 de julho de 1991, a concessão deferida a Rãdio. Serrana de Bento Gonçalves Lida., cujo prazo residual da oulorga foi mantido
pelo Oêérelo sem número de 10 de 1991, para explorar, sem direilo de exclusividade,' serviço de radiodifusão sànora em onda média, na cidade de
Benlo Gonçalves, Eslado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga e renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regqlamentos.
Art .2º- Este alo somente produzirã efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art 223 da Constituição.
Art 32 Este decreto entra em vigor na dala de
sua publicação.
Brasília, 21 de julho de 1992; 1712. da Independência e 1042 da República.- F. Collor.

tA ComissAo de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2167, DE 1995 '
(rf'-174/95, nà camara dos Deputados}
Aprova o ato que renova a concessao outorgada à R<'idio Excelsior da Ba-

-

-...._
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hia S.A. para explorar serviço de radlocfi.
sonora em onda média na cidade
de Salvador, Estado da Bahia.
Congresso Nacional decreta:
Art 12 FICa aprovado o alo a que se refere o
Decrelo s/rf'-, de 8 de agoslo de 1994, que renova,
por 1o (dez) anos, a partir de 12 de novembro de
1993, a concessão oulorgada à Rãdio Excelsior da
Bahia s.A. para explorar, sem direito de exclusívidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Salvador, Eslado da Bahia.
Art .2º- Este decrelo legislativo entra vigor na
dala de sua publicação.

tusao

o

Justificação
MENSAGEM N2 632, DE 1994 ·
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o§ 12 do artigo 223 da Co~í@o Federal,
submelo. à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Serihor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons1ante do Decreto de 8 de agoslo de 1994, que renova a concessão oulorgada à Rãdio Excelsior da Bahia S.A., para explorar serviço de radiodifusão Sonora em onda média, na cidade de Salvador, Es1ado
daBahia.
Brasília, 11 de agosto de 1994. - Paulo Mui-

laerty.• ,

,
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITuLO IV
Da Organizaçao dos Poderes
CAPITULO I
'Do Poder LegislativQ

oooooooooooooooooooooonoooooooooooooooo-oo••••••••oooooooo~onoooooouooo

. . oooooo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

.............................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
1 - resolver definitivamente sobre tratados, a::ordos ou aios internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrírnônio nacional;
_ 11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e celebrar a paz, a permitir que for- -

,:
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ças estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente ressalvados os
casosprevistosemleicomplementar;
111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentar do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou SUSPender qualquer uma dessas medidas;
V- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 6miles de delegação legislativa;
VI _ mudar temporariamente sua sede;
VII _ fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores em cada legislatura
para a subseqüente, observado o que dispõem os
arts•. 150, 11, 153,'111 e 153, § 2, I;
VIII - fixar para cada exercício finanCeiro a remurieração do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observàdo 0
que diSpõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153~ § 2, 1; .
IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatóriós
sobre a execução dos planos de governo;:
. · X. :... fiscàlizar e controlar diretamente ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Podér Exeeutivo, incluídos os da administração indireta;
· XI :.. zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição norrnaliva dos
outros Poderes;
XII- apreciar os atos de concessão e renova-·
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
XIII -escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
X IV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
·
XV - autorizar referendo e corrvocar plebiscito;
XVI - autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar previamente a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mU e quinhentos hectares.
T[TULOVIII
Da Ordem Social
CAPITULO I
Disposição Geral
••••o•onooooo•••••••••••••••••••-•-•••-•-·•-•••••••••••••••oooo...,oooou•-••

CAP[TULOV
Da Comunicação Social
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Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privados público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64 §§ 2" e 4", a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo dois
quintos do Congresso Nacional em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º- O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido 0 prazo depende de decisão
judicial.
§ 5" 0
d
--x
'ssã
rá
prazo a conc""""'o ou perm o se
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão. .
. ·
.......................................
~
n . . . . .u

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

. . . ._

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

ooooooooo:Oooooooooooooooooooooooooooolo~Jooooo•oooooooou_o_o_o_ooooooooo-•o•:•

EM N"-61/MC

º

Brasília, 1 de agosto de 1994
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência ó
incluso
Processo ·
Administrativo
nº
53640.000987/93, em que a Rádio Excelsior da Bahia S.A., concessionãri!l:do serviw. de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade cfe Salvador, Es- ·
tado da Bahia, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor, e a estação está fu'lcionando dentro das características técnicas a ela atriluidas por este Ministério. ·
3. Nos termos do § 3Q do art 223 da Consti!U. ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legai~ apóS.deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que esta acompanha
Respeitosamente,
Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado
das Comunicações.
DECRETO DE 8 DE AGOSTO DE 1994
Renova a concessao oukwgada à
Rádio Excelsior da Bahia S. A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

--·

524

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e nos tennos do art 6", inciso I, do Decreto no. 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo no.
53840.000987/93, decreta:
Ar!. 1Q Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3", da Lei no. 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais
dez anos, a partir de 1Q de novembro de 1m. a concessão deferida à Rádio Excelsíor da Bahia SA, pelo
Decreto no. 833, de 1Q de março de 1962, renovada
pelo Decreto no. 89.307, de 18 de janeiro de 1984, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
1o de maio de 1991. para executar, sem direito de exclusividade, se.rviço. de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. ~ Este ato somente proauzirá efeitos legais após deliberação do. Congresso Nacional, nos
tennos do § 3Q do art 223 da Constituição.
Ar!. 3º- ESte Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
.
Brasma, 8 de. agosto de 1994; 173Q da lnde- .
pendência
. e 1.06" da República
.
(/t Comisslio de Educação.)

e
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.. PARECERES
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PARECER N!•.'~32, DE 1995

Da Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Diversos R" 24, de
1994 (Oficio GSGM n" 47, de 31-5-94, na
origem) do Senhor Senador Gilberto Mtranda, solicitando seja fonnulada consulta pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania ao Plenário do Tribunal de Contas da. Uniao sobre o alcance
da incompatibilidade do art. 54, 11, a da
Constituição da República,. visando ao
reexame da Decisao no. 558/93 - TCU Plenário.
Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório
1 . Pelo "Diversos no. 24, de 1994 (Ofício GSGM
no. 47, de 31-5-94, na origem) o Senhor Senador Gilberto Miranda, solicita seja fonnulada consulta pela
Comissão. de Constituição, Justiça e Cidadania ao
Plenário do Tribunal de Contas da União sobre o alcance aà inéórii!lali!íilidade-00 art. 54-, 11, a-àa Cens-

.·

tituição da República, visando ao reexame da Decisão no. 558193 - TCU - Plenário.
2. Observa que, por determinação do consulente, sua assessoria elaborou estudo para discutir a
licitude da decisão do Colando Tnbunal de Contas
da União que estabeleceu que "o artigo 54, 11, a, dif
Constituição da República veda a concessão de incentivos fiscais - do Finor, no caso - a projetes de
empresas de propriedade de depulados federais e senadores (ou de que sejam controladores ou diretores),
em face da alegada natureza contratual do vínculo".
3. Ressalta que o tema, após a referida decisão, passou a ter "inequívoco interesse institucional,
afelando o próprio Poder Legislativo".
4. É o relalório.
Discussao
5. Embora não conste ·do processo à. ínieQra da
decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União.
é referida longamente no trabalho elaborado, a pedido do eonsuJEinte, por'-Seu seçre1firio parlamentar,.
.
Dr. Ruy Carlos de Barros Monteiro.
Oà 'infclà, i:àbe ressaltar que o Regimento
Interno do Senado Federal ao dispor .sobre a competência das Comissões Permanentes prevê, entre as
atribtições específicas da .Comissão de Constib.ição,
Justiça e Cidadania (ar!. 101, inc. 1), que lhe cabe: .

s:

."1. opinar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade das matérias
:. que lhe forem submetidas por de)iberação
do Plenário, por despacho da. Presidência,
por consulta de qoalquer comissão, ou
quando em virtude desses aspectos houver
'recurso de decisão terminativa cie comissão
para o Plenário;"
7. ASsim, a CCJC só tem competência para
apreciar consulta que lhe for encaminhada nos expressos e limitativos tennos do Regimento Interno. A
consulta não se enquadra em nenhum dos casos especificados. A matéria de que se cogita se reporta à
decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União,
em um processo determinado. Parece-nos que não
cabe opinar sobre a consulta, cujo objetó há de ser
discutivo perante o próprio Tribunal de Contas da
União, ou em jufzo.
·
8. Pelo exposto, o parecer é pelo descabimento da consulta fonnulada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, data venla de seu ilustre
signatário.
É o Parecer.
Sala das Comissões, 8 de novenibrà de 1995.
- lris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho,
Helator- Pedro Simon -José Bianco- Ney Suas-
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suna -Jefferson Peres - José E. Outra - Ademir
Andrade- Ramez Tebet- Romeu Tuma- Bemardo Cabral -Francelina Pereira.
PARECER N" 733, DE 1995
Da Comlssao de Constituiçao, Justiça e Cidadania, sobre o ProjeiD de Lei do
Senado n" 154, de 1995, que "Acrescenta ·
pamgiafo único ao art 65 da Lel n" 7.351,
de 2 de .setembro de 1985, que 'dispõe sobre o cheque, e dá outras providências"'.
·Relator: SenadOr Lúcio Alcântara
1- Relatório

A proposição intenta aqrescentar um parágrafo
único ao artigo 65 da Lei n" 7.357, de 2 de selembro
de 1985; CiiSpcirido cjue 'emissão de cheque pósdatado sem provisão de fundos, para garantia de dívida ou pagamento a prazo de bem ou serviçO, riãO
configura o iiíi:ito de que trata o inciso'ill do art 171 ·
do Código .Penal, desde que tenha sido efetuada dé ·
comum acoicro com o beneficiário".
projeto foi distribuído a esta Comissão de
Constituição·, Justiça e Cidadania. para decisão terminaiivà; ·nos terinci$ do inciso I do. àrligo. 91 do Regimerito'lntémo do SeriadO Federal~ · ·
.·• Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
· .. -A séguir, a proposição foi distribuída a.este relator, para emitir parecer. ·
· Eo relatório. .

•a

o

11. Da. constitucionalidade
. .
.... . . ejuridiciciade
,
. .
.
A matéria é da competência legislativa privativa
da União, conforrne"O disposto no artigo 22 da ConstitUção Federal. . . .
. · : . : .. . .. .
. Está compreendida nas atribuições . do .Con"
grasso Nacional, nos termos do artigo 48 da. Carta
Magna
· E legítima a iniciativa parlamentar, na forma do
disposto no artigo 61' do texto constitucional.
.
Não há, de outra parte, vícios de técnica legislativa que incidam sobre a proposição.
· A remissão ao Código Penal, oontida no artigo 12
do projeto, contudo, está incompleta, devendo,se corrigir o enunciado, que passaria a ter a seguinte redação:
-•Art. 1"-.........................~ .......................
Pamgrafo único. A emissão de cheque
pós-datado sem provisão de fundos, para
garantia de dMda ou pagamento a prazo de
bem ou serviço, não configura o ilícito de
que trata o inciso VI do § 2" do art 171 do
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Código Penal, desde que tenha sido efetuada de comum acordo com o beneficiário.•
III- Voto
O projeto tem por finalidade descaracterizar a
emissão de cheque sem provisão de fundos como crime de estelionafo, na hipótese de ele ter sido ~
tac1o e sacado para fins de garantia de dívida ou pagamento a prazo, com a deívda anuência do beneficiário.
Na justificação da proposição, o autor argumenla que •...a lei, anacrOnica e ultrapassada, não
traia com justeza o emnente do cheque - que geralmente o utiliza não com intenção fraudulenla e sim
por absolula necessidade - e o coloca a mercê do
recebedor, enquadrando como ilícito criminal a emissão de cheque para apresenlação em dala futura":·
Em que pese à mem:iria intenção do projeto, não
nos parecem procedentes as alegações de seu m.tor
acima transcritas, em face do que passamos a expor:
·O artigo 65 da Lei de Cheques dispõe que •os
efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente
pltlvisão de fundos... coritinuam regidos pela legisl~
ção criminal".
·. ··
··
Assim, a Lei de Cheques não contém, em seu
texto, dispoSitivos acerca de efeitos penais da emissão de cheques sem fundos, remetendo à legislação
criminal o tralamento da matéria
O assunto é disciplinado pelo artigo 171 do Código Penal, que dispõe:

"Art. 171. Obter, para ~i ou para outrem, vantagem ilícna, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento: .... - ..............- ......_.... _.._,_......
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco)
anos, e. multa.

§~'t:i;;;;;~;;;;;;;~~;;;;·i~;,·;;·q;;~;;;;
VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe
frustra o pagamento.
Claro está que o Código Penal enquadrou a
emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos como crime de estelionato. E do conceito do crime de estelionato, contido no caput do artigo, resta
evidente que é ·necessário, para caracterização do
crime, induzir alguém em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Em seu Dicionário Jurídico Brasileiro (Editora
Jurídica Brasileira. 1;, edição, setembro de 1993,
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pág. 389), Marcus eláudio Acquaviva, após conceido fraude, não se configura o crime de emissão de
tuar Estelionato, ensina que "A ação física é caractecheques sem fundos".
rizada pelo emprego de meio fraudulento, para conComo se pode observar o entendimento exposto decorre de simples interpretação do artigo 171 do
seguir vantagem ilícita O dolo genérico é ~ vontade
consciente de praticar o ato ilícito; o dolo específic;o
Código Penal ao qual a Lei de Cheques remete o
é o intento de obter vantagem ilícita".
aplicador quanto aos efeitos penais da emissão de
Portanto, para a configuraçOO do crime de emischeques sem suficiente provisão de fundOSEm vista disso, entendemos que não há razão
sao de cheque sem suficiente provisão de fi.ndos é
necessário ficar provada a existência de frauçle.
para a introdução do dispositivo em análise no texto
Não é o que ocorre na hipótese de uso do cheda Lei de Cheques, haja vista que a pretensão do
que pós-datado, emitipo para fins de garantia de díautor do projeto já está devidamente amparada pela
vida ou para pagamento a prazo. Neste caso, o belegislação vigente acerca da matéria, motivo pelo
neficiário do cheque está ciente da inexistência ou
qual somos pela rejeição da proposição.
insuficiência de provisão de fundos, não havendo,
Sala das Comissões, 8. de novembro de.1995. da parte do emitente, a intenção de obter vantagem
lris Rezende, Presidente- Lúcio Alcantara, Relatormediante fraude.
Francelina Pereira - Ney Suassuna - Jefferson Peres - Romeu Tuma - Bernardo cabral - Ademir
Nélson Hungria e Heleno Cláudio Fragoso (CoAndrade - José Eduardo Outra - Ramez Tebet mentários ao Código Penal, Ed. Forense, 4l' edição,
Pedro Simon -Josaphat Marinho -José Bianco.
1980, pág. 246), comentando especificamente o inciso VI do§ 2~ do artigo 171 do Código, que trata do
PARECER N" 734, DE 1995
estelionato com base em emissão de cheque sem
Da Comisslio de Constituiçao, Justisuficiente provisão de fundos, lecionam que •••• se o
ça e Cidadania (decisao terminativa}, soagente emite o cheque apenas para fornecer um dobre o Projeto de Lei do Senado n~ 163, de
cumento de dívida, cientificado o tomador da inexis1995, que "Altera a Lei no. 8.666, de 21 de
tência (ou insuficiência) de provisão, não será subje-.
junho de 1993, que 'Regulamenta o art.
tivamente reconhecível o crime".
37, inciso XXI, da CQ!lstituiçao Federal,
No mesmo sentido, o pronunciamento de Peinsititui
nonnas para licitaçoes e contradro Sampaio (A Lei dos Cheques, Comentários e
tos
da
Administraçlio
Pública e dá outras
Fórmulas, Ed. Forense, 1ª edição, 1988, pág. 287)
providências'".
sobre o assunto: "As diversas espécies de fraudes
Relator: Senador Ney Suassuna
cometidas pelos usuários de cheque estão sempre
Vem a exame e parecer desta Comissão de
submetidas à intenção do agente em lesar o patriConstituição, Justiça e Cidadania, em decisi:io termimónio do béneficiário, daí por que, quando este
nativa, o anexo Projeto de Lei do Senado no. 163, que
tem ciência própria de· que não está recebendo
"Altera a Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que
uma ordem de pagamento para ser cumprida à
'Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituiçao Fevista, e sim título com o nomem juris de cheque,
deral. institui normas para licitações e contratos da Admas sem a função que exerce esta cam~al, e com
ministração Pública e dá outras providênciasm.
esta situação anui, deixa de haver o elemento báTrata-se de iniciativa do ilustre Senador Lauro
sico do delito de estelionato - o ludibrio, que caCamnpos. ·que pretende a modificação do Estatuto
racteriza a fraude".
daa Licitações e Contratos Administrativos, nos terHá farta bibliografia corroborando esse entenmos que a seguir são transcritos:
dimento doutrinário no sentido de que a simples
emissão de cheque pós-<latado não configura o cri"Ar!. 1~ O art. 72 da Lei no. 8.666, de 21
me de estelionato. É preciso ficar comprovada a
de junho de 1993, passa a vigorar com a sefraudá para a caracterização do delito.
guinte redação:
'Art. 72•••, ..............................................
Não é outro o tratamento dado ao assunto pe§ 1~ O contrato é obrigado a cientificar
los tribunais, wjas decisões vão ao encontro da tese
à Administração, em oito dias, as subcontraesposada, que não fica, .assim, adstrita à doutrina. A
tações que realizar.
matéria, após inúmeras demandas judiciais, encon§ 2Q O pagamento dos benefícios obtra-se resolvida pela jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal. Nos termos da Súmula 246
tidos pelo contratado perante a Administração Pública, em decorrência de reajustadaquela Corte Suprema "Comprovado não ter havi-
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menta de preQOS ou em função de revisão
contratual para a manutenção do equilíbrio
econõmico-financeiro inicial do contrato, somente será efetivado após a comprovação
de que eventuais subcontratantes passem a
usufruir, proporcionalmente aos seus encargos, as mesmas vantagens do contratado.••
Pondera o nobre representante do Distrito Federal, em justificação de sua iniciativa:

"A Lei das Licitações dispõe em seu artigo 72 que 'o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá Subcontratar partes
da otxa, serviço ou fornecimento, até o limite
admitido, em cada caso, pela Administra;;ão.
Se, de um lado, esta regra atende ao
princípio da divisão do trabalho, modemamente rebatizada de terceirização, por outro
procura coibir certas práticas nocivas em decorrência do açambarcamento de obras.
De qualquer sorte, é necessário proteger o economicamente mais fraco, editandose regras normativas que possam colocá.-lo
ao abrigo de pressões espúrias.
A inexistência de urna legislação adequada pode muitas vezes ·até encorajar o
abuso do P9der, de tal fonna que certas corporações chegam a impor aos seus fornecedores ou prestadores de serviços condições
danosas aos seus interesses, em prejuízo
do sistema econõniico como um todo.•
Parecer do Relator
Na confonnidade do inciso XXI, do art 37 da
Constituição Federal, ressalvados os casos de dispensa e de inexigibilidade, as_obras, e serviços,
compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação peblica que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.
Essa igualdade de tratamento deve ser motivo
de preocupações da Administração Pública, não só
em relação aos concorrentes, de modo a preservar o
princípio da isonornia, mas também no que pertine
aos desdobramentos dos procedimentos licitatórios,
isto é, na fase de execução, de modo que a obra ou
o serviço possam ser realizados sem percalços, que,
a surgirem, poderiam até retardar ou inviabilizar o
ténnino do objeto da contratação.
A bem dizer, o EstatUo das Licitações facUta oo
· contratado subcontratar partes da obra do serviço ou do
. fornecimento, mas não prevê regras que assegurem um
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relacionamento adequado ertre esses pé1Ceiros, de
modo a preservar os irteresses oo Poder f'(J)Iico.
Por isso, tem inteira procedência a presente
iniciativa, pois que o projeto realmente contribui para
o aperfEiiçoamento da lei que regula as licitações e
os contratos administrativos.
De notar, porém, que não se trata de interfe..
rência de poder de livre negociação que sempre
deva existir entre contratante e subcontratante. Absolutamente, não. O intuito é apenas o de assegúrar
ao economicamente mais fraco o direito de participar
dos benefícios, proporcionalmentà conseguidos pelo
contratante nos casos de reajustamenil de preços ou
em fu1ção de revisão contratual para a rnam.tenção .
do eql.tlibrio econõmico-financeiro inicial do contrafD.
Considerando, finalmente, que o pronunciamento desta Comissão tem caráter tenninativo,
cabe-nos acentuar que a proposição guarda perfeita
consonância com as regras constitucionais que regem o tema, tanto no que diz respeito ao· poder de
iniciativa, ao abrigo da facUdade concorrente de que
trata o art 61, quanto à competência da: União para
legislar, em face do pennissivo do art 22, inciso
XXVII, ambos do nosso Texto Fundamenfal, já. que a
matéria cii'CU1SCtelle-se nos interesses da Federa;;ão. ·
Por derradeiro, assinale-se que a iniciativa es1á
contida nos preceitos regimentais que delineiam a
configuração das proposições legislativas.
Por contribuir efelivamente para o aprimoramento de nossos institutos juridicos, sendo constifu..
cional e regimental, nosso parecer é pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nO- 163, de 1995.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995.lris Resende, Presidente - Ney Suassuna, Relalor
- Francelina Pereira - Pedro Simon - José
Eduardo Outra - Romeu Tuma - Ramez Tebtlt Josaphat Marinho - Jefferson Peres - Bernardo
Cabral- Ademir Andrade- José Bianco.
. PARECER N" 735, DE 1995
Da Comissão de Constitulçllo, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.. 192, de 1995, que "Determina
seja dada maior publicidade aos editais,
avisos, anúncios e quadro geral de credores na falência, na concordata e na lnsolvência Civil".
Relator: Senador Roberto Freire

I - Relatório
O presente projeto de lei pretende alterar dispositivos do Decreto Lei n'>-·7.661, de 21 de junho de.
:.'i
;..-:'_
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'1945 (Lei de Falências) e da Lei n2 5.869, de 11 de
janeiRLde 1973 (Código de Processo CiviQ, no tocante à maior plillicidade de editais, avisos, anúncios e quadro geral de credores na falência, na concordata e na insolvência civil.
Em Slia justificação, o autor alega as perdas
sofridas por alguns credores que, graças à ptblicidade precãria das matérias de seu inleresse, ficam impossililitados de se habilitarem dentro do pr:azo legal.
A proposição ora em análise foi distribuída a
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
para decisão tenninativa, de acordo com o inciso I do
artigo 91 do Regimento lnlemo do Senado Federal.
Não foram apresentadas emendas dentro do
prazo regimental.
É o relatório
11 -Voto do Relator
A matéria é da competência da União, nos termos do artigo 22 da Carta Magna Encontra-se entre
as atribuições do Congresso Nacional, com base no
disposto no artigo 48 da Constituição Federal. A iniciativa parianientar é legítima, segundo o artigo 61
do texiD constitucional. O projeto foi redigido, obedecendo à boa técnica legislativa
O projeto em questão visa a corrigir uma situação gerada ao longo dos últimos anos. Com o crescimento dos negóciOs, as empresas extrapolaram os
fi miles territoriais de suas sedes, através da abertura
de filiais e- representações pelo Pais afora As leis vi~
gentes contemplam, apenas, a obrigatoriedade de
divulgação no âmbito da União ou do Estado onde
está sediada a matriz da empresa
Esta iniciativa se reveste de importância, na
medida em que tomamos conhecimento de que, por
exemplo, o número de concordatas requeridas no
Brasil em maio de 1995 cresceu 411% em relação
ao mesmo mês do ano passado, segundo a SERASA- Centralização de Serviços dos Bancos. Tal estatística é o reflexo de uma política de juros altos
aliada à redução do crédito bancário, comprometendo perigosamente o capital de giro, colocando em
risco a continuidade dos negócios, agravada, ainda
mais, pelos Indicas inéditos de inadimplência O Brasil não convivia com tempos tão difíceis desde o fracasso do Plano Cruzado, em meados de 1987.
É mi~r que se garanta ao maior número de
credores possível o conhecimento do estado da empresa devedora, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento das normas jurldicas que disciplinam o direito falimentar das sociedades comerciais e a insolvência dás sociedade civis.
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Em face do exposto, somos favoráveis à apro-·
vação da matéria nos termos do Projeto .de Lei n2
192, de 1995.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995. lris Rezende, Presidente - Roberto Freire, Relal!Jr - Jefferson Peres - Pedro Simon -José E. Outra
- Ademir Andrade ~ Josaphat Marinho - Franc:elino Pereira - Ney Suassuna -José Bianco - Bernardo Cabral - Ramez Tebet -Romeu Tuma.
PARECER N' 736, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 202, de 1995, que "dispõe sobre a transferência de presos entre os
Estados da Federação e o Distrito Federal e dá outras providências." . ·
Relator: Senador Romeu Tuma
I -Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado n2 202,
de 1995, que visa autorizar os Estados e Distrito Federal a efetuarem entre si, em caráter extraordinário,
a transferência de presos condenados por sentença
transitada em julgado, sempre que for necessária à
desarticulação do crime organizado, garantia da paz
p(blica ou segurança dos condenados, sem prejuízo
dos casos previstos na Lei de Execução.
Preceitua ainda que a referida transferência
não poderá exceder a um terço do tempo total da
condenação do transferido. Dispõe ao final que tal
transferência será efetuada por decisão do Juiz de
Execução, mediante provocação da autoridade penitenciária, ouvido sempre o Ministério Público.
Fundamenta o oferecimento do presente projeto a busca de soluções para a articulação dos grupos organizados, superlotação dos presídios e inadequação do aparato legal vigente que, com a redistribuição dos presos, frustraria, conseqüentemente,
os "feudos" -do eixo Rio-São Paulo.
Não· foram oferecidas emendas durante o prazo regimental.
É o relatório.
li-Voto
O fenômeno da criminalidade preocupa os governos e os particulares, o homem do povo e a elite
social, atinge indiscriminadamente ricos e pobres,
moradores de mansões e de favelas.
Saliente-se, de inicio, que a expansão da crirni-,
nalidade não tem correspondido a um adequado
aprofundamento do estudo sobre ela, haja vista que
no plano criminológico falta uma visão unitária, glo-

.
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bal do crime, possuindo-se apenas versões fragme~as da criminalidade, a exemplo da criminalidade violenta, cujos efeitos mais se exteriorizam; e
no plano noimativo, apesar do aumento da criminillidade, as leis têm focalizado atos anti-sociais episódicos, não percebendo a macrocriminalidade.
A macrominalidade apresenta-se sob formas
empresariais, produto da organização e cooperação entre criminosos, que copiam os métodos dos
empresários, à diferença entre criminosos de ímpeto ou improvisados, que agem como artesões.
Esses tipos de criminalidade co.existem no espaço
e no tempo. Temos ainda hoje crimes reveladores
do desvio de comportamento (exs. o homicídio
passional; o resultante de desavença pessoal; o
furto cometido por descuidistas; o incêndio provocado por vingança, e outros); assim como em época mais afastada havia crimes praticados metodicamente, ·a exemplo dos bandidos sociais tipo Hobin
Hood e os piratas marítimos.
Hoje, devido ao crescimento do crime organizado, o sistema jurídico-penal não pode fundamentar-se no crime isolado, deve-se dar um completo e
adequado tratamento penal à macrocriminalidade,
baseando-s!l na realidade do nosso País.
Sabe-se que as normas penais não atuam de
per si, sendo imprescindível a intermediação do Poder Público, através das instituições da Polícia, Ministério Público, Justiça e Sistema Penitenciário.
Merece ser observado, a propósito, que a Lei
·de Execuções Penais - Lei n<>. 7 21 O, de 11 de j!Aho
de 1984 - já prevê o cumprimenlo da pena em local
distante da condenação, em estabelecimenlos penais mais seguros a serem construídos pela União,
quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado (art 86, § 12)
Acontece, porém, que carecemos de adequado
apara1o material para a praticidade dos preceilos legais. O sistema burocrático estalai não está coordenado, nem evoluído suficientemente para contraporse ao crime de larga escala Percebe-se a inadequação de todo sistema estaial de contenção da criminalidade, onde predomina uma polícia dotada de
meios antiquados e de pessoal pouco especializado,
a ineficácia dos inquérilos policiais, a morosidade
dos julgamentos, a falta de vagas em prisões de segurança máxima, a precariedade das instaiações de
presfdios .locais, com o predomínio da chamada "cadeia pública", que suportam apenas o acolhimenlo
de criinin·O&ls.llcaS~
Cumpre assinalar, por oportuno, que o Censo
Penitenciário Nacional, realizado pelo Ministério da
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Justiça. em 1994, indica o seguinte quadro para a situação brasileira:
Número de estabelecimen1os penais (penitenciárias e cadeias públicas): 511.
Vagas nos estabelecimentos: 59.954;
Média nacional: 2 presos por vaga;
Déficit de vagas: 59.954;
lndice de rebeliões: 1 por dia;
lndice de fugas: 2 por dia;
Esl3lelecimenlo penais em s~ precária: 188;
Estabelecimen1os penais em construção: 32;
Estabelecimenlos necessários para acabar superlotação: 130.
Dentro desse quadro de ineficiência do nosso
mecanismo repressivo, o crime organizado instalase, fazendo do sistema penitenciário um ponto de
apoio para a sua engrenãgem, quer reciclando determinados criminosos, quer difundindo tóxicos nas
prisões, agenciando fugas de presos, assassinando
nas prisões presos que poderiam testemunhar em
certos processos, ensejando que os chefes do crime
continuem, mesmo presos, a dirigir suas quadrilhas
através de pombos-correio.
Frise-se que as ações do crime organizado não
são impulsivas, mas resultado de intrincadas tramas
desenvolvidas paulatinamente ao longo gos anos,
por um grupo estruturado em determinado território.
Os criminosos aproveitam-se da ausência do poder
público, instaiando-se estrategicamente em regiões
onde inexistem programas governamentais, preenchendo esse vazio com a realização de obras assistênciais, angariando a simpatia da comunidade humilde, com o intuiro·de controlar as associações de
bairro e sedimentar as bases da sua organização.
As organizações criminosas adaptam-se em
qualquer estabelecimen1o prisional em que se encontre algU"n de seus membros, difundindo suas técnicas,
visando pril)leirarnente à sua sobrevivência e, depois, à
continuaçilo de obtenção de lucros exorbilan!es.
O crime organizado alastra-se imperceptivelmente aos olhos comuns, mas numa análise mais
atenta, percebe-se que assumem fachadas legais
(comércio, boate, escolas de samba, clubes esportivos), difundindo por detrás vários crimes, a exemplo
do narcotrâfico, do contrabando, do roubo de veículos e desvio de cargas, prostituição, tráfico de bebés, exlorsão mediante seqüestro, assal1os a bancos,
e notadamente a contravenção do jogo do bicho.
Diante dessas considerações, se aprovarmos o
presente projelo, que visa a autorizar a transferência
de presos para outros Estados da Federação, com o

Novembro de 1995.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

530

intuito de desarticular o crime organizado, estaremos, a contrario senso, contribuindo para a expansão e sedimentação da macrocriminalidade. Pennitiremos que as organizações criminosas solidifiquemse, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o
nosso País, devido às facilidades de utilização de
pessoas ligadas ao crime local e ao interesse de
conquista de novos mercados que facilitem a ocultação de suas atividades.
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto
de Lei do Senado n"- 202, de 1995, tendo em vista a
inexistência em nosso País de penitenciárias especiais adequadas e suficientes para o acolhimento de
presos astutos e oportunistas, que dominariam facilmente os presos comuns, com conseqüente desestabilização do nosso sistema penal.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- lris Rezende, Presidente - Romeu Tuma, Relator
-José Bianco -Pedro Simon -Francelina Pereira - José E. Outra - Ney Suassuna - Jefferson
Peres -Bernardo Cabral - Ademir Andrade - Josaphat Marinho- Ramez Tebet
PARECER N2 737, DE 1995
Da Comissao de Constituiçlio, Justiça e Cidadania ao Projeto de Lei do Senado n.. 217, de 1995, que "disciplina o inciso XII do alt 52 da Constiituiçlio Federal e
dá outras providências".
Relator: Senador Esperidi!io Amin
Vem a esta ComisSão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado FI"- 217, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que "disciplina o inciso XII do
art 52 da Conslituição Federai e dá outras providên-

cias".
O projeto pretende preencher uma lacuna na
legislação, que vem deade a promulgação da Constituição Federal em 1988. Não existe ainda lei que
detennine as circunstãncias que autorizam a escuta
telefônica nas investigações crininais. O projeto é,
portanto, meritório ao tratar de um tema t1io pertinente.
A escuta telefônica é hoje em dia uma ferramenta essencial no aparato invesligativo do Estado.
Abundam referências nos anais judiciais e na imprensa a respeito do uso das &nhas telefônicas por
criminosos para a preparação ou a consumação de
seus crimes.Por outro 'ado, a privacidade das comunicações é um direito individual assegurado pela Constituição, no inciso XII do art 52. A Lei Magna abre uma
ressalva: autoriza-se a quebra desse sigilo mediante
autorização judicial, nos tennos que a lei estabele-

cer. Assim, cabe à lei estabelecer os casos em que
é admissível a escuta telefônica, bem como definir
as características que deve ter a autorização judicial,
preservando-se os di rei tos de ambas as partes ao
devido processo legal.
Isso o projeto em estudo faz admiravelmente.
Inicialmente (ar!. 12), define os crimes em cuja investigação e processo é cabível a escuta; a seguir, estabelece as condições em que a escuta pode ser
efetuada e como devem proceder a autoridade responsável pela investigação e o juiz. O ilustre autor
do projeto não esqueceu a necessidade de celeridade, tão comum no trabalho policial, e autorizou a escuta ainda antes da autorização judicial - deade que
uma das partes concorde com ela, e que a escuta
seja depois autorizada pelo juiz.
Finalmente, detennina as sanções aplicáveis
aos praticantes das atividades de escuta ao arrepio
das nonnas que estabelece -detenção, de um mês
a três anos, e multa, sem prejulzo das sanções administrativas cabíveis.
Em suma, o projeto não apenas está isento de
qualquer óbice de ordem conslitucional, jurídico ou
regimental, como ainda vem preencher cabalmente
uma lacuna legislativa, assaz prejudicial às atividades de combale ao crime.
Assim, nosso parecer é pela-aprovação do Projeto de Lei do Senado n"- 217, de 1995.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- lris Rezende, Presidente - José E. Outra, Relator
- Esperidilio Amin - Ney Suassuna - Francelina
Pereira - Pedro Simon - José Bianco - Ramez
Tebet- Jefferson Peres- Romeu Tuma- Bernardo Cabral- Ademir Andrade -Josaphat Marinho.
PARECER N2 738; DE 1995
Da Comissao de Constib.liçlio e Justiça sobre o Requerimento n.. 703, de
1995, do Senador Roberto Requi!io que,
nos termos do alt 335 do Regimento lntemo, requer o sobrestamento do estudo
do Projeto de Lei do Senado n.. 328, de
1991, "a fim de aguardar a concluslio dos
trabalhos da Comisslio Temporária criada pelo Requerimento n"-518/94".
Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório
O requerimento do Senador Roberto Requião
encaminhado a esta Comissão propõe o sobrestamento do estudo do presente projeto •a fim de
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. ___aguardar a concltlsão dos trabalhos da Comissão
Temporária criada pelo Requerimento n2-518194".
Pretende, pois, o autor do requerimento que
seja adiada a discussão do PlS 328191: a fim de
que sobre o assunto seja OlNida a Comissão Especial criada pelo Requerimento 518, de 1995, destinada a estudar a reforma político-partidária
É o relalório.
Voto
Segundo o art, 335 do Regimento Interno do
Senado Federal, "o estudo de qualquer proposição
poderá ser sobrestido, temporariamente, a requerimento de comissão ou de Senador, para aguardar:
"1. a decisão do Senado ou o estudo de comissão sobre outra proposição com ela conexa;"
O PlS 328/91 estâ relatado. E o Relator nenhuma mudança tem a fazer no seu parecer, até
porque não conhece a natureza e o alcance das
medidas legislativas que estejam em apreciação na
Comissão Temporária referida. Não sabe, pois, do
grau de comixidade de tais estudos com o projeto
examinado, dª <1\ltoria_do SenadQr Eemando 1-lemique Cardoso.
Porém, sustar o andamento de projeto especifico para aguardar os trabalhos de uma Comissão
Temporária, que eXamina a reforma política e partidária em caráter precário, não nos parece prudente.
Paralisar-se-ia o exame da matéria por tempo indeterminado.
Diante, porém, da letra aberta do Regimento
Interno, o Plenário do Senado é soberano para decidir como lhe parecer mais adequado.
É o que se afigura próprio deliberar esta Comissão.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- lris Rezende, Presidente - Francelina Pereira,
Relator- Josaphat Marinho - Pedro Simon - Ramez Tebet - Bernardo Cabral - José E. Outra Ademir Andrade -José Bianco -Romeu Tuma Ney Suassuna -Jefferson Peres.
PARECER N" 739; DE 1995
_óa Comissão de ConstitUJção, Justi-

ça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à Constituição no. 18, de 1995,
que "Acrescenta o § 13 do art. 14 da
Constituição Federal".
Relator: Senador Edison Lobão
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Vem a esta Comissão, para receber parecer,
a proposta de emenda constitucional em epígrafe
estabelecendo que "as campanhas eleitorais,
nas eleições proporcionais e nas majorilãrias, em
todos os níveis, são custeadas, exclUsivamente,
por Fundo Nacional, com dotação especifica do
Orçamento da União, nos termos definidos em lei
Complementar".
Em sua justificação o autor da proposta, o
eminente Senador Pedro Simon, assinala que "o dispositivo visa coibir, efelivamente, os abusos e a influência do poder econômico no financiamento das
campanhas eleitorais".
A iniciativa desse Projeto de Emenda Constitucional é do mais relevante interesse público. Todos nós, que dedicamos nossas vidas â política,
nela encontrando o instrumento para a realização
do bem comum, sabemos o quão difícil é enfrentar, nas campanhas eleitorais, os ·abusos e a influência do poder econômico; enfrentar notadamente os adventícios da política, que, sem terem
percorrido os primeiro degraus da atividade pública, procuram conquistar mandatos populares a
qualquer preço.
~ ~~ ~~~ ~ No $tudo ~~$5~ cheguei à conclusão ~
inspirado na proposta sob exame - de que o objelivo
buscado pelo ilustre Senador Pedro Simon seria alcançado mais adequadamente, e com maior rapidez, através de um projeto de lei ordinária, pois jâ
existe, em plena vigência, a lei Orgânica dos Partidos Políticos (lei n" 5.682, de 21 de julho de 1971 ).
Procurar-se-ia apenas ampfiar o reforço do Fundo
Partidário, previsto na mencionada lei.
Nesse sentido, analisamos conjuntamente este Relator e o autor da proposta cujo destino agora debatemos - a matéria e concluímos:
1 - que o PEC n" 18195, apesar de tecnicamente perfeito, deve ter parecer contrário, por inoportuno;
2 - que, para suprir seus propósitos, será apresentado um projeto de lei ordinária por mim elaborado e, para o seu prestigio, subscrito também pelo
nobre Senador Pedro Simon.
Estas as razões que me levam a opinar pela
rejeição do PEC n2-18195.
Sala da Comis.são 8 de novembro de 1995.lris Rezende, Presidente - Edison Lobão, Relator - Ramez Tebet - Ademir Andrade - Ney
Suassuna - Jefferson Peres - Romeu Turna Bernardo Csbral -José E. Outra - Pedro Simon
-Francelina Pereira - Josaphat Marinho- José
Bianco.
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PARECER N" 740, DE 1995
A Comissao de Constituiçao, Justiça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à ConsUtuiÇl,io n2 211, <!e.~. 1995,
que "Revoga o •inciso IX do .art:' :235 da
Constitulçao. Federai."
.
.
Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório ,
1. A emenda proposta revoga o inciso IX do artigo 235 da Constituição Federal; Estabelece a refe- ·
rida norma:
"Artigo 235. Nos dez primeiros anos da
criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas:
IX. se o novo Estado for resullado de
transformação de Território Federal, a transferência de encargos financeiros da União
para pagamento dos servidores optantes
que pertenciam à administração federal
ocorrerá da seguinte forma:
a) no sexto ano de instalação, o Estado asSumirá vinte por cento dos encargos financeiros em face do pagamento dos servidores públicos, fiança o ainda o restante sob
a responsabilidade da União;
b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de trinta por cento e, no
oitavo, dos restantes cinqüenta por cento;

2. Justifica o primeiro signatário da proposta,
Senador Gilvam Borges, a necessidade da revogação, nos segúintes termos:
"Verifica-se, entretan!o, que o inCiso IX
do referido artigo, ao lixar regras draconianas especificas para os nows Estados resultantes de transformação de Território Federal, tem gerado, na prática, algumas distorções bastente graves, já que submete a
arrocho financeiro ainda maior os novos Estados do Amapá e Roraima, sem levar em
conta que a transformação destes em Estado decorreu de decisão soberana do Congresso investido em funções constituintes.
Com efei!o, o referido dispositivo constitucional é não somente irrazoável, por impor aos ex-Terrifórios regime financeiro reconhecidamente insuportável, como também
injus!o, por terem sido levados em consideração oUtros tratamen!os menos drásticos
dispensados aos ex-Territórios (Acre e Rondônia) em condições simaares.
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No caso do Acre, transformado em Estado pela Lei n2 4.070, de 1962, os encargos
relativos ao pessoal transferido da União
continuaram a ser custeados pela União por
força do Decreto-Lei n2 1.794, de 1980.
E como é consabido, a Lei Complementar n2 41/81, que criou o Eslado de Rondônia, au!orizou a União a assumir a dívida
fundada e os eOcargos financeiros da administração do ex-Território, bem como os das
entidades villCIJadas existentes e os decorrentes dt~ prestação de gararitia.

3. Ressalta o proponente que. nos casos do
Acre e de Rondônia o tratamen!o ·legal foi mUto
mais consentâneo com as dilirudades com que se
defrontam as novas unidades federadas durante o
periodo de consolidação como unidade autOnoma, o
que não se compadece com o principio da isonomia
inscri!o na Lei Fundamentai.
4. É o relalório.
-~. ···-·
Discusslo

5. Objetiva a proposição analisada suprimir do
texto constitucional •normas• e "critérios" estabelecidos pela ConstitUção Federal quando da criação do
Estado do Amapá e Roraima, reivindicando tratamento isonômico ao dispensado a outras novas unidades federadas, como Acre e Rondônia.
6. Reza o artigo 235, inciso IX, alíneas •a• e "b"
da ConstitUção Federal. que, em princípio, a responsabilidade pelos encargos de pessoal dos extin!os
terrifórios f!3derais é da União Federal. somente
~sferivel após o sex!o ano de instalação, progresSIVamente, ao recém-criado Eslado.
7. Conjuga-se ao dispositivO constitucional
mencionado o parágrafo segundo do art. 14 do •
ADCT, que Criou o Eslado de Rondônia Dispõe a
referida norma:
.. · · "Art. 14. Os Terrilórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em
Eslados Federados, mantidos seus aluais limites geográficos.
§ 12 •.••••.•••••••••••••••••••••••••.•..•.••.•••••••••.••••
§ 22 Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima e Amapá
as normas e os critérios seguidos na criação
do Estado de Rondônia, respeitado o dispos!o na ConstitUção e neste aiO.
8. Ao reivindicar tratamento isonômico considera o au!or, "draconiana" a norma referente transfoiinaçao e instalação dos Eslàdos de Roraima e .

à

··.
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Amapá no que os submete ao disposto na Constitlição e no ADCT.
9. Trata-se, entretanto, de norma de caráter
geral e permanente. Visa a regular, ao longo do tem- po, na hipótese de criação de novo Estado, resultante de transformação de Território Federal, a transferência de encargos financeiros da União para pegamen10 dos servidores optantes, que pertenciam à
administração federal.
_
1O. Não há conveniência em suprimir o disposi- ·
livo, que é prudente. Se, porventura, houver tratamen10 desigual, em casos idênticos ou assemelhados, a unidade prejudicada pode pleitear da União
Federal a correção necessária. Irregularidades acaso verificadas numa situação não devem concorrer
para supressão de norma, que se afigura prudente e
cuja aplicação poderá repetir-se em momen10s diferentes.
Parecer
- 11. Pelo expos10, somos pela rejeição-da pro-

posta em exame, não obstante o nobre propósito de
_ _
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- lrts Rezende, Presidente - Josaphat Marinho,
Relator - Ramez Tebat - Francenno Pereira - Pedro Simon - Ney Suassuna - Jefferson Peres Romeu Tuma - José Blanco - José E. Outra Ademlr-Andrade -·Bernardo C&bral.
seu~r.

PARECER N"- 741, DE 1995
Da Comissão de Constituiçllo, Justiça e ·cidadania, sobre o Pro)eto de Lei da
camara no. 115, de 1994 (11"- 3.358-B, de
1992, na Casa de origem), que "Acrescenta
exigência para a adoçllo internacional".
Relatara: Senadora Júnla Marlse
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nO- 115/92
(nO- 3.358-8/92, na Casa de origem), cujo teor nos incumbe relatar à Douta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, destinava-se, originalmente, a
alterar o§ 12 do art. 51 da Lei nO- 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatu10 da Criança e do Adolescente.
Com a alteração proposta, o dispositivo legal
passaria a conter exigência de que os ado!antes estrangeiros remetessem relatório anual, subscri10 por
assistente social, sobre a situação do adotedo, durante cinco anos.
Na justificação, o au10r da proposição expôs a
necessidade de acompanharnen10 de crianças brasileiras residentes com os pais adotivos, no exterior.
Esclareceu também que a medida preconiza impedir
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o ll'áfico de crianças e acloções simuladas, com outros objetivos criminosos.
Submetido à apreciação da Comissão de Seguridade Social e FamRia, da Câmara dos Depulados, evidenciou-se a possibilidade de o adotante firmar compromisso, sem, contudo, honrá-lo, deixando
de enviar o relatório anual de acompanharnen10 da
criança.
Por esse motivo, foi apresentado substitutivo
ao proje10, ainda naquela Casa, mantido o principio
de criar-se mecanismo de proteção às crianças ado!adas por estrangeiros, rnodificandcrse, porém, pela
nova proposta, não apenas o § 12 do art. 51, mas
também os arts. 31, 46;50, 51, 52, 127 e 128 do referido Estatu10 da Criança e do Adolescente.
Ao art. 31 foi proposta redação tornando dateso o deferimen10 de adoção internacional antes de
se esgotarem .tentativas de manutenção da criança
ou adolesoente na fa(llllia natural, ou em faiTlllia
substituta residente e domicifiada no Brasil Com_ a nova redação dada ao § ~ do art. 46
exigir-se-é termo de compromisso, ao ado!ante estrangeiro, visando ao cumprimento de estágio em
território brasileiro.
O art. 50 foi acrescido do novo parágrafo 32,
dispondo sobre a organização de cadastro contendo
o registro de ado!andos potenciais e sobra a uniformização dos controles nos estados da Federação.
Consoante a redação oferecida ao art. 51, só
se permitirá a saída do adotado do território nacional
após transitada em julgado a sentença concessiva
da adoção (§ 4"). O pedido de habilitação de adoção
deverá ser intermediado por entidade credenciada (§
52), ouvido o Ministério Público (§ 62), e a au10ridade
judiciária só iniciará os procedimen10s para a- adoção após certificar-se de que inexistem, no Brasil,
pessoas interessadas em adotar.
O estudo prévio, por urna comissão estadual
judiciária,· deixa de ser facultado (art 52, caput).
Nesse esi!Jdo incluir-se-ão avaliações psicológicas a
sociais dos ado!antes (§ 12), passando a comissão a
manter registros de interessados, nacionais e estrangeiros, na adoção (§ ~A redação proposta ao art. 127, o qual trata da
remissão, passa a esclarecer as formas de exclusão, suspensão ou extinção de processos, incluindo
no texto a possibilidade de transição como solução
processual.
Por fim, no artigo 128, o novo teldo propõe a
substituição da palavra "aplicada" pela palavra "ajustada", significando que a transação poderá não ensejar medida disciplinar. Essa nova redação guarda _
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sintonia com a redação sugerida para o art 127,
permitindo que a transação seja negociada
É o Relatório.
Consideramos pertinentes todas as alterações
propostas pelo PLC n2 115/94 ao Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que concerne às necessárias medidas tendentes a impedir a
perpetração de fraudes e inibir os objetivos ilíci1os
na adoção de crianças brasileiras por es!rangeiros
residentes no exterior.
A imprensa vem veiculando, freqüenternente,
notícias sobre tráfico de crianças para o exterior.
São crescentes as denúncias de adoções com fins
ilegais e de crimes praticados contra crianças e adolescentes brasileiros, o que enseja maiores cuidados
do poder público e da própria sociedade, em relação
a esses fatos.
As exigências, ora impostas aos adotantes,
nos parece eficazes, em especial a de invocar-se a
chancela de órgão credenciado, capaz de acorqJanhar, rio éxterior, a evolução das novas formações
familiares decorrentes de adoção.
São bem doSados os prazos exigidos, tanto
para o estágio de convivência, no Brasil, quanto o
estipulado para remessa de relatórios.
Com efeito, a adoção de menores brasileiros
por estiangeirõs residentes no exterior, condicionada à intermediação de órgão público ou entidade
partic:Uar do pafs de origem do adotante, credenciada·pelo Governo brasileiro, constitui-se em medida
da maiqr relevãncia, pois viabiliza o acorqJanhamento pós-adotivo e importa em assegurar o bemestar dos ménores brasileiros, mesmo estando eles
além das nossas fronteiras. Afinal, cabe ao Governo
brasileiro zelar pelos direitos de seus cidadãos em
qualquer parte do mundo e a adoção de menores
brasileiros por estrangeiros não importa em qualquer
restrição à nacionalidade do brasileiro adotado.
Outro ponto de suma importância para conferir
legitimidade e certeza quanto ao acerto ou conveniêflCia da adoção internacional é a dependência de
uma avaliação por parte de uma Comissão Estadual
Judiciária, já anteriormente prevista pelo art 52 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Temos a certeza de que agora; a partir do condicionamento instituído neste projeto, visto que o
laudo de avaliação, antes facultativo, passa a ser
instrumento essencial à instrução do processo de
adoção internacional, serão incentivadas a criação e
a manutenção atuante de uma. Comissão Estadual
Judiciária em todos os Estados da Federação, porvez" expressa 110 Estatuto da-Griança e.
.quanio;

uma
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do Adolescente a competência dessas comissões, a
instalação das mesmas, nos estados onde ainda
não foram criadas, passa a ser prioridade social.
Tais medidas associadas à obrigatoriedade de
existência. nas Comarcas Judiciárias, de cadastro
organizado de maneira uniforme visando à centralização das informações quanto às crianças e adolescentes em condições de serem adotados, bem como
das pessoas interessadas na adoção, possibilitarão
meios mais condizentes para se aferir a conveniência da adoção internacional, certo que a criança ou
adolescente brasileiro deve ser mantido no seio da
família natural e, não sendo possível, em lar sU:lstituto, preferencialmente no Brasil.
Quanto à transação, trata-se de possibilidade
constitucional, inserta no inciso I do art 98 da Carta
Federal, que não .vinha sendo conlen1ll~ pelo
atual texto do Estatu1o da Criança e do Adolescente.
Também nesse particular, a modificação proposta
neste projeto de lei aprimora o Código minorista
Constitucionalmente, o PLC n2 115/94 encontra
sustentação no arl 22, incisos I, XIII e XV da Carta
Por essas razões, pela sua juridicidade e técnica legislativa e, também, por guardar concordância
com a Convenção sobr~ adoção lntemacional, da
qual o Brasil é signatário, opinamos pela aprovação
integral do PLC n2 115, de 1994 (nº- 3.358-B, de
1992, na Cãmara dos Deputados).
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- !ris Rezende, Presidente - Júnia Maris'e, Relator
- José Blanco - Elcio Alvares - Ronaldo Cunha
Lima -Romeu Tuma .:.José Eduardo Outra- Bernardo Csbral - Ney Suassuna - José Fogaça Ademir Andrade - Josaphat Marinho -Jefferson
Peres.
PARECER ~ 742, DE 1995
Da Comissão de Constituiçao Justiça. e Cidadania, sobre a Mensagem n"
3f4, de 1995 do senhor Presidente da República, submetendo 11 aprovJÇI!o do Senado Federal, o nome do Sr. Ronaldo
José Lopes Leal, para o cargo de Mini&
tro Togado do Tribunal Superior do Trabalho. .

A Comissão de-Constituição, Justiça e Cidadania em votação secreta realizada em 8-11-95 apreciado o relatório apresentado pelo Sr. Senador Roneu Tuma em anexo ao parecer/oSbre a Mensagem n2 314 de 1995, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha d() Senhor
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--Ronaldo José Lopes Leal para exercer o cargo de
Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho.
Sala das Comissões, 8 de de novembro de
1995. - lris Rezende, Presidente - Francelino Pereira, Relator - Romeu Tuma - B\lfllardo cabral Ney Suassuna - Pedro Simon - Jefferson Peres
- Elclo Alvares - Ramez Tebet - José Fogaça José Eduardo Outra - Ronaldo Cunha Lima José Bianco- Júnia Marise- Josaphat Marinho.
Relator: Senador Romeu Tuma
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribuída pelo
art 101, inciso 11, ~ 9, do Regimento Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do
Excelentissimo Senhor Presidente da República, da
qual consta indicação do nome do Doutor Ronaldo
José Lopes Leal, Juiz Togado do Tribunal Regional
do Trabalho da 4" Região, com sede em Porto Alegre - RS, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à
magistra!ua trabalhista de carreira, decorrente da aposentadoria do Ministro Wz José Gt.imarães Falcão.
De acordo com o art 52, inciso III, alínea a, da
Magna Carta, corrbinado com o at 111, § 12, inciso~
colllJE!te, privativamente, ao Senado Federal aprovar,
previamente, por voto .secreto, após argeiçOO p(bfiCa, a
escolha de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
· O nome do Doutor Ronaldo José Lopes Leal,
natural de São Jerõnimo - Estado do Rio Grande do
Sul, indicado para exercer o elevado cargo çle Ministro
Togado do T nbunal Superior do Trabalho, honra e engrandece a magistratura trabalhista nacio~ como se
pode ver do "cuniculum vitae" constante deste processo, no qual se destacam os seguintes pontos:
Fonnaçao Prof&ional
,
• Curso Superior: Faculdade de Ciências Jurídicas

e Sociais
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
(Conclusão em 1960)
Desempenho ProfiSSional
• Cargo Público
Auxiliar de Administração do Juizado de Menores
de Porto Alegre - 1958;
• Advocacia Particular
Consultaria .Juridica das Rrmas Emmo Kraemer e
Cia. Ltda;
Otto Hofmeister e Cia e Cirrus S/A -1960;
• Função Pública
À disposição da Procuradoria Geral do Estado,
designado para pesquisa de bibliografia e jurisprudência- 1961 ;

• Concurso Público

•

•

•

Aprovado, com o primeiro lugar, no Concurso de
Pretor, sendo designado para exercer as funções
na Comarca de Rio Pardo, de sa Entrancia 1961 ;
Ingresso na Magistratura
Nomeado Jt.iz do Trabalho Substituto, mediante
concurso público prestado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4" Região. Exerceu as fU'lções em Porto Alegre - 1963;
Promoção
Promovido a Juiz Presidente da Junta, tendo sido
designado para a Junta de Conciliação e Julgamento de Santo Ângelo- RS- 1965;
Remoção
Removido para a Junta de Conciliação de Cruz
Alta-1965;
Removido para a Junta de Conciliação e Julgamento de Santa Maria - RS - 1966;
Removido para a Junta de Conciliação e Julgamento da cidade de
RS- 1975;
Removido para a 7A Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre - 1976;
Aprovação em concurso
Aprovado para Auxiliar de Ensino na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento
de Direito Econômico e do Trabalho- 1977;
Substituição no TRT
Convocado, pelo critério de livre escolha, para
substituir Jt.iz do Tribunal Regional do Trabalho
da 4l' Região- 1979;
Promoção
Promovido para o cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 4l' região, por merecimento, 1986;
Beição e Posse
Eleito membro da Comissão da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 4l' região -1987;
Beito Presidente da 1~ Turma do Tribunal Regional do Tiabalho da 4l' Região -1988;
Eleito Membro da Comissão de Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4l' Região
-1988;
Eleito Presidente da Comissão da Revista de Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da
4" Região - 1989;
Eleito Corregedor Regional da Justiça do Trabalho-1989;
Empossado como primeiro Corregedor Regional
da Justiça do Trabalho da 4" Região- 1990;
Eleito Presidente da 2ll Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4" região -1991;

canoas-

•

•

•

•
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Integrou lista trfpliee, votada pelo Colando Tribunal Superior do Trabalho, para provimento do cargo de Ministro Togado de Carreira daquela Corte
- 1991·
1nteg~ a Seção Especializada do Tribt.Ínal Regional do Trabalhoda4ARegião-1992/1993;
Corregedor Regional da Justiça do Trabalho 1993;
Eleito Presidente do tribunal Regional do Trabalho da 4A Região - 1993;
Atividade Docente ·
• Cargo de Magistério :
Professor de PortugUês na Escola Técnica de C<imércio Dr. Apolinârió Francisco de Borba, em Rio
Pardo- 1962;
• Magistério Superior
Professor de Direito do Trabalho da Faculdade de
Direitode Santo Ângelo (de 1966 a 1969);
Professor de Direito Processual do Trabalho na
Faculdade de Direito de Santo Ângelo (de.1969 a
1989);
Professor de Direito da Trabalho da Faculdade de
Direito da Santa Maria- RS; (da 1968 até fim de
1972);
·
• Profesor em Curso
Professor do Curso de Preparação à Judicatura,
da Amatra da 4A Região - 1975;
Professor no curso de Preparação à Judicatura,
Promovido pela Amatra da 4A Região - 1976;
Professor no curso de Preparação à Judicatura do
Trabalho, promovido pela Amatra da 4A Região1977;·
Professor no Curso de Preparação à Judicatura
do Trabalho, promovido pela AMATRA, em Porto
Alegre- 1978;
Professor no Curso de Preparação à Judicatura
do Trabalho, promovido pela ANAMATRA em
Porto Alegre - 1960;
•
Professor do Curso de Pós-Graduação
Direito
do Trabalho Preparação à Judicatura, num convênio AMATRA-PUC -1983;
Professor do Curso de Pós-Graduação em Direito
do Trabalho- Preparação à Judicatura, dentre do
Convênio AMATRA-PUC - 1985;
Professor em Curso da Preparação à Magistratura do Trabal!;lo, ministrado pela AMATRA - 1985;
Professor do Curso de Pós-Grad~o em Direito
do Trabalho, Preparação à Judicaturà, dentro do
Convênio AMATRA-PUC -1987;
Professor em Curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho, Preparação à Judicatura, dentre
doConvênioAMATRA-PUC-1988;

em
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• Ministração de Curso
Cedido pela Faculdade de Direito.de Santo Ângelo à Escola Osvaldo Vergara de Pós-Graduação
em Ciências Jurfdicas e Sociais, para ministrar
Curso de Especialização em Direito do Trabalho1981;
Atlvldade Cientifica e Doutrinária
• Obra Científica
1~ lugar no concurso de teses promovido durante
a I Semana de Estudos Jurfdicos e Sociais, com o
trabalho "A Psicanálise e as Ciências Jurídicas e
Sociais"- 1957;
• Artigo de Jornal
"Dos Valores Bemos", pt.illicado no jornal A
Toga, do Centre Acadêmico André lia Rocha, da
Faculdade de Direito da UFRGS - 1960;
"Novas Juntas para a Justiça do Trabalho" - artigo pt.illicado no CorreJo do Povo de Porto Alegre- 1972;
• Tese em Simpósio
~ ... ~.
Publicou o artigo "Subsfdios para o Simpósio sebre o Fundo da Garantia por Tempo de Serviço",
nos anais do Simpósio sobre Aspectos Jurfdicos
do FGTS, com participação no referido simpósio1968;
·
• Entrevista a Jornal
"Estágio é restrição ao exercicio da profissão".
Entrevista publicada no Diário de Noticias de
Porto Alegre - 1968;
Entrevista concedida ao jornal A Razao, da Santa
Maria, sobre alterações introduzidas no Processo
do Trabalho pela lei n<'-5.584-1971;
• Artigos de Doutrina
"Fundamentos Dogmáticos do Fundo de Integração Social", publicado no emenlârio de jurisprudência do TRT da 4l' Região- 1971 ;
"A Prova Preconstituída no Processo Trabalhista",
publicado nos anais do IV Congresso Ibero-Americano de Direito do Trabalho, em São Paulo- SP
-1972; .
•o Trab3iho Eventual", publiCado no emenlârio da
jurisprudência do TRT da 4l' Região -1973;
"Disciplina Jurldica dos Contratos de Trabalho à
Comissão", apresentado no Congresso do México,
S!.pracitado, a publicação do mesmo na Revista da
Faculdade de Direito de Santo Ângelo - 1974;
"0 Princípio da Desigualdade das Partes no Processo" - artigo apresentado perante o Congresso
do Instituto Latino-Americano de Direito do Traba· lho /!J Previdência Social- 1976;
"O Sindicato como Promotor de Justiça Social:
-uma alternativa para o Processo do Trabalho",.

~
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plillicado na Revista Jurídica da Procuradoria da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande
do S[j, vol. 1 -1982;
"Novas Funções do Sindicato Perante a Justiça
do Trabalho", publicado na Revista do Tribunal
Superior do Trabalho-1982;
"Eslf.Jdo das Macro-lesões aos Direitos do Trabalho", publicado na Revista Trabalhista Brasileira,
no. 9 - 1984;
.
"0 Recurso Adesivo no Processo do Trabalho",
publicado na Revista de Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 4l' Região- 1989;
"0 Processo do Trabalho e os Interesses Difusos", ptillicado na Revista Ltr, janeiro de 1995;
• Artigo de Revista
"0 Homem e a paz perdida", publicado na Revista
Agora,emSantaMaria-RS-1972;
• TiMo Cientifico
· Membro liMar do lnstiMo Latinoamericano de D&racho del Trabajo y de la Seguridad Social- 1973;
· • Mérito
Sócio-fundador do Centro Latino-Americano de
Direito Processual do Trabalho - 1974;
• Monografia premiada
Prêmio "Oscar Saraiva", correspondente ao 1"- lugar em Concurso Nacional de Monografias, instituido pelo Tribunal Superior do Trabalho, sobre
"Novas funções do Sindicato perante a Justiça do
Trabalho" - 1983;
Ante o exposto, face à natureza da matéria em
apreciação, é o que se tem a relatar no presente

processo.
Sala daS Comissões, 8 de novembro de 1995. (ris Rezende, Presidente- Romeu Tuma, Rela!or.
PARECER N2 743, DE 1995
Da Comissao de· RelaçOes EX18rio-

res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n2 66, de 1995 (n2 70
de 1995 na camara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas, de 4 de novembro de 1994, que
emenda o Acordo sobre Cooperaçao Administrativa M(itua para a Prevençao, a
Pesquisa e a RepressliQ lls lnfraçOes
Aduaneiras, de 18 de março de 1993, entre o Brasil e a França.
Relator: Senador Geraldo Melo
1-Relatório
Esta Casa é chamada a pronunciar-se sobre o
de Decreto Legislativo no. 66, de 1995 (nO- 70,

~rojeto
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de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda o acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às infrações Aduaneiras, de 18
de março de 1993, entre o Brasil e a França.
Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso
I, da Constituição Federal, o Presidente da República submete à apreciação parlamentar o texto deste
ato internacional.
A decisão da Câmara dos Deputados sobre o
Projeto foi tomada em 21-6-95, tendo naquela
Casa sido apreciado nas Comissões de Relações
Exteriores; de Constituição e Justiça e Redação;
de Defesa Nacional e, finalmente, de Finanças e
Tributação.
Trata-se de instrumento que introduz emenda
no texto do Acordo sobre Cooperação Administrativa
Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão
às lnfrações Aduaneiras, de 18 de março de 1993,
assinad_o ~ntre o Brasil e a França.
Em 4 de novembro de 1994, o Embaixador
da República Francesa submeteu ao Governo brasileiro nota com proposta de emenda ao art. 92 do
Acordo acima mencionado, mediante a qual fica limitada a aplicação daquele dispositivo consoante
às normas do direito interno dos países signatários
do Acordo.
O Acordo, que estabelece metas e instrumentos para prevenção, pesquisa e repressão às infrações, às legislações aduaneiras de ambos os paises, dispõe em seu art. 9"-:

•As administrações~ aduaneiras das
duas Partes poderão apresentar, a tfWo
de prova, tanto nas suas atas, relatórios,
.depoimentos, quanto no etnso de procesllOS e demandas perante os tribunais, as
informações recebidas e os documentos
produzidos nas condições previstas no presente Acordó."
A emenda proposta ácrescentar-lhe-ia a seguinte disposição:
"A força probante dessas informações,
bem como o direito de utilizá-las em juizo,
depende do direito nacional."
Tendo o Governo brasileiro expressado a sua
concordância com os termos da proposta de emenda, que passa a constituir Acordo por Troca: de Notas, veio tal instrumento ter ao Congresso Nacional
para aprovação.
E o relatório..
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li-Parecer

·o

Projelo de Decrelo Legislativo no. 66195 aprova emenda ao alo internacional, negociado entre os
Governos da República Francesa e da República do
Brasil, por Troca de Notas.
Cabe no âmbito deste parecer, registrar que o
envio de ~entuais modificações aos a1os internacionais, processadas por Troca de Notas, à aprovação
parlamentar, constitui prática extremarnent.: oportuna, uma vez que permite ao Congresso NaCional um
acompanharnenlo mais estreilo e efetivo do desenrolar das relações exteriores do Brasil.
A emenda proposta remete ao ordenamenlo jurídico dos países signatários a definição quanto ao
uso em juízo das informações e documenlos produzidos ao abrigo do Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pesq!Jisa e a
Repressão às lnfrações Aduaneiras, bem como sua
força probatória
· Tal dispositivo não representa alteração substancial ao acordo original, apenas adequando-o aos
procedimenlos atinentes à processualística de cada
um dos pafses-partes.
Em face do exposto, e tendo em vista a importancia de que se reveste a cooperação entre os Estados para a prevenção e repressão às in~ções
aduaneiras, opinamos pela aprovação do ProJeto de
Decrelo Legislativo~ 66, de 1995.
É o parecer.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995.
- Antooio Carlos Magalhlles, Presidente - Geraldo Melo, Relalor - Benedita da Silva - Nabor Junior - Hugo Napolello - Bernardo Cabral - Romeu Tuma - Pedro Piva - Flavianó Melo - Casildo Maldaner- Sebastillo Rocha.
PARECER N2 744, DE 1995
Da Comissao de Relaçoes Ex1eriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo no. 88, de 1995 (n"-125,
de 1995, na camara dos Deputados), que
"Aprova o lexto do Acordo para a Restituição de verculos Automotores Roubados ou Furtados, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai, em
Brasma, em 12 de setembro de 1995".
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
O Senhor Presidente da República, com base
no artigo 49, inciso I, da Constituição Fedel'l!l. sub-

mete à consideração dos Membros do Congresso
Nacional, acompanhado da competente Exposição
de Motivos no. 44, de 16-1-95, do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto integral do
"Acordo para a Restitt.ição de Veículos Automotores
Rotbados ou Furtados", celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai.
2. Quando da sua tramitação regular pela Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação
unânime da Comissão de Relações Exteriores (fis.
20 em diante) e do Deputado Jorge Wilson, a quem
cotbe proferir parecer em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação (fi. 19).
11 -Voto do Relator
3. O acordo em evidência, conce~o entre os
Governos do Brasil e do Paraguai, com datá-de 1"
de setembro de 1994, tem como objelivo aperfeiçoar
a1o internacional do mesmo jaez, anteriormente assinado entre ambos os países. Etetivamente, através
do Decreto Legislativo no. 73, de 1988, - DOU. de 9
de março de 1989 - este Senado Federal já aprovara matéria semelhantes, por troca de notas, entre
ambos os governos, com a necessária chancela
congressual.
4. Entendemos, salvo melhor juízo, que o aperfeiçoamento acima referido atingiu mais a forma do
que o conteúdo, a fim de tomar mais claros e preciosos os mandamentos anteriormente expostos. Assim, assegura a apreensão (art I, 1.) de veículo automotor terrestre, originário ou procedente de um
dos dois países, que
"tenha ingressado no território da outra
Parte Contratante, desacompanhado da respectiva documentação comprobatório de
propriedade e de origem, ou que apresente
indícios de irregularidades na sua entrada

nõ país,... "
Em éonseqüência, o veículo em causa será
apreendltlo e entregue, dentro do prazo razoável de
dois dias úteis, à custódia da autoridade aduaneira
local. A apreensão será efetuada: a) por ordem judicial, a requerimenlo do proprietário, ~ub-rogado ou
seu represerrtante; b) em decorrênc•a do controle
normal de tráfego realizado pelas autoridades policiais ou aduaneiras da outra parte contratante; c) por
solicitação formal da auloridade consular do País de
onde o veículo tenha sido rotbado ou furtado.
.
5. Nota-se que o ato internacional em comenlo
prevê, para a espécie, dois tipos de devolução de
veículos roubados ou furtados: por via judicial (Artigo ·
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II) e por via administrativa (Artigo III). Na primeira hipótese, o reclamante acionará, pessoalmente ou por
procurador - ou, ainda, através do cônsul do seu
país no ten'itório da outra Parte Contratante - a autoridade judicial do território onde se encontre o veícuro, solicitando a busca e a apreensão deste. Na
segunda hipótese, a devolução ocorrerá quando o
roubo ou furto do veículo for imediatamente denunciado, cabendo ao requerente apresentar os dados
corretos do veículo e de quem o detém de ·forma ile- ·
gal, até 30 dias úteis da ocorrência do evento. A en!rega do veículo será feita de fo.rrnaimediata "à autoridade aduaneira do território no·qual foi localizado,
mediante "ata de entrega e inventário." A autoridade
aduaneira abrirá, imediatamente, inquérito administrativo a respeito, comunicando o fato à autoridade
consular da outra Parte Contratante, a quem cabe
comunicar a apreensão do veículo ao suposto proprietário, com a orientação devida para o procedimento necessário à sua liberação.
6. Os artigos seguintes do acordo tratam da
formalidade da entrega do vefculo furtado ou roubado ao seu !~(timo proprietário (Artigo IV) e da hipótese de ó' interessado no veículo nllo comparecer
para exercer o seu direito (Artigo V). Ocorrida a espécie, "a espécie, "as autoridades competentes adotarl!o as medidas pertinentes, conforme as leis nacionais, e as Partes. Contratantes reconhecerão o direito de propriedade resutante da aplicação das
mesmas.• Finalmente o Artigo VIII trata da perícia
necessária nos casos suspeitos "de adulteração de
números ou de substituição os comprovantes identificados de um veiculo automotor, ..." exigidas as precauções necessárias que a matéria requer.
7. A parle adjetiva do acordo - medidas judi- ·
ciais ou administrativas voltadas para o roubo ou
filrto de veículos nas circunstâncias expostas, entrada em vigor, denúncia e fecho final com os idiomas utilizados - está conforme à prática diplomática usual na confecção de atas internacionais da espécie.
8. Por outro lado, cabe-nos lembrar ser de domínio público o lucrativo negócio de compra-e-venda
de veículos roubados ou simplesmente furtados, ora
no Brasil, ora no Paraguai, e localizados no território
da outra Parte- Contratante. A ilicitude do ato criminoso
a- multiplicar-se de forma assustadora,
com refiexos_oegativ~ na balan® comercia!_d~ ambos os países. Procede, pois, a tomada de providências mais enérgicas da parte dos governos, no sentido de desestimular tal atividade criminosa, de ambos os lados da fronteira.

está

539 .

9. Por todo o exposto, somos pela aprovação
integral do Projeto de Decreto Legislativo n" 88, de
1985, que "Aprova o texto do Acordo para Restituição de Veículos Automotores Roubados ou Furtados", celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Paraguai, em Brasília, em 12 de setembro de 1994.
É o parecer, "Sub censura".
Sala da Comissão, 9 de novembro de 1995. Antonio Carlos Magalhaes, Presidente -. Romeu
Tuma, Relator- Benedita da Silva- Lúdio Coelho
- Nabor Júnior - Hugo Napoleao - Bernardo Ca- .
bral -Geraldo Melo- Pedro Piva -Flaviano Melo
- Casildo Maldaner -Sebastião Rocha.
PARECER N"-745, DE 1995
Da Comissl!o de Assuntos EconOmlcos, ao Projeto de Lei do Senado n~ 211,
de 1995, Complementar, de autoria do Senador Freitas Neto, que ·"Modifica dispositivo da Lei Complementar n2 82, de 27
de março de 1995".
Relator: Senador Laura Campo
1- Relatório
A proposição legislativa acima éspecificada
pretende fixar em. 40o/o das respectivas receitas correntes líquidas o limite máximo das despesas com
pessoal, ativo e inativo, dos Estados e Municípios
que forem criados ou instalados a partir da publicação da lei em que o projeto venha a ser convertido.
Para tanto, acrescenta o inciso IV do art 1• da
Lei Complementar n" 82, de 27-3-95.
A citada lei complementar limita, em seu artigo
12 , as despesas com pessoal aos seguintes percentuais das respectivas receitas correntes líquidas 65%
para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Justifica o autor do projeto que .a crítica mais
freqOente à emancipação de distritos e à criação de
novos Es1ádos está nas despesas com instalação,
em especial com as da folha de funcionalismo. Salienta, ainda, a· importãncia de se coibir a prática do
desperdício, do empreguismo e das despesas injustificáveis. O projetO procura, pois, estabelecer uma
disciplina financeira que possibilite aos novos Estados e Municípios reservarem réCUJSOS para os investimentos necessários a seu crescimento, enfatizando
a educação, a saúde, a infra-estrutura viária e o saneamento básico, e assegurando que estes iniciem
suas vidas de relativas independência em condiçQes
financeiras saudáveis. Coín o limite para o gastos de
pessoal fixado em ,40%, suas populações terão ga-
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rantido um melhor atendimentos em termos de serviços públicos.
.
Ao Projeto toi apresentada uma Emenda de
Autoria do Senador Carlos Patrocínio:
EMENDA N<! 1-CAE
Dê-se ao inciso IV do presente Projeto de Lei,
a seguinte redação:
, "IV - No caso dos Estados e dos Municípios criados ou instalados à partir da publicação da presente Lei, a quarenta por cento
das respectivas receitas correntes líquidas,
nos dez primeiros anos de sua criação, nos
termos definidos pelo dois incisos anteriores. •
li-Voto
Diante do exposto, entendemos que a proposição sob exame contribui para o melhor nortearnento
das despesas dos novos Estados e Municípios, e,
por esta razão, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei do Senado n" 211, de 1995-Complementar, com a Emenda n" 1-CAE.
'
Sala das Comissões, 31 de. outubro de 1995.Gilberto Mirànda, , Presidente - Lauro campos,
Relator - João Rocha - Bello Parga .:. Jefferson
Peres - Vilson Kleiniibing - Esperidião Amin Ademir Andrade - Osmar Dias - João França Garlos Patrocfnio - Leomar Quintanilha - Jonas
Pinheiro- Freitas N_et().
PARECER N" 746, DE 1995
(Dã Comissão Diretora)
, Reda~o do vencido, para o turno
suplementar, do Projeto de Lei do Senado n" 71, de 1993
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei
do Senado n" 71 , de 1993, que cria o Programa de
Crédito Rural Equivalência-Produto.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de novembro de 1995. - Júlio campos, Presidente. - Ney
Suassuna, Relator. - José Eduardo Outra - Ernandes Amorim.
ANEXO AO PARECER N2 746, DE 1995
Cria o Programa de Crédito Rural
Equiytllência-Produto.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 art. 42 da Lei n" 8.174, de 30 de janeirode 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

o

"Ar!. 42 Os valores das operações de financiamento de custeio e investimento para
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mini, pequenos e médios produtores deverão guardar equivalência-produto com os
preços estabelecidos pela Politica de Garantia de Preços Mínimos, inclusive para produtos de extrativismo não predatório, corno forma de evitar a defasagem entre o preço de
garantia e o débito com o agente financeiro.
§ 12 Entende-se por miniprodutor rural
9:1uele que aufere, na atividade agropecuária,
pelo menos 80% (oftenta por cenlo) de sua
renda total, mediante o concurso de mão-deobra familiar, proprielário ou não dos meios de
produção necessários ao desenvolvimento de
suas atividades econõmicas ~ área total
não seja superior a um módulo rural.
§ 22 Entende-se por pequeno produtor
rural a:juele que aufere, na atividade agropecuária, pelo menos 80% (oitanta por cento) de sua renda total, mediante o concurso
de mão-de-obra familiar e de terceiros, temporária ou permanente, podendo ser proprietário ou não dos meios de produção necessários ao desenvolvimento de suas atividades econõmicas em um ou mais imóveis
rurais, cuja área total não seja superior a
cinco módulos rurais.
§ 32 Entende-se pormédio produtor rural aquele que aufere, na atividade agropecuária, pelo menos 80% (oitenta por cento)
de sua renda total, mediante o concurso de
mão-de-obra familiar e de terceiros, temporária ou permanente, podendo ser proprietário ou não dos meios de produção necessários ao desenvolvimento de suas atividades
econõmicas e que explore, em um ou mais
imóveis rurais, cuja área total não seja superior a dez módulos rurais.
§ 42 Os recursos para as operações de
Crédito Rural em Equivalência-Produto destinam-se a financiar o custeio dos produtores definidos no caput deste artigo, exceção feita a empréstimos iguais ou superiores
ao valor equivalente a dez mil sacas de milho, considerando-se como base de cálculo
o preço mínimo vigente.
§ 52 Os recursos para as operações de
Crédito Rural em Equivalência-Produto destinam-se a financiar investimentos dos produtores definidos no caput deste artigo cujos limites devem respeitar a capacidade de
endividamento do produtor estabelecida em
projeto técnico.
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• § 6" Para efe~o de equivalência nos fi..
nanciarnen!os de investimen!os o produto a
ser utilizado como paràJnE!Iro será o milho;
considerando-se como base de cálculo o
preço mínimo vigente.
§ 72 Os montantes dos emprésjimos
contrafdos nas operações de Crédito Rural
em Equivalência-Produto, incluídas as despesas relativas ao adicional do Proagro, do
custo da assilência técnica. dos juros e taxas
legais. serão transformados em quantidade do
prodt.to financiado, calcUado na lJ1idade convencional, à base do preço rrínimo vigente,
nas datas das liberações das~§ 8" Os encargos financeiros não poderão exceder 6% (seis por cen!o) da base
de Equivalência-Produto.
§ 9" A liquidação dos débitos assumidos pelos produtores, nas operações de
Crédito Rural em Equivalência-Produto, farse-ã mediante o pagamen!o ao banco credor, em moeda corrente no pais, no valor
correspondente ao estabelecido no § 72.
§ 1o. Sempre que a diferença entre o
preço mínimo vigente no momen!o da liquidação do empréstimo e no momen!o da contratação for inferior à atualização monelâria
ocorrida no perlodo, que não poderã ser superior à proporcionada pela aplicação do índice de Preços recebidos pelo Produtor IPR, calculado e divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, cabaré à União ressarcir a
diferença ao banco credor.
§ 11. os recursos para as operações
de Crédito Rural em Equivalência-Produto
serão assegt.rados anualmente no orçamento
da União, rneã.ante proposta apresentada
pelo Ministério da Agrictitu'!J, OINido O Conselho Nooional de PoliticaAgrfcola-CNPA".
Art 2" Esta lei será regulamentada no prazo de
sessenta dias após sua publicação.
Art 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
PARECER N!' 747, DE 1995

Da Comiss:io de AssunlOs Sociais,
sobre a Emenda da camara .ao Projeto de
Lei do Senado n" 303, de 1985 (11" 8.598B, de 1986, na camara), que "dispO& sobre a padronização, classificação, lnspeção e registro de bebidas dietéticas e dâ
outras providências".
·
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RelalOr: Senador Gilvam Borges
Retoma a esta Casa' e a esta preclara Comissão, o Proje!o de Lei no. 303, de 1985, da autoria dos
Senadores Severo Gomes e Fernando Henrique
Cardoso, que "dispõe sobre a padronização. classificação, inspeção e registro de bebidas dietéticas e
dâ outras providências.•
Quando de sua tramitação no senado, recebeu
apreciação favorável das Comissões de Economia e
Saúde da Comissão de Constibição e Justiça pela
sua constitucionalidade e juridicidade. Aprovado em
12 e 2" turnos, passou também pela Comissão de
Redação, que ofereceu nidação final ao proje!o.
Encaminhado à camera dos Deputados recebeu aprovação quan!o ao mérito e oportunidade, recebendo pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação, de Seguridade
Social e FamRia e de Economia. Indústria e Comércio. Esta. com muita propriedade, apresen!ou emenda saneadora. do pon!o de vista constitucional, retirando do proje!o de lei artigo francamente inconstitucional, à luz da Constituição de 1988, posterior, portanto, à tramitação da proposição rio Senado Federal e
do 5eu início na própria Câmara dos Deputados.
A emenda substitutiva ao art. 3", visa. precipuamente, a eliminar o inciso 11, do at 3>, que~
muita pecunilwia de até 1O (dez) vezes o salârio rrínimo
vigente aos infralores das normas previstas no Proje1o
em questikl. A mBI Lei Maior, como é do oonhecimento
de lodos, veda, para quaisquer fins, a vincUação do
salãrio mínimo. Ademais, optando por redação mais
concisa, evita a enumeração exaustiva das possíveis
sanções administrativas, passiveis de absolescência
·com o tempo. FICa assim a redação do at 3>:

e

•o não cumprimen!o do disposto nesta
lei sujeita os infralores às penalidades cominadas na legislação sanitâria e na imediata
apreensão do produto objeto da infração. •
A emenda proposta é de absolt1a oportunidade,
não subtraindo da Proppsição o seu objetivo e eficácia.
Teve razãO, portan!o, a Câmara dos Oepi.tados, ao
aprovar o Projeto de Lei com a Emenda em anâlise.
Não haveria oomo fazer passar a iniciativa na integra.
a persistir qualquer eivo de inconstitucionalidade.
Em razão do exposto, somos pela aceitação da
Emenda apresentada na Câmara dos Deputados, ao
Proje!o de Lei do Senado no. 303, de 1985.
·
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- Benl Veras, Presidente - Gilvam Borges, Rela!or
- Lucfdio Portella - Leomar QuintJnilha - EmOia
Fernandes - Benedita da Silva - Romero Jucã Mauro Miranda - Bello Parga - Cartas Wilson Freitas Neto - Nabor Júnior- Joao França - casiido Maldaner- Lúcio AlcantJra.
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PARECER N2 748, DE 1995
Da Comlssao de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei da camara no. 116,
de 1994, no. 4.650/94, na
de origem),
que "Dispõe sobre bebidas".

casa

Relator Senador Gilvam Bo~
O Projelo de Lei em epígrafe, de auloria do Deputado Fetter Júnior,· trata da regulamentação da
produção de bebidas, especialmente de sl.icos e co-.
nhaque.
Entende o parlamentar que a legislação vigente, ao tratar do produlo •suco•, permitiu a sua produção somente em estado puro ou concentrado, omitindo-se de sua apresentação em estado dilufdo,
com adição de ági,JS. Do ponlo de vista do consumidor é nosso entendimenlo que essa seria mais uma
opção presente no mercado, beneficiand<Hl, ~
vez que a percentagem de diluição e a expressão'·
"suco diluído" constariam, obrigaloriamente, da embalagem.
Outra inovação ensejada pelo autor pretende
que a denominação "conhaque• seja seguida "obrigaloriamente e com igual ênfase• da especificação
das ervas aromáticas ou componentes outros empregados como substância principal do produlo destilado alcoólico, ressaltand<Hle a importância dessa
advertência para a defesa do consumidor, com o que
concordamos, tendo 'em vista a nobreza de seu fim.
Pelo acima exposlo, somos pela aprovação do
Projelo de Lei em exame, o qual, em realidade, altera a Lei n" 8.918, de 14 de julho de 1994, que "Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, auloriza a criação da Comissão lntersetorial de
· ~· Bebidas e dá outras providências", o que nos permite, visando à melhor técnica legislativa sugerir
emenda slbstituliva, nos moldes que SEl. segue, uma
vez que o mérito da proposição permanece intaclo,
havendo tão-somente sua adequação técnico-formal
à legislação vigente, minimizando-se, assim, a dispersão de diversos diplomas legais referentes a uma
mesma matéria, o que, sem dúvidas, mostra-se contraproducente no amplo contexto do ordenamento
jurfdico pátrio.
EME~DA N"-1-GAS (Substitutivo).

O Projelo de Lei da Câmara n" 116, de 1994,
passa a viger com a seguinte redação:
"PROJETO DE U:l DACÂMARAN"-116, DE 1994
Altera a redaçao da Lei n"- 8.918, de
14 de julho de 1994, que "Dispõe sobre a

-

--
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padronlzaçao, a classificaçao, o registro,
a inspeçao, a produçao e a flscallzaçao
de bebidas, autoriza a crlaçao da Cn~Js.
sao lntersetorial de Bebidas e dá.-.·. '35
providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" AcrescentEH;e o seguinte§ 4!' ao art 5"da Lei n" 8.918, de 14 de julho de 1994, renumerando-se os demais:
•Art 5"- ...................................................

§ 12 .••.•.••.•..•.•...•.......•..•....• ,.; •.••••.•• - .... ..
§ 2" .•........••.••••••.•••..••.••••.•••............•••..••
§ 3't ......•...•.•.••••..••••.••.••.•••••.•••••.••...:_ ••;.
§ 4!' É permitida a adição de água na
elaboração de sucos, desde que em sua
embalagem conste a percentagem uliUzada
e a expressão "suco diluído".
•••••••• u

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

•

Art 2" O art. 82 da Lei n" 8.9'18,..de-14 de jtJho
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 82 É facultado o uso da denominação •conhaque•, seguida, obrigaloriamente
e com igual ênfase, da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros empregados como substância principal do produto des!Jlado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima ou
destilado ou aguardente vínica.•
Art s<t Esta Lei .entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4"- Revogam-se as ÕISJlOSições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de novembro ae 1995.
- Benl Veras, Presidente - Gilvam Borges, Relalor
- EmHla Fernandes- Benedita da Silva- Romero
Jucá - Mauro Miranda - Nabor Júnior -.Lucfdio
Portella - Cssildo Maldaner -João França - Freitas Neto - Leorilar Qulntanilha - Carlos Wilson Bello Parga - Lúcio Alcantara.
VOTO EM SEPARADO VENCIDO
DO SENADOR VALMIR CAMPELO (PTB- DF)
O projeto em questão pretende permitir a adição de água na elaboração de sucos, desde que em
sua embalagem conste a percentagem utilizada e a
expressão •suco diluído" (art 1") e facultar o uso da
denominação •conhaque", seguida. obrigaloriamente
e com igual ênfase, da especificação das ervas aromáticas ou componentes outroS empregados como
slbstãncia principal do produlo destilado alcoólico
ql!El, na sua elaboração, não aproveite Cómo matéria-prima o destilado ou aguardente vínica (art 2").
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O relalor da matéria, o ilustre Senador Gilvan
Borges, apresenlou parecer favorável à mesma, nos
tennos da emenda n" 1 - CAS, adequando-a à melhor técnica legislativil, sem alterar o mérito da proposição, para evitar, como disse, •a dispersão de diversos diplomas legais referentes a uma mesma matéria, o que sem dúvida, mostra-5e contraproducente
no alllllo contexlo do ordenamenlo jurídico-pátrio.•

nação consagrada há muitos anos, como é o caso,
por exemplo, do conhaque de alcatrão e por não se
constituir em norma imperativa, vez que tem o sentido de mera faculdade.

Na realidade o citado projelo introduz alterações na Lei n'l 8.918, e 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro
a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas,
autoriza a criação da Comissão lntersetorial de Bebidas e dá outras providências, lei esta sancionada
após a apresentação do projelo em exame.

PROJETO DE LEI DACÂMARAN2116, DE 1994

A referida lei decorreu da sanção PL 171/87
(PLC 50/87, no Senado), originário do próprio Poder
Executivo, com o veto de alguns dispositivos referentes a multas e do artigo 12 que criava a· Comissão lnterselorial de Bebidas.
·
"Lembramos, por oportuno, que na mencionada
regulamentação que está sendo ultimada pelo Ministério da Agricultura -já devidamente compatibilizada
com as normas do Mercosul - após amplos debates
com os selores interessados da indústria, fica estabelecido que o suco não poderá conter substãncias
estranhas a fruta ou palie do vegetal (a água acrescida seria estranha a fruta) e definido que refresco é
a bebida não gaseificada obtida pela diluição, em
água potável, do suco de fruta.
Além da inconveniência e inoportunidade de se
modificar uma lei amplamente discutida no Congresso Nacional, onde tramitou por 8 (oito) anos, e que
sequer foi regulamentada, a definição de suco diluído pretendida no projelo seNirã apenas para confundir o consumidor, já acostumado com os conceilos de suco e refresco.
Há que se considerar, ainda que como a aludida regulamentação vem sendo debatida há quase
um ano, os setores envolvidos já tomaram 1odas as
providências para a ela se adequar e que, uma
nova alteração, agora, só seNirã para gerar enormes prejuízos à indústria, sem trazer qualquer benefício ao consull)idor, que pelo contrário, como foi dito
anteriormente, também será prejudicado.

A vista do

exposlo, somos pela aprovação do
projeto em análise, desde que fimitada a sua abrangência à permissão da denominação conhaque
para produtos que não sejam derivados de destilados ou aguardente vínica, por se tratar de determi-

Propomos, então o Projeto de Lei da Cãmara
n'\116, de 1994, a seguinte redação:

Dá nova redação ao art.
8.918, de 14 de julho de 1994.

ao.

da Lei

Ar!. 120 art. 89-da Lei n'\8.918, de 14 de julho de
1994, passa a vigorar com a segLinte redação:
Art. 89- É facultado o uso da denominação conhaque, seguida obrigatoriamente e
com igual ênfase, da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros empregados como substância principal do produto desll1ado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o
destilado ou aguardente vinica.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'> Revogam-56 as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995. Senador Valmir Campelo (PTB-DF)
PARECER tp 749, DE 1995
"Da Comissao de AssuniDS Econ6micos sobre o Projeto de Lei do Senado
n2 49, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao art.
23 da Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990,
que criou o Programa Nacional de Desestatizaçao."
Relator do vencido: Senador Eduardo Suplicy
1- Relatório
O projeto de lei visa preencher lacuna existente
na Lei n'\8.031, de 12 de abril de 1990, decorrente

544

•·

N<>vemb!O do 1993 .

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de velo proposto pelo Presidente da República ao
Proje1D de Lei de Conversão rJ'l. 40, por considerar
inconstitucional a aJ11l)iação da vedação, estabelecida na Medida Provisória rJ'l. 155, aos "membros e sócios das empresas incluídas no Programa Nacional
de Desestatização, seus cônjuges e parentes até o
segundo grau•.
O Relator bem observou que a Medida Provisória rJ'l. 1.070 corrige parcialmente a lacuna exlstenle na Lei, além de ter alterado a estrutura ges1Dra do
PND, extinguindo a Comissão Diretora que foi substituída pelo Conselho Nacional de Desestatização.
O presente substitutivo visa adequar a intenção
inicial do autor às observações feitas pelo rela1Dr, de
forma a contribuir com aperfeiçoamen1D do processo
de privatização através da maior transparência e
precauções quanto a possibilidade de desvios de
seus objetivos maiores.
Seiido assim, !oram eliminados- os termos já
contidos na Medida Provisória rJ'l. 1.070, relativos ao
caput e ao pará!)ra!o primeiro do proje1D de lei, e
substituído o termo Comissão Dire1Dra por Conselho
Nacional de Desestatização.
11 :-Voto

dessas empresas ou gestora do Fundo Nacional de Deses1alização é vedado adquirir,
por si ou interposta pessoa, ações ou. bens
objeto do Programa Nacional de Desestatização, bem assim, participar da adminstração da empresa resutante do processo de
alienação previsto nesta lei, estendendose esta vedação por 5 (cinco) anos contados da data em que se afastarem daqueles cargos. •
Art 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995.
· - Pedro Piva, Presidente, em exercício. - Eduardo
Suplicy, Rela1Dr. - Jonas Pinheiro. - Onofre Quinan. - Freitas Neto.......,. .Mauro Miranda - Líidio
Coelho (vencido). - Jolio Rocha. - Lauro Campos.
- C8rlos Patrocinio (vencido). - Osmar Dias. Beni Veras. - Joao França(vencido). - Pedro Simon (sem vo1D). - Romero Jucá:- Geraldo Melo.
- Bello Parga (vencido). - Vilson Kleinubing.
VOTO VENCIDO EM SEPARADO, DO SENADOR
JOÃO FRANÇA, NA COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONOMICOS
I - Relatório

Em função dá pertinência e relevância da proposição, e das observações manifestadas pelo relator, vo1D pela aprovação da matéria nos termos definidos n<i seguinte substitutivo:

O presente J"roj~to de Lei busca na essência,
acrescentar um novo parágrafo ao art 23 da Lei rJ'l.
8.031, de 12 de abril de 1990, parágrafo este que
passaria a ser o segundo, passando o único para
primeiro.

EMENDAN"01-CAE
SUBSTITUTIVO AO PLS III" 49, DE 1995

A m3téria em questão era parte integrante do
tex1D original, no parágrafo 6" do art 5" da Medida
Provisória rJ'l. 155, de 15 de março de 1990, que por
ter sido ampliado pelo Congresso Nacional quando
do seu proje1D de conversão, foi vetado pelo Senhor
Presidente. da República, uma vez que após a Constihição de 88, não mais é permitido o veto parcial.

Acrescenta parágrafo ao art 23 da Lei
rl'-8.031, de 12 deabrilde1990, que criou o
Programa Nacional de Desestatizaçao.
Art 1" Acrescente-se o seguinte § 22 ao art. 23
da Lei rJ'l. 8.031, de 12 de abril de· 1'990, remunerandcrse os demais:
"Art 23. •...............................................

§ 22 Aos membros do Conselho Nacional de Desestatização,' aos adminstradores
-das !I!!JP~ incluídas nq_Programa_!'Jªcional de Desestatização, aos administradores
das instib.ições p(blicas delen1Dras das ações

O art 23 da Lei rJ'l. 8.031, especificava que os
administradores e membros da Comissão seriam
responsabilizados pessoalmente por ações ou omissões que pudessem impedir o curso do Programa
Nacional de Desestatização - PND.
A Medida Provisória de rJ'l. 970, de 12 de abril
de 1995, ora em vigor, republicada com o art ""
995, de 11 de maio de 1995, já. ciirrige a lacuna
existente na Lei.
O presente Piuje1D, do üustre Senador Pedro
Simon, propõe a vedação~ pessoas envolvidas oo

:·.,.

Novembro de.1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

-processo de participarem da administração da empresa resullante da alienação. Tal argumen!o não
prospera, uma vez que as pessoas envolvidas no
processo não detêm nenhum dado confidencial ou
informação privilegiada que as iínpeçam de participar da administração da empresa alienada
Rnalmente é mister ressaltar, em que pese o
zelo para a boa gestão das finanças públicas nacionais que nortearam a iniciativa do iluStre aulor
do Projeto, que o PLS em questão, está publicado
em sua essência ao fazer referência a antiga estrutura gestora do PND, ou seja, a sua Comissão
Diretora A edição da Medida Provisória de n0970 de 12 de abril de 1995, extinguiu a referida
Comissão, criando o Conselho Nacional de Desestatização.
É este o nosso Relatório.
li-Voto
Nestas condições, e julgando que a matéria
já está suficientemente legislada, o nosso voto é
pela rejeição do Proje!o de Lei do Senado nO- 49,
de 1995.
Sala da Comissão, 26 de setembro de 1995. Senador João França.
PARECER~ 750,

DE 1995
Da Comissllo de Assuntos Sociais,
sobre o Diversos n2 60, de 1995 {Oficio n2
32195, na origem), do Procura!Jar da República no Estado do Rio de Janeiro, enCaminhando ao Presidente do Senado Federal, sugestao para uma açao mais concreta relativamente à questao das denominadas "Ciianças de Rua", ou, Crianças
Abandonadas".
Relator: Senador Leomar Quintanilha
A presente coletânea de documen!os foi encaminhada ao Congresso Nacional, mais especificamente ao Sr. Presidente do Congresso Nacional,
tendo seu remetente o objetivo de sugerir soluções
para alguns problemas brasileiros.
Na verdade, trata-se de uma série de cartas,
enviadas pelo Sr. Maurício Azevedo Gonçalves, Procurador da República no Município de NHerói- RJ, a
auloridades ~o· País, quais sejam:
-ao Sr. Presidente da República;
-ao Sr. Presidente do Congresso Nacional;
- ao Sr. Procurador Geral da República;
- ao Sr. Ministro de Estado da Justiça;
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-ao Sr. Ministro de Esta:lo do Bem-Estar Social;
e a outras auloridades.
1. Os três primeiros textos, idênticos, têm o
propósHo de sugerir •uma ação mais concreta relativamente à questão das denominadas crianças abandonadas".

2. Vem, em seguida, carta endereçada ao Sr.
Presidente da República, contendo uma série de impropriedades, entre as quais afirmativas de que •o
Brasil realmente não produz o suficiente para a sua
população" porque "teve que importar víveres•••.
Tais alegações servem de base para suas declarações de que "o Brasil, para sair da crise em que está
mergulhado, tem que tomar decisões de ordem polftico-social: 1~~ fazer a todo cus!o o Controle da Natalidade, ••.2"-) •••32) ••. que se desaproprie área illCUtivada,para fins de reforma agrária; .•. ~abrir o mercado para o Capital Estrangeiro, não só para que se
restabeleça a confiança dos credores internacionais•••"
3. Seguem-se cartas de escritórios de advocacia corno respostas a outras tantas, anteriormente
enviadas pelo mesmo Dr. Mauricio, em que são tecidos comentários à Revisão Constitu::ional, ao IPMF, etc.

4. Após, encontram-se Ofícios diversos, acusando recebimen!o de sugestões, propostas, com o
timbre de entidades várias: da Coordenação Materno lnfantii/DAPSJSASJMS; da Escola Superior de
Guerra; da Secretaria de Polftica EconOmica do Ministério da Fazenda; do Gabinete do Senador Hum:
ber!o Lucena; do Gabinete do Ministro de Bem-Estar
Social; e, em anexo ao ~timo, cópia do Diário Oficial contendo a Lei Orgânica da Assistência Social.
5. Seguem-se:
a) cartas da SrA Coordenadora Matemo-Jnfantii/DAPS/SASIMS ao já citado Dr. Mauricio, onde se
percebe que essa senhora tem sido alvo de insistentes sugestões e cobranças do missivista;
b) cartas do missivista à cftada senhora, com
uma série de sugestões quanto à política populacional, ao controle de natalidade, à "prestação, promoção e recuperação da saúde da mulher";
6. Mais alguns Offcios acusando recebimen!o
de correspondência semelhante;
7. Cópia feita em xerox de algumas páginas:
supostamente da pesquisa intitulada "Rnanciadores
e Financiados", precedida de uma página critica redigida também pelo zeloso missivista, Dr. Mauricio
Azevedo Gonçalves.
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Parece-me inoportuno, neste momento em que
tantas decisões estão sendo tomadas nesta Casa,
levar em consideração as propostas contidas na ex- .
tensa correspondência com que o ~ustre senhor vem
assediando nossas autoridades. Nenhum vislumbre
de solução para os problemas do País se pÓde
trair de seus textos prolixos; nenhuma sugestão de
proposta que não esteja há muito sendo discutida,
encaminhada, votada. Por exemplo, a "ação concreta relativamente à questão das crianças de rua• tem
sido motivo de encOI]!rOS de governadores, sabedores de que o Estatuto da Criança ainda não foi apli·
cada eficientemente. ·
Nosso parecer é de que a coletãnea "Diversos•
no. 060 de 1995 seja arquivada, de acordo com o art.
143 do Regimento Interno, e que seja comunicado o
fato à Secretaria-Geral da Mesa
Sala das Comissões, em 8 de novembro de
1995. - Beni Veras, Presidente - Leomar Quintanilha, Relator - Nabor Júnior - Bello Parga Mauro Miranda - Romero Jucá - Benedíta da Silva - EmHia Fernandes - Lucidio Portella - Casildo Maldaner - Lúcio Alcántara - Gilvam Borges Joao França :... Freitas Neto - Marluce Pinto.
PARECER N" 751, DE 1995

ex-

Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre emendas apresen!adas ao Projeto
de Lei da camara no. 137, de 1992 (11"- 552,
de 1991, na Casa de origem), que "dispõe
sobre a obrigatoriedade da fabricação de
.tratares e máquinas agrfcolas com estrutura. de. proteção contra capotagem e outros equipamentos de segurança e dá outras providências".
Relator: Senador Lúcio Alcán!ara

I - Relatório
Volta a esta Comissão de Assuntos Sociais,
para exame das emendas ao substitutivo, o Projeto
de Lei da Câmara 00.137, de 1992.
O projeto veio a esta Comissão, com pareceres
favoráveis de várias Comissões da Cãmara Federal
pelas quais tramttou.
!'lo Senado Federal, o parecer, nos termos do
substitutivo, foi aprovado pela Comissão. No entanto, apesar dO' término do prazo regimental para o
oferecimento de Emendas ao projeto, foram apresentadas duas emendas de Plenário.'
11 - Emendiis aci Substitutivo
Duas emendas ao Substitutivo foram apresentadas pelo eminente Senador Osmar Dias, a primei-
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·· ra (emenda n2 2), alterando a redação do Art. 12 do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no. 137. de
1992, para o seguinte texto:
"Ar!. 12 Os tratores agrícolas de rodas fabricados no País ou importados deverão, obrigatoriamente, dispor de Estrutura de Proteção Contra Capotagem (EPCC), com ãmbito de segurança, ou de cablna com estrutura e cinto de segurança eficie!)te para
a proteção do operador, em caso de capotagem,
tombamento ou ernpinarnento.•
Segundo o autor da emenda, por sua arnplitude, a expressão máquina agrícola abrange desde
implemento até colheitadeira e que ·o Projeto, por
suas características, não pretende nem pode atingir
universo tão amplo.
Daí, a substituição dos termos por tratar agrícola,
Uma outra modificação proposta é a restrição
de obrigatoriedade do equipamento aos tratares de
rodas, em distinção aos de esteir!!. que poss,uem
alta estabilidade proporcionada pêiõliãixo centro de
gravidade e pela adequada distribuição de peso.
Finalmente, propõe que seja aperfeiçoado o
texto do substitutivo com relação ao cinto de segurança, tendo em vista que a EPCC somente apresenta eficácia, no caso de capotamento ou de tombamento lateral, se o operador estiver utilizando o
cinto de segurança razão da necessidade de se tornar obrigatória sua instalação também nesse tipo de
estrutura
Com relação a segunda emenda (a de no. 3),
propõe o Senador Osmar Dias a mudança do art. 52
do substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no. 137,
de 1992, para a seguinte redação:
•Art. 52 Esgotado o prazo a que se refere o art.
4!', os modelos de tratares agricolas de rodas, nacionais ou importados, deverão apresentar dados de
testes que comprovem a eficácia da EPCC projeta-

da"
O ilu;;tre Senador assinala que •a alteração sugerida visa à instituição de autocertificação do equipamento, sistemática que oferecerá melhores garantias ao consumidor, uma vez que possibilitará mais
rapidez n& implementação de inovações tecnológicas.•
Além do mais, reduzirá o custo, com o conseqüente reflexo no preço final do produto.
III -Análise
Entendemos que a redação proposta pela
Emenda n2 2 aperfeiçoa o texto do substitutivo.
Tal iniciativa proporcionará aos trabalhadores
maior segurança e eficiência na utilização dos equi-
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pamentos pretendidos. Acreditamos que a legislação
de trânsito brasileira necessita do aperfeiçoamento
proposto, até como forma de ampliar o leque de
equipamentos exigidos para o tráfego de tratores e
- máquinas agrícolas.
Quanto a Emenda nº 3, reconhecemos que a
inovação tecnológica e a transparência nas informações proporcionarão maior estímulo à concorrência,
com resultados bastante positivos para o .consumidor, principalmente no que se refere ao preço,·qualidade e garantia
IV- Voto do Relator
Em razão do exposto, o voto é pelo acolhimento das Emendas nº 2 e 3 ao Substitutivo do Projeto
de Lei da Câmara n'! 137, de 1992.
Dê-se ao caput do art 1~. do substitutivo, ao
Projeto de Lei da Cãmara n'! 137, de 1992, a seguinte redação:
•Art. 1Q Os tràtores agrícolas de rodas
fabricados no País ou importados deverão,
obrigatoriamente dispor de Estrutura de Proteção Contra Capotagem (EPCC), com cinto
de segurança, ou de cabine com estrutura e
cinto de segurança eficientes para a proleção do operador, em caso de capotagem,
tombamento ou empinamento.•
Dê-se ao art 5"-, do substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 1992, a seguinte redação:
•Art. 5"- - Esgotado o prazo a que se
refere o art. 4!', os modelos de tratares agrfeolas de rodas, nacionais e importados, deverãó apresentar dados de testes que comprovem a eficiência da EPCC projetada.•
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- Benl Veras, Presidente - Lúcio Ancantara, Relator- Gilvam Borges- Leomar Quintanilha -Em~
lia Fernandes - Benedita da Silva -Romero Jucá
- Mauro Miranda - Bello Parga - C3sildo Maldaner - Joao França - Freitas Neto - Nabor Júnior
-Carlos Wilson -José Alves.
PARECER N"-752, DE 1995
Da Comissao de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 77,
de 1995, que "Altera a Lei n2 6.360, de 23
de setembro de 1976, que dispõe sobre a
vigilancia sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatas, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras
providências."
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Relator: Senador Lucfdlo Portella
O Projeto de Lei que ora se submete à apresentação desta Casa "visa à proteção da saúde da
população, haja vista a larga utilização dos denominados produtos dietéticos, light e diet, hoje observada", segundo consta de sua justificação.
Os órgãos de defesa do consumidor registram,
diariamente, em todo o País, um vasto elenco de reclamações e denúncias envolvendo o consumo de
produtos pretensamente dietéticos que, uma vez
submetidos à análise laboratorial, mostram-se em
desacordo com os indicativos constantes dos seus
ró!Uos, .configurando-se assim uma situllção de in-satisfação generalizada por parte dos consumidores
desses produtos.
A situação toma-se mais grave quando se verifica que o Brasil conta com mais de dez milhões de
diabéticos, além de outros milhares de portadores
de patologias que necessitam de cuidados dietéticos
especiais, expostos aos riscos decorrentes· da incúria e g~ãncia de produtores desonestos.
Apesar de dispormos, no Brasil, de ·legislação
sanitária abrangente- a exemplo do Decreto-Lei nº
986, de 21 de outubro de 1969 e da Lei nº 6.360, de
23 de setembro de 1976, que se referem explicitamente a produtos dietéticos, não possuímos ainda,
na realidade, nenhum mecanismo legal que determine a obrigatoriedade da inserção, nas embalagens
dos produtos dietéticas de informações técnicas relevantes para o consumidor, que o orientem efetivamente no momento da aquisição de tais mercadorias, permitindo o seu manuseio seguro por parte daqueles que necessitam de precauções e restriçõ~
alimentares específicas.
Por preencher tempestivamente essas lacunas
em nosso ordenamento normativo, é nosso entendimento que o Projeto de Lei do Senado n'! 77, 'de
1995, me·rece a referenda desta Casa, motivo pelo
qual somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
- Beni Veras, Presidente - Lucldio Portella, Relator- Gilvam Borges- José Alves- Leomar Quintanilha- Em Ria Fernandes -Joao França- Banedita da Silva - Romero Jucá - Mauro Miranda Bello Parga - Nabor Júnior - C3sildo MaldanerFreitas Neto - Lúcio Alcantara.
PARECER N"-753, DE 1995
Da Comissao de Assuntos Sociais
sobre o PLS n"- 152, de 1995, que "institui
o Vale do Leite e dá outras providências".
Relator: Senador carias Wilson
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I - Relatório
· Sob deeisão tenninativa da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto em exame trata da instiltj..
ção do benefício de um litro diário de leite a ser conferido pelo empregador à gestante trabalhadora, ao
trabalhador com esposa gestante e ao trabalhador
que mantenha dependente com idade inferior a dois
anos, desde que seu vencimento não exceda a três
salários mínimos.
A iniciativa procurou resguardar tanto· o empregador quanto o empregado da incidência de obrigações decorrentes da concessão proposta: não possui natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não afeta a contnbuição
previdenciária ou de FGTS, nem sofre incidência tributária de base salarial.
Ao aderir ao programa. o empregador serã beneficiário de dedução parcial das despesas com o
Vale do Leite, no cãlculo do Imposto de Renda devido, contonne dispuser a regulamentação da lei.

De outro, porque enquanto aquele pr<;>jeto se
destina a conceder um líquete para a aquisição do
café com leite diretamenta ao trabalhador, esta almeja a proteção da infância, representada pela nutrição tanto direta do menor de dois anos, quanto indi~ _
reta do nascituro, pois dirigida à sua proteção; desde
a fase de gestação, e à própria mãe gestante, sua
aluai e futura fonte de alimanto.
Reside ar o grande mérito do projeto.
lnexistindo óbice de outra natureza que impeça
o presseguimento do PLS 11'2 152, de 1995, o parecer é por sua aprovação.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995. Beni Varas, Presidenta - Carlos Wilson, RelatorCasildo Maldaner- Bello Parga -Romero Jucã·Joao França - Lucfdio Portelta - Lúcio Alcântara
-Freitas Neto- Jonas Pinheiro - Nabor JúniorLeomar Quintanilha - Benedita da Silva - Mauro
Miranda - EmOia Feml!lldes.
PARECER W 754, DE 1995

li-Voto
Não se discute o grande alcance social da medida. Muito menos seu irrisório impacto econõmico
ou tributário.
O contingente de trabalhadores que percebem
até três salários mínimos, beneficiários do programa,
não atinge 20% dos assalariados, segundo dados do
IBGE referentes a 1990. Devido a seu pequeno
qUantitativo, associado ao baixo dispêndio financeiro
que representa, o peso das despesas referentes ·à
concessão do Vale do Leite sobre a folha de pagamento é mínimo.
Alie-se a isso o fato de que, com a renúncia fiscal proposta, pouco significativa para os cofres públicos - se considerados também os ganhos sociais os
encargos se diluem ainda mais, tomando atraente a
adesão do empresário à iniciativa
Recorde-se que se encontra em tramitação, na
Càmara dos Deputados, Substitutivo do Senado ao
PLC n" 229, de 1993, que, acrescentado parãgrafo
ao art 12 da Lei 11'2 6.321, de 1976, trata da concessão do tíquete café com leite ao trabalhador avulso,
o chamado bóia-Iria.
Em nada colide aquela propositura com a que
ora se examina.
De um lado, porque ela se aplica a um tipo de
trabalhador lamentavelmente marginalizado, desprotegido, dessasistido, ocasional, que talvez participe,
em boa parte, dos mais de 40% da população brasi. leira em iàade ativa declarada sem rendimanto pelo
IBGE.

Da Comissao de Assuntos Sociais,
sobre o PLS nll. 41, de 1995, que ''Torna
obrigatório o ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde pelo atendimento realizado a segurados de empresas privadas de

serviços de saúde".
Relator: Senador Carlos Wilson
O projeto de lei sob anãlise, de autoria do eminente Senador Lúcio Alcântara. objetiva tomar obrigatório o ressarcimento, ao Sistema Único de Saúde
- SUS, pelo atendimento realizado a segurados ou
beneficiários de empresas privadas de serviços de
saúde.
Os parâmetros, valores e procedimentos pelos
quais se farã o ressarcimento deverão ser estabelecidos pelo Poder Executivo, na regulamentação da
lei.
Em si.Ja justificação, o ilustre aulor alinna que a
proposição .visa melhorar as condições de funcionamento dos serviços públicos de saúde para o povo
brasileiro.
calcula-se que, hoje, cerca de quarenta milhões de pessoas estão vinculadas a algum tipo de empresa, que genericamente chamamos de "segurosaúde", mas que são denominadas também de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico e
assemelhadas. Esse elevado número de pessoas,
no entanto, compete, em inúmeras circunstâncias,
com aquela parcela maior da população que depende dos serviços custeados pelo SUS.

....
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É natural e de direito que as pessoas que possuem algum tipo de seguro-saúde utilizem-se dos
serviços do Sistema Único de Saúde nas circunstancias já mencionadas, mas é de justiça, também, que
o SUS seja ressarcido, pelas empresas seguradoras, pelos serviços prestados à população por elas
segurada
A adoção de tal medida rever!er-se-á em banefício da qualidade dos serviços do Sistema Único de
Saúde, que disporá de maiores recursos para o seu
custeio, favorecendo segurados e não-segurados.
Estes recl.IISos não são desprezfveis, se considerarmos o elevado quantitativo poJ)uiacional ligado às
empresas de seguro-saúde e de medicina de grupo,
bem como às cooperativas de trabalho mécfiCO e assemelhadas. Por outro lado, cessaria o dl4liO pagamanto por serviços de saúde praticado por tantos cidadãos, desperdício de recursos a que o País não
se pode permitir, já prejucf!Cado que é pela renúncia
de receita que o Imposto de Renda i~. ao permitir o desoonto da totalidade dos quantitativos gas!os
com as empresas de seguro-saúde, tenha ou não o
contribuinte usado seus serviços.
É, pois,· de indiscutfvel clareza o altlssimo aicance social e o mérito da proposição, tão bem vislumbrada pelo seu autor, num momen10 em que o
Sistema de Saúde do Brasil como um todo padece
por falta· de- recursos. Corrige-se uma dis!orção e
pratica-se a justiÇ<L
Em face do exposto, somos, pois, pela sua
aprovação.
Sála das Comissões, 8 de novembro de 1995.
..:. Bani Veras -·Presidente- Cer10s Wilson - Relator- José Alves - Casildo Maldaner- Bello Parga
- Benecfrta da Silva - Lúcio Alcântara - Freitas
Neto - Lucldlo Por!ella - Romero Jucá - João
França - Nabor Júnior - Leomar Quintanilha EmUla Fernandes- Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) -O
expedien!e lido vai à pOOiicação.
• O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente; peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) Concedo a palavra ao nobre Senador José Samey,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos lermos do arl14, inciso VIl, do Regirilen10 Interno.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presi~en!e, Sr"s e Srs. Sena~ores, ocupo a tribuna para congratular-me com o Governo brasileiro
pela posição .que acabm • de tomar,.ou seja._de!6JlTli-:
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nar a retirada do nosso Embaixador em Lagos, na
Nigéria, juslamen!e para manifestar o sentimen10
brasileiro contrário ao aro brutal, que chocou toda a
comunidade internacional: a condenação à forca de
oito ativistas políticos, inciusive o poeta Ken SaroWIWa, que era Presidente da Associação dos Esoritores da Nigéria e que foi indicado em 1994 para o
Prêmio Nobel de Uteratura
Não é relevan!e, digo mesmo que é irrelevante,
saber se o Governo tomou essa atitude em razão do
pronunciamento do Congresso brasileiro ou se o fez
por vontade própria em face dos acontecimentos.
Acredito que o tenha feito em sintonia com a Nação
brasileira numa conjugação de sentimento entre o
Congresso e o Poder Executivo, porque o Brasil não
pode de nenhuma maneira ficar indiferen!e a fatos
dessa natureza
O que desejo é que o Governo Federal prossiga nessa política de defesa e de vigilância dos direitos humanos, sobre.l!Jdll.r!esse caso da Nigéria, participando da comunidade internacional e de outras
sanções que venham a ser tomadas contra o governo militar e cruel que atualmente existe naquele
país.
Muilo obrigado.
O SR. JADER BA:RBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE. (José Eduardo Dutra) Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, como Lfder, por cinco minutos, para ~<~ma comunicação urgente e de in!eresse partidário.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presiden!e, Srs. Senadores, registro
a reunião. de que participamos, em companhia dos
Senadores Vilson Kleinctling, Ney Suassuna, Bani
Veras, Francelina Pereira, José Roberto Arruda e
Luiz Alber10, com o Ministro da Fazenda, Dr. Pedro
Malan, a respeito da medida provisória que trata do
fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional.
Considero que essa reunião demonstra, mais
uma vez, que é importan!e o exercício-da democracia, o exercício do diálogo e o estabelecimento do
contraditório, sem o qual não são possfveis a vivên- ·
cia na sociedade democrática, a participação e a colaboração inestimável que o Poder Legislativo pode
e deve oferecer na elaboração legislativa.
On!em, tive a oportunidade de estabelecer restrições a essa medida proyisóri;t. e mais, à atuação
do Banco Central. Deixei o gabinete do Ministro com
o sentimento d~. que não cometi nenhuma injustiça
nas consideraçõ~ que fit à atuação do Banco Cen-
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trai. E saf com esse sentimenlll pelo fato de haver
recolhido infonnações de natureza técnica que demonstram a inarredável e inevitável necessidade da
aHeração da legislação, isto é, da lei nº- 6.024, que
trata da questão relativa à intervenção do Banco
Central em instituições financeira,s do Brasil. Saí de
lá com o sentimenlll e, mais, com o compromisso de todos nós, integrantes do legislativo, e do Ministro da Fazenda - em relação à necessidade urgente
da alteração dessa legislação.
·
Alguns casos deixa o Banco Central na condição de ter agido precipitadamente. Por exemplo, no
caso Comind, o Banco Central é objeto de ação judicial, sob a alegação dos proprietários do Comind de
que a intervenção do Banco Central teria sido precipitada. Tal alegação, como eu disse, deu motivo a
uma ação judicial contra essa instituição do Governo
Federal.
Por outro lado, há a acusação de omissão por
parte do Banco Central, isto é, de estar a retardar
medidas em relação a instituições financeiras, permitindo com isso o agravamento da situação dessas
instituições, com conseqüências para os correntistas, para os depositantes, para os investidores, para
o sistema e para a propria sociedade.
Portanto, ficou acertada a necessidade urgente
da aHeração dessa lei, com vistas a dar mecanismos
ao Banco Central de atuação oportuna no sistema financeiro, a fim de garantir o patrirnônio de particulares e de garantir a sanidade do próprio sistema.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em relação à
Medida ·Provisória dos Bancos, ficou acertado que
ela deverá merecer aHerações, segundo as quais as
. instituições financeiras só poderão habilitar-se a
essa linha de cré<lito se os bancos oferecerem, além
do seu patrirnônio específico, as propriedades que
possam ter em outros selllres da economia, óu seja,
o patrirnônio que possam ter em outras empresas.
E, além disso - e muilll mais importante -. o patrimõnio pessoal dos controladores dos bancos, porque,
permitam-me a expressão, "é muito fácil entregar o
paletó tendo colocado o dinheiro no bolso das calça's". Agora, têm-se que colocar o paletó e também
as calças, para que, se estas estiverem fora do País,
se verifique a possibilidade de se mandar apanhálas lá fora.
Portanto, ficou acertada a aHeração que, por si
só, Sr. Presidente, gratifica a todos nós por termos
tido esse diálogo franco com o Executivo.
Eu já disse, mais de uma vez, que, liderando o
PMDB nesta Casa. tenho o compromisso de apoiar
o Governo, mas, mais que o Governo, que é transi-
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tório, tenho o compromisso com todos os Senadores
de es1ar atenlll aos interesses da sociedade nacional, que não é transitória.
O Ministro da Fazenda anunciou que o Cons&
lho Monetário Nacional está a estabelecer imediatamente o patamar de R$20 mil como seguro aos depositantes, considerando que esse universo alcança
mais de 90% de todos os depósitos bancários feitos
no Brasil - o Ministro deixou clara a todos nós essa
providência, de imediato. Bem assim, que a medida
provisória estabeleça a obrigatoriedade de um relatório, feito ao Senado Federal, infonnando todos os
gestos e procedimenllls com base nesta MP. lslll é,
de todos os financiamentos, o Senado Federal receberá um relatório do que ocorreu, caso por caso.
Portanto, Sr. Presidente, essas medidas servem para demonstrar que a critica, quando é feita
com o sentido da colaboração e em defesa do patrirnônio p(blico e da sociedade, deve ser bem recebida pelo Executivo, e não ser tida como· uma demonstração de que não há o apoio partidário ao Gov~mo. MlÃIO pelo contrário. Estamos conscientes de
que esse tipo de critica ajuda o Governo Feniãndo
Henrique Cardoso, e continuaremos assim agindo
quando acharmos conveniente dessa fonna colaborarmos com o Governo.
Desejamos, neste momento; cumprimentar 0
Ministro da Fazenda pela fonna democrática com
que acalllu não só as minhas ponderações, mas as
de todos os outros Senadores que participaram dasse encontro, e que deram grande contribuição para
que possamos aperfeiçoar essa medida provisória
em defesa do patrirnônio público e da sociedade.
Por último, Sr. Presidente, o noticiário da irnprensa está a registrar uma restrição pessoal de minha parte em relação ao Deputado Benito Gama, já
que
Exil poderá vir a ser q Relator dessa medida
provisória Quero deixar bem claro, aqui, que não tenho nenhuma restrição pessoal ou de natureza política ao Deputado.
Ex;, pode relatar essa ou qualquer outra medida, mesmo porque não me dou o direito de fazer impugnação política ou pessoal a qualquer homem público neste País. Esse não é um problema da liderança do PMDB. Esse é um problema
do PFL.
PFL escolhe o seu Uder, o seu Relalor,
no Senado ou na Câmara dos Deputados, e esse é
um problema da Uderança do PFl no Senado ou da
liderança na Câmara.
O que eu me referi - repito - é que o PMDB do
Senado não abrirá mão da Presidência da Comissão
caso o relalllr do PFL seja deslocado para a Câmara
dos Deputados, porque aí estaríamos excluindo o ·

s.

s.

o
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Senado Federal dos doi!; postos-dlave da MP, que
seria a Relatoria e a Presidência da Comissão. Af
não é um problema só do PMDB, é um problem.a do
Senado. E, para nós, era irrecusâvel deixar de fazer
-o registro, e eu o fiz. Se a Relstoria for deslocada
para a Câmara, a Presidência passa a ser do Senado, e, perianto, do PMDB. Se for mantido o Relstor
do PFL do Senado, a Presidência será do PMDB da
Câmara.
.
Manifestei-me ao Presidente José Samey, que
entendia que o bom caminho era o de manter a regra da distribuição tranqOila para que evitássemos a
possibilidade da acusação, em cada caso, de estar·
mos tratando de forma casuística.
"
Quero, portanto, fazer este registro: se o PFL
decidir que o Relstor deve ser o Deputado Benito
Garn~ esse é um problema do PFL, que encara o
Deputado como a figura mais adequada para relatar
a niedida representando o PFL, e não diz respeito,
perianto, à minha jurisdição partidária Quem escolhe ou indica relatores, no Senado, é a Uderança do
PMOB. Problemas do PFL com o PFL Apenas ressalto à Mesa que, em hipótese alguma, o Senado
estará ou poderá ficar sem a Presidência ou a Relataria da Comissão.
Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente, nesta oportunidade, festejando o fato de que
a atitude tomada pelo Senado, ontem e hoje, colabora com a sociedade'brasileira, no sentido de apertei·
çoar essa medida provisória, que não pode ferir os
interesses do povo brasileiro.
Muito obrigado.
Dui'ante o diSCUtSO do Sr. Jader Barba·
lho, o Sr. José Eduardo Outra, Suplente ele
Secretário, deixa a cadeira da presidéncia,
que é OCLpada. pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney & 1assuna) • Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário
em exercício, Senador Gilvam Borges.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB N2575/95

Brasma. 14 de novembro de 1995.
Senhor Presidente,
"
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar que durante a. minha ausência
do País, o Senador Ronaldo Cunha Uma responderá pelas atividades da Uderança do PMDB.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jader Balbalho, Uder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Ofício
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1"
Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges.
É lido o seguinte
·
OF.53195
Brasília, 24 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a delegação brasileira, à 94'\ Conferência lntelparlarnentar, atendendo orientação de V~ssa Ex"Celência, participou ativamente na eleição, do Senador Eduardo Menem (Argentina), para preenchimento de uma das cinco vagas do Comitê Executivo da
União lnterparlamentar. Foram feitos contatos com
as delegàções africanas e européias, dando-se ên·
fase à necessidade de garantir o equilíbrio geográfico no referido Comitê, como também, ressaltandose as qualidades políticas e pessoais do nobre Senador argentino, qualificações necessárias e funda.
mentais na manutenção do nível dos trabal!los do
Comitê.
O resultado foi gratificante. O Senador Manem
foi eleito com expressiva votação, s6 sendo superado em votos por um dos candidatos.
·
O Senador Eduardo Manem, acompanhado,
entre outros, dos Senadores Hipólito Solari Yrigoyen
e Luís Rubeo, ao agradecer a participação da delegação brasileira na sua eleição, enfatizou que o nosso esforço assegurou sua vitória e, segundo palavras textuais do Senador, a vitória de todo o grupo
latino-americano.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos da minha mais alta estima e
distinta consideração. - Deputado Henrique E. Alves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O off·
cio lido vai à publicação.
Sobr!l a mesa ofícios que serão Udos pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Gilvan Borges.
São lidos os seguintes
OFICIO N2 27195-CAS
Brasília, 9 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2", do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado Jl!! 0'41, de 1995, que "toma obriga1ório oressarcimento ao Sistema Unico de Saúde pelo atendimento realizado a segurados de empresas privadas

""
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de seiViços de saúde", em re1.11ião de 8 de novembro de J 995.
.
Atenciosamente, - Senador Benl Veras, Presidente.
OFJCAE/217195
Brasflia, 31 de oultbro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2!' do Artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Ex" que esta ComiSsão aprovou o substitutivo da lavra do Senador Eduardo Suplicy oferecido ao PLS no. 49, de 1995, de autoria do
Senador Pedro Simon que "dá nova redação ao art.
23 da lei n!l-8.031, de 12 de abril de 1990, que criou
o Programa Nacional de Desestatização", em reunião realizada em 26 de setembro de 1995.
Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda
Batista, Presidente.
OFICIO N<> 28195-CAS ·
Brasnia, de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22, do art. 91 do RegimenfD Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o ProjefD de lei do Senado
no. 077, de 1995, que •Aitéra a Lei no. 6.360, de 23 de
setembro de 1976, que "dispõe sobre a Vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as
drogas, os insulllOS farmacêuticos e correla!Ds, cosméticos, saneantes e outros produfDs, e da outras,
providências", ·em reunião de 8 de novembro de
1995. .
Atenciosamente, - Senador Benl Veras, Presidente.
OFICIO N<> 29/95-CAS
Brasflia, 9 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de lei do Senado rf! 152, de 1995, que "Institui o vale do leite e
dá outras providências•. Em reunião de 8 de novembro de 1995.
Atenciosamente, - Senador Benl Veras, Presidente.
OF. N<> 059/00ÍCCJ
Brasma, 9 de novembro de 1995.
Senlior Presidente,
·
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada no dia B-11-95 esta Comissão
Aprovou o Projeto de lei do Senado rf! 192, de
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1995, de autoria do Senador Lauro Campos, - •que
detennina seja dada púllicidade aos editais, avisos,
anúncios e quadro geral de credores na falência, na
concordata e na insolvência cMI".
Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presi:: __
dente da Comissão de Constituição, Justiça é Cidàdania
OF. N" 060/95/CCJ
Brasflia, 9 de novembro de 1995.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizado no dia B-11-95 esta Comissão
Rejeitou o Projeto de lei do Senado ,._ 154, de
1995, de autoria do Senador Epitácio .Cafeteira, •que acrescenta parágrafo único ao art. 65 da lei rf!
7.357, de 2 de setembro de 1985, que dispõe sobre
o cheque, e dá outras providências".
Cordialmente, - Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. N<> 062/95/CCJ
Brasfiia, 9 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex&
que em reunião -realizada no dia 8-11-95 esta Comissão Aprovou o ProjefD de lei do Senado rf! 163,
de 1995, de autoria do Senador Lauro CanlJos, que
"altera a lei rf! 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institU normas para Hcitações e contrafDs
da Administração Píillica e dá outras-providências".
Cordialmente. - Senador lriS Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
OF. N<> 063195/CCJ
Brasfiia, 9 de novembro de 1995
Seni\Or Presidente,
· Nos· termos regimentais, comunico a V. Exi.
que em reunião realizada no dia 8-11-95 esta Comissão Aprovou o ProjefD de lei do Senado rf! 217,
de 1.995, de autoria do Senador Pedro Simon, que
"disciplina o inciso XII do art. 59. da Constituição Federal e dá outras providências".
Cordialmente. - Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
OF. 064195/CCJ
Brasíjia, 9 de novembro de 1995
Senhor Presidente,
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Nos termos regimentais, comunico a V. ExA
que em reunião realiZ<ida no dia 8-11-95 esta Comissão Rejeitou o Projeto de Lei do Senado n" 202,
de 1995, de autoria do Senador Ney Suassuna. que
"dispõe sobre a transferência de presc;>s entre os Eslados da Federação e o Distrito Federal e dá outras
providências".
Cordialmente. - lris Rezende Senador, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário qúe~ nos termos do art. ·
91, §§ 3" e 51'-, do Regimento Interno do Senado Federa!, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Proje1os de Lei do Se_nado
n"s 41, 49, 77, 152, 192, 154, 163, 217 e 202, de
1995, sejam apreciados pelo Plenário.
0 .SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência recebeu, do Grupo Brasileiro da União lnterpariamentar, o Oficio n" 55195, de 31 de outubro
último, encaminhando o relatório dos trabalhos da
nonagésima quarta Conferência lnterpariamentar,
realizada em Bucareste, de 9 a 14 de outubro do
corrente ano.
O expediente será anexado ao processado do
Oiven;os rt> 109, de 1995, e encaminhado ao ArqLivo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo lavaravelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº- 115, de
1994 (nº- 3.358/92, na Casa de origem), cujo parecer
foi lido anteriormente, que acrescenta exigência
para a adoçao internacional.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com
o art. 4" da Resolução rt> 37, de 1995, do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência, nos termos do art. 67 do Regimento Interno, atendendo a convite do Presidente do Grupo
Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, propõe
ao Plenário a designação do Senador Roberto Freire
para representar o Brasil na reunião da Comi~o do
Meio AmbieAte, a ser realizada em Havana, Cuba,
no perfodo de 21 a 24 do corrente mês.
A proposta será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foi en, caminhado à publicação parecer da Comissão de
Assuntos Sociais, concluindo favoravelmente ·ao

553

Projeto de Lei da Câmara n" 116, de 1994, que dispOe sobre bebidas.
· · ··
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco ·
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com
o art. 4"- da Resolução n" 37, de 1995, do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os
Projetos de Decreto Legislativo n"s 163 a 167, de
1995, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 223, § 1"-, e 64, § 1"-, da Constituição, combinados com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento
Interno, combinado com o art. 4"- da Resolução n"
37, de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis,
perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3" a 51'-, do Regimento Interno do Senado
Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado
n"s 41, 49, 77, 152, 154, 163, 192,202, e 217, de
1995, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra, por 20 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jornal O
Estado de S. Paulo, de domingo, publica uma maléria que, a meu ver, deveria merecer a reflexão dos
Srs. Senadores.
A mataria, que tem como titulo "Privatização Vale poderá ser vendida em paries", apresenta entrevista com o Sr. Luís Caries Mendonça de Barros,
Presidente do BNDES, onde nos deparamos com algumas informações e declarações que seriam, no nosso entendimento, cõmicas, se não fossem trágicas.
Em primeirõ lugar, contrariamente a tudo aquilo
que havia sido dito até o momento, inclusive por parte do próprio Presidente da Vale do Rio Doce e dos
Ministros da área econõmica, o Dr. Lufs Carlos Mendonça de Barros investe na linha de que a Vale deveria ser privatizada em partes.
Segundo ele, essa seria uma forma que o Governo teria para arrecadar mais dinheiro. Além disso,
ele diz que:
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"a única atividade da Vale do Rio Doce
um pouco mais estratégica é sua importância na ãrea de transporte ferroviário, onde
tem boa tecnologia e opera com eficiência".
No resto e, sobretudo, no setor de exploração de minério de ferro, quanto mais cedo o
Brasil vendê-la, melhor, argumenta
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ponto de vista do negócio, de acordo com os
dados da própria Companhia Vale do Rio
Doce, vendê-la nesse momento seria um
péssimo negócio para o Governo."

Independentemente da discussão sobre se a
Vale deve ser ou
privatizada, jã tive oportunidade de dizer nesta Casa que, até do ponto de vista do
mero negócio, a venda da Companhia Vale do Rio
Doce, neste momento, seria um erro.
Essa alir.mação se dã em função inclusive de
uma pergunta que fiz ao Dr. Francisco Schettino,
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, por
ocasião do seu depoimento na Comissão de Assuntos Econõmicos, no Senado.
Baseando-me. em relatório anual da própria
Companhia, onde se diz que a Companhia Vale do
Rio Doce estaria pronta para ingressar em um novo
patamar de atividade através de joint ventura com
os chipe$es, em função da própria redução da amortização da dívida decorrente da implantação do minério de Carajãs, o que provocaria uma valorização
do seu patrimõnio, foi perguntado ao Dr. Francisco
Schettino o que significava, em termos concretos,
essa_ valorização do patrimõnio em função dessa
nova mudança de estratégia da Companhia Vale do
Rio Doce. E o Dr. Francisco Schettino, Presidente
da Companhia Vale do Rio Doce disse literalmente o
seguinte, que pode ser comprovado Qas notas taquigrãficas daquela reunião da Comissão de Assuntos
Económicos:

No entanto, surpreendentemente, vemos o Dr.
Luís Carlos Mendonça de Barros, Presidente do
BNDES, vir com afirmações que, na verdade, contribuem para a desvalorização da empresa Seria
cornO se o cidadão colocasse um anúncio em um
classificado de jornal para vender um carro e dissesse embaixo: "Daqui a um ano, o motor do carro vai
quebrar; a situação da caixa de marcha também
estã ruim e poderã quebrar daqui a 6 meses".
Daí psrguntamos: a quem interessa afirmações
como essa do Presidente do BNDES, que é, até o
momento, o único órgãowvemamental que estã sujeito à discussão sobre a privatização da Companhia
Vale do Rio Doce?
Outro aspecto que gostaríamos. de registrar é
que essa posição contraria a anãlise de todas as
pessoas que vêm estudando a questão da privatização da Companhia, mesmo aquelas que são favoráveis à sua privatização, mas que afirmam categoricamente que essa privatização tem que se dar em
bloco, sob o risco de a Companhia Vale do Rio Doce
perder a sua sinergia e, principalmente, deixar de ter
a sua importância estratégica para-o desenvolvimento de diversos Estãêos do nosso País. Sem contar
que diversas empresas do grupo Vale do Rio Doce
só tê~ razão de existir na medida em que fazem
parte do conjunto dos negócios do grupo. Por exemplo, a Docenave só tem razão de existir em função
de que os seus navios são utilizados para exportação de minério de ferro. A Docegeo, que é a Vale Do
Rio Doce em pesquisa mineral, só tem razão de
existir na medida em que a própria Companhia Vale
do Rio Doce depois se incumba da exploração e da
lavra desses recursos minerais.
O Sr. Renal do Cunha Lima - Permite-me V.
Exã um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo
um aparte, com muito prazer, ao nobre Senador Ronaldo Cunha Uma

"Caso sejam implantadas essas medidas que a Companhia Vale do Rio Doce jã
est;í em vias de implantar, a valorização da
Companhia Vale do Rio Doce, nos próximos
"dois anos,.seria..da-ordem de..dois a..três bilhões de dólares. Portanto, tiranckrse a discussão da função estratégica da Vale do Rio
Doce, retirando qualquer discussão ideológica, avalizando-se simplesmente, do mero

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador José
Eduardo Outra, manifesto a V. Ex"' igual preocupação em relação à privatização da Vale do Rio Doce.
Entendo e proclamo que assiste razão a V. Ex"' até o
momento em que o Governo apresente argumentos
convincentes que nos levem a justificar essa decisão, porque, até agora, não nos foram apresentados
quaisquer argumentos que pudessem mostrar que o
negócio ofereceria qualquer vantagem para o Gover-

Diz ainda a repootagem:
"De acordo com Mendonça de Barros,
"o minério de ferro estã em clara decadência
no mundo, o preço da Vale do Rio Doce tende a cair ao longo do tempo, dentro de uns
cinco ou seis anos". A estatal atua ainda na
exploração de ouro e celulose, ãreas consideradas por Mendonça de Barros sem qualqusr importância estratégica".

não
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Temos que ser cautelosos, precavidos, prudentes nesse processo de privatização, principalmente
em se tratando de companhia como a Vale do Rio
Doce, em que todos os dados e elementos nos levam ao convencimento de que a sua privatização é
nociva aos interesses do próprio Governo. A minha
solidariedade.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Senador Ronaldo Cunha Uma. Incorporo, com
muito prazer, o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento.
Outro aspecto que eu gostaria de analisar, da
citada entrevista, é quando o Dr. Luís Carlos Mendonça de Barros diz o seguinte: •o minério de ferro
está em clara decadência no mundo". Isso é verdade. A própria substituição de materiais faz com que
o minério de ferro hoje não tenha a mesma importância que tinha na década de 40 ou de 50. Agora,
na medida em que qualquer recurso, principalmente
recurso mineral, passa a ser monopolizado por uma
empresa ou por um país, por menor que seja a importância desse bem mineral, em função dos novos
modelos de industrialização, essa monopolização com
certeza terá uma influência decisiva no mercado.
É pCblico e notório que, na hipótese da privatização na Companhia Vale do Rio Doce, um de seus
mais sérios .pretendentes seriam os australianos,
que são hoje o segundo maior exportador de minério
de ferro do mundo•. Deve-se registrar, inclusive, que
a maior empresa nessa área, na Austrália, é estatal,
e que, caso venham a comprar a Companhia Vale
do Rio Doce•. estaria estabelecido, na prática, o monopólio do comércio internacional de minério dé ferro, que, mesmo não tendo hoje a importância estratégica que tinha nas décadas de 40 ou de 50, na
medida em que fosse estabelecido o monopólio,
com certeza, traria uma mudança profunda no mer"
cado dessa matéria-prima.
Perguntamos: por que essa declaração do Dr.
Mendonça de Barros, Presidente do BNDES -órgão
onde estâ se discutindo a questão da Companhia
Vale do Rio Doce-, vêm claramente no sentido da
sua desvalorização?
Sem fazer nenhum juízo de valor ou acusações, gostaríamos de lembrar que as hipóteses que
estão colocadas para a compra da Companhia Vale
do Rio Doce-são, de um lado, os australianos, de
outro, os japoneses e a terceira alternativa seria um
consórcio de bancos brasileiros. O Dr. Mendonça de
Barros, não coincidentemente, é um dos donos do
Matrix, banco que, em 1994, segundo a própria imprensa, foi o que teve a maior lucratividade e que,
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coincidentemente, é também conhecido no mercado
financeiro como o "Banco Tucano•. Sabemos muito
bem que essas relações entre o púbfico e o privado
no Brasil não são muito esciarecidas. Não sabemos
até que ponto existe realmente uma total desvinculação do Dr. Luis Carlos Mendonça de Barros do seu
ninho original, que é o Matrix.
Entretanto, gostaríamos de ressaltar que no
próximo dia 30 estará em votação nesta Casa requerimento de minha autoria, solicitando que o pro- .
jeto que exige a autorização legislativa do Congresso Nacional para a privatização da Vale do Rio Doce
volte ao plenário desta Casa.
Os Srs. Senadores devem se lembrar que esse
projeto esteve em pauta no mês de agosto ou no
mês de setembro e que por iniciativa da Uderança
do Governo - esse projelo teve também a aprovação
da Comissão de Assunlos Econõmicos, volto a registrar, com voto favorável de grande parte da bancada governista - foi, na época, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, segundo compromisso do Senador Elcio Alvares, Líder do
Governo, para que, em um prazo de vinte dias, fosse emitido parecer sobre a matéria. De lâ para câ,
decorridos cerca de dois meses, até o momento, a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ainda não emitiu parecer sobre esse projeto.
Em função disso, apresentamos requerimenlo
para que ele volte ao plenário. Esse requerimenlo
serâ votado no dia 30 de novembro e contamos com
o apoiamento dos Srs. Senadores a fim de que o
projeto venha para o plenário e seu mérilo seja discutido. Se o Governo quiser derrotar o projeto e se
os Senadores da base governista quiserem que ele
seja arquivado que votem contra o mesmo, quando
ele vier para o plenário. Não dâ mais para continuar
se utilizando de manobras protelalórias para que os
Senadores, principalmente aqueles que tenham bases nos Estados onde a Vale do Rio Doce atua, possam contir:ruar dizendo que são a favor da Campa- ·
nhia Vale do Rio Doce, que são contra a sua privatização, mas na hora do voto não votam de acordo
com o que afirmam.
O que temos feito questão de registrar é que,
independentemente do falo de que a Vale deve ou
não ser privatizada, a questão é saber quem vai dar
a palavra final. Esse projelo possibilita que seja retirado o poder da tecnocracia do BNDES, sede do Dr.
Mendonça de Barros, sede da Drª Sena Landau, a
prioridade e principalmente a prerrogativa de serem
os únicos a terem a palavra final nessa questão. Entendemos que essa é a única forma de os legítimos
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represenlantes dos Estados, no caso do Senado, e
das populações dos Estados, no caso da Câmara
dos Deputados, se manifestarem sobre essa q~
tão tão importante, que é a privatização da Conllanhia Vale do Rio Doce.
Queremos registrar, inclusive, que a Lei ri>
8.031, quando foi votada no Congresso Nacional,
mesmo por um Congresso acuado, acovardado em
final de mandalo e com medo das bravatas do então
Presidente Fernando Collor de Mello, ao votar aquela lei, colocou um, artigo que dizia que o Congresso
poderia avocar para si a decisão final sobre empresas estatais que Congresso considerasse como de
caráter estratégica. O ex-Presidente Fernando Collor
de Mello velou esse artigo e o Congresso não derrubou o velo.
O que estamos propondo com esse projelo é
exa1amente, no que diz respeito à Companhia Vale
do Rio Doce, voltarmos à redação original da Lei ri>
8.031, e que o Congresso Nacional dê a palavra final sobre essa questão, impedindo que os tecnocratas do BNDES, bem ou mal intencionados, continuem emitindo as suas opiniões, que, na verdade,
só contribuem para a desvalorização do patrimônio
público e para que o Brasil continue adotando a sua
política econômica sob a lógica do contador, de simplesmente eqLilibrar as contas, vender o patrimônio
sem levar em consideração o mínimo de política de
estratégia industrial. Como jâ foi dito por diversos
analistas da ârea econômica, a venda hoje da Companhia Vale do Rio Doce, mantidas as atuais taxas
de juros; significa três meses de pagamento de juros
da dívida interna Ou seja, dar a três meses continuamos com a mesma dMda e sem a Companhia
Vale do Rio Doce.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais uma vez, queremos alertar que no próximo
dia 30 estarâ em votação o requerimento de nossa
autoria, solicitando que o projelo volte ào plenârio da
Casa. para que possamos debater o seu mérilo, o
que até agora não pudemos fazer, em função das
manobras protelatórias da Uderança do Governo.
Muilo o!Jrigado, Sr. Presidente..

o

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra como LTder.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra- ao nobre Senador José Rol;ler1o Arruda, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden' te, Sr"s ·a Srs. Senadores, hoje pela manhã, tivemos
dois encontros importantes na linha do entendimenlo
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· politico sobre a matéria que trata da medida provisória dos bancos.
O Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB
nesta Casa. jã fez aqui um rela1o sol;lre o encontro
com o Ministro da Fazenda Mas é do nosso dever,
meu e do Senador Vilson KleinObing, pois estamos
respondendo pela Liderança do Governo, dizer a V.
Ex"s que tanto no encontro de hoje, pela manhã,
com a diretoria do Banco Central, como no encontro
que se seguiu com o Ministro da Fazenda, com a
presença de membros da Comissão de Assun1os
Econômicos e de Líderes de vârios Partidos aqui no
Senado, levamos ao Ministro da Fazenda as preocupações desta Casa; críticas constfutivas que, afinal,
abriram uma linha de entendimeAlo que me parece
extremamente proveitosa e importante para o País.
· São cinco os pontos, numa visão resumida dos
assunlos discutidos hoje no Banco Central e no Ministério da Fazenda
O primeiro deles, a idéia que_ me pareceu majoritâria ou quase consensual aqui nõSêiiacíO, é que o
Governo trabalhe pela criação do fundo ou do seguro de depósitos bancârios até R$20 mil. Mais que
isso, que a criação desse seguro esteja vincliada,
de alguma forma, à medida provisória que pretende
dar estabilidade ao sistema financeiro nacional.
O Ministro Malan se colocou inteiramente de
acordo com a idéia, não só com a idéia de criação
do seguro mas com a idéia de uma tramitação paralela, conjunta. interligada com a medida provisória
do equilíbrio do sistema bancârio.
Isso não só é razoâvel e racional como é desejâvel, porque, afinal de contas, se pretendemos todos nós ter um sistema financeiro equilibrado, por
razões maiores desejamos que os depositantes das
instituições financeiras brasileiras tenham garantidos
seus depósitos, até por que essas instituições são
autorizadas a funcionar pelo próprio Banco Central
O segundo ponlo tratado é a questão do uso
do patrimônio pessoal dos.acionistas das institúções
financeiraS e dos bens patrimoniais amealhados durante a vida útil dessas instituições financeiras, nos
casos de problemas com essas instituições.
Depois de uma longa discussão técnica e política, chegamos à idéi!i de que o constante da Lei n"
6.024, de 1974, deva, de alguma fonna. estar referenciado no texlo da medida provisória E por que
isso? Porque o Congresso Nacional, no instante em
que ànalisa uma medida provisória que pretende dar
estabilidade ao sistema financeiro, deve fazer referência - ainda que a legislação jâ exista - às normas
de punição e de uso de patrimônios empresariais ou
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pessoais para o ressarcimento de recursos públicos
eventualmente usados em liquidação ou em fusão
de instituições bancárias.
O terceiro ponto diz respeito a eventuais sub- sídios, quer seja através de recursos públicos diretamente, quer seja através de garantias fornecidas
através de títulos para eventuais· financiamentos
de processos de fusão. Entendemos todos nós - e
este também é o entendimento do Ministro da Fllzenda - que qualquer tipo de recurso público usado neste tipo de intervenção, intervenção do Estado em instituições privadas, deve ser ressarcido;
ou ressarcido com bens adqt.iridos no tempo de
atuação dessas instituições ou, quando isso não
der a cobertura suficiente, deve ser ressarcido
através de garantias reais para o processo de financiamento que permitam a continuidade da
atuação dessas institt.ições.
Restam ainda algumas dúvidas de caráter
técnico, mas não mais dúvidas de caráter conceituai. Conceituafmente, todos os presentes acordaram que, efetivamente, recursos públicos, direta ou
indiretamente aplicados em intervenção do Estado,
em institt.içõeS financeiras privadas ou públicas, devem ter o seu ressarcimento acordado e garantido.
O último item, extremamente importante, foi a
sugestão jã apresentada, ontem, aqui no Plenãrio,
pelo Senador Vilson KleinObing e atendida pelas
autoridades do Ministério da Fazenda que é o fato
de que, tendo o Banco Central poderes para fazer
intervenções e comandar fusões em prazos rãpidos - até para evitar turbulências no mercado financeiro -, a cada ação dessa deve corresponder
um relatório circunstanciado, remetido à Comissão
de Assuntos Econõmicos. Isso para que cada um
desses assuntos seja efetivamente registrado no
Senado Federal.
E por último a sugestão apreseOtada também
,pelo Senador Jader Barbalho de que a Lei n" 6.024
seja revisada e eventuais modificações sejam reme.tidas à análise do Senado Federal. Com essas linhas de entendimento, pode-se prever um eventual
aprimoramento da legislação vigente para que as
institt.ições financeiras do Brasil tenham um ambiente de eqt.ilibrio e que sejam mantidas as garantias
que dão tranqyilidade ao cliente das instituições financeiras e, IJ1Bis dó que isto, dão garantias deressarcimento ao Poder Público, de eventual uso de recursos públicos nessas intervenções.
Muito obrigàdo, Sr. Presidente.
O Sr. Roberto Requillo - Permite V. Ex" um
aparte?
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nobre
Senador, o tempo do Senador José Roberto Arruda
esgotou-se, lamentavelmente.
O Sr. RoberiD Requlllo - É uma pena porque
eu só queria observar a S. Ex" que o aperfeiçoamento da legislação fica para as calendas. E, como dizia
o meu colega, Senador Lúcio Alcântara, o dinheiro
público vai para as prebendas, agora. já
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge. V.
Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR: COUTINHO JORGE - (PMDB-PA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisllo do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e SI'S. Senadores, a Câmara
dos Deputados, em sessllo realizada hoje pela manhã, prestou homenagem pelo transcurso dos 49
anos de fundação do grande jornal O Liberal do
Pará
Nada mais justo e coerente do que,. nos dias
de hoje, parlamentares reunidos prestarem um tributo à imprensa livre e comprometida com o foÍ'talecimento da democracia e do desenvolvimento em nosso País..
·
Ao homenagear o jornal O Liberal, estendemos congratulações à imprensa do Brasil como um
todo. E é claro que o Senado Federal não poderia ficar alheio a essas justas homenagens. Por isso,
queríamos, de forma bastante sucinta, tecer algumas considerações a respeito deste evento.
Na verdade, O Liberal é hoje um dos jornais _
mais modernos do País, considerado o jornal da
Amazônia, com excelente editorial e tiragem, que
chega, em média, a 100 mil exemplares diãrios, atingindo aos domingos cerca de 140 mil exemplares. A
sua nova sede foi estruturada a partir de avançados
métodos de administração empresarial e 'llispõe de
equipamentos de informática capazes de tomar mt.ito mais rápido e eficiente o acesso dos leitores às informações analisadas pelo corpo de editores. A evolução do padrão tecnológico vem complementar uma
qualidade editorial que serve de referência em toda
a região Amazônica.
·
Mas,.como sabemos, um veiculo de comunicação deste nível não se faz em um dia. Nesses quarenta e nove anos de existência houve muita luta
para conquistar o respeito e a credibilidade dos leitores, o discernimento necessãrio para levar a noticia
ao seio da sociedade com a preoc~.pação de não
agredir, não acirrar ânimos nem desfraldar falsas
bandeiras e iniciar lutas inglórias. Mas, sobretudo,
informar bem, informar a verdade e lutar em favor do
progresso de sua região.
•
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No nosso entender, este foi e tem sido o lema
deste grande jornal O Liberal.
Numa visão sucinta da sua evolução, podemos
dizer que três etapas éaracterizam o nascimento até
a situação atua1 deste jornal. A primeira etapa, da
implantação, foi mais político-partidária, uma vez
que O Liberal nasceu em 1946, em meio ao espfrito
da redemocratização que ampliava os horizontes
brasileiros e coincidia com o ânimo renovador e libertário dos homens que se associaram
conduzir o projeto que poderia concretizar as promessas
daquele momento histórico.

para

A força do trabalho solidário manifestou-se
logo no primeiro momento quando os companhei.ros do antigo Partido Uberal, então extinto - uma
vez que os partidos regionais foram extintos e
substitufdos por partidos nacionais -, cotizaram-se
para comprar mãquinas que iriam colocar no papel
suas idéias. E ofereceram-no ao grande Líder da
época, o Major Magalhães Barata, que, na verdade, ror' o maior político do Pará neste sécuo. Ele,
por sua vez, usou o jornal como um grande instrumento para exercer a liderança que já consolidara
a partir das mudanças trazidas pela Revolução
dos anos 30.
Em 1955, Magalhães Barata foi eleito Governador do Pará e teve no jornal O Liberal a sua grande
força, o seu grandé apoio. Na verdade, O Liberal,
naquela altura, passaria a ser, como dizem, o diário
oficial do governo.
Com a morte de Magalhães Barata, momentO
difícil e tumultuado no jornal e com uma curta administração do engenheiro Alcyr Proença, ele foi vendido em 1966 e adquirido por Rõmulo Maiorana, empresário nordestino que fez sucesso no comércio paraense. Naquele momento, iniciava-se a segunda
etapa de evolução do jornal, que seria uma etapa
inovadora, criativa e mais empresarial, começando a
arrancada para a consolidação de um potente complexo jornalístico que acompanharia, a passos largos, a modernização das comunicações brasileiras.
Lembro que, naquela altura, foi introduzido o
primeiro off-set da Amazônia no jornal O Liberal. A
partir daí, o jornal passou a ser a matriz de um sistede comunicação que cresceu para atender as
exigências da público, daí o natural desenvolvimento
do grupo dos setores de rádio e televisão, cujas
emissoras ocupam hoje lugar de destaque no Pará e
no Amazonas.
O falecimento do jornalista e empresário Rõ. mulo Maiorana, em 1986, foi sentido por todos que o
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acompanharam na sua grande trajetória, partiruarmente, jornalística
Hoje, as homenagens destinam-se, em especial, a ele, ao seu espírito empreendedor, de empresário que acreditou no Pará, embora lá não tenh<~.
nascido.
·
·
Também as homenagens são creditadas aos
seus familiares, à sua mulher e aos seus filhos, que
passaram a conduzir esse grande veículo de comunicação da Região Norte.
Nesse sentido, enquadramos a terceira etapa
da evolução desse grande veículo de comunicação
que chamamos de consolidação e modernização
desse jornal. Por isso, a sua familia procurou continuar a grandiosa obra iniciada em 15 de novembro
de 1946, e o soube fazer com firmeza, bem como a
sua equipe que faz o jornal O Liberal teve a competência e a. força para eumprir essa difícil miSsão,
mantendo vivo o compromisso de continuar lutando,
para que a imprensa brasileira cumpra o seu papel
na construção de uma nação democrática e livre. Uvre, sim, dos eqt.ilíbrios e das injustiças econõmicas
e sociais que ainda campeiam em nosso Pais.
O jornal O Liberal lufou e tem lutado em favor
do desenvolvimento do Pará e da Amazônia. Por
isso, aqui estamos, em nome do Senado Federal,
parabenizando o grupo que fez e faz O Liberal, pelo
exemplo e pelo grande serviço que tem prestado em
favor daquele Estado da Amazônia e do Brasil.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, era o
nosso registro, em favor desse evento tão importante para o nosso Estado.

Durante o discurso do Sr. Coutinho
Jorge, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocq:mda pelo Sr. J(Jio Campos, 2fl VicePresidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Neste
instante, a Mesa Diretora também congratui~H>e
com dirigentes e funcionários do Jornal O Liberal,
do Estado do Pará, grande órgão da comunicação sOcial de Belém, pelo 49'- aniversário da sua fundação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna, em permuta com o nobre Senador Francelina Pereira.
S.Exª dispõe de 20 minutos para proferir o seu
discurso.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun·cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hoje, o Presidente do Banco Central, Dr. Gustavo Loyola, recebeu
uma comissão composta pelos Senadores João Ro-
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__çha, João França, José Roberto Arruda, Vilson Kleinübing, Beni Veras, Jefferson Péres e por mim, para
trocarmos idéias sobre a medida provisória do sistema bancário.
Logo após a reunião, onde foram colocadas todas as preocupações dos Srs. Senadores, e de um
modo geral do Senado Federal, com relação à forma, ao prazo, enfim, foram dadas as devidas explicações e sugestões para que houvesse UIJ18 melhoria na medida provisória
TIVemos ·não só o interesse como a simpatia
do Presidente do Banco Central, que anotou todas
as sugesfões, ponderou muitas delas, e com toda
certeza tomará as devidas providências. Em seguida, uma comissão de lideres e vice-líderes foi ao Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, onde, novamente, as colocações foram feitas.
Mostrou-nos o Ministro que esse não é um tenômeno nacional, que o mundo todo está passando
por isso devido à informatização acelerada que todo
sistema bancário está sofrendo. Está havendo, em
todo o mundo, ou pela concorrência ou pela globalização da economia mundial, um movimento para a
integração de casas bancárias.
Por exellJPIO, no Japão, 0 Banco de Tóquio
acabou· de ·cõmprar a Mitsubishi, o Banco Dai-lohi
Kangio Bank Ltda, com um prejuízo de US$1 bilhão,
está tendo ajuda do Governo para sobreviver: a crise, provavelmente, desaparecerá. O Banco Fumilomo comprou o Fiji Bank e deverá o sistema japonês
governamental colocar cerca de US$1 oo bilhões
· para sanar a área econômica daquele País. Coisa
semelhante está acontecendo no Chile, onde o Banco O'Hingges se fundiu com outros bancos; e na
França, onde o Credit Uonese teve que sofrer transformações e receber uma ajuda maciça do governo
francês para sobreviver. Na França. o governo juslificou a colocação desses recursos, no temor de urna
quebra maior e de um prejuízo astronômico para
aquele País. Na Alemanha, que hoje dispõe de 270
bancos, 4 bancos estãó concentrando e englobando
outros bancos; no Canadá, onde existem 66 bancos,
também as fusões e as incorporações estão ocorrendo; na Inglaterra, dos soo bancos·ingleses, 4 estão crescendo muito mais do que os outros, inclusive
havendo encampações e fusões, como é o caso do
Hong Kong, em Xangai, que acabou de comprar 0
Midlarid Bank.
Na A':llentina, tivemos, no último ano, 200 bancos, ~roxu~1~ame?te, _que foram eng~bados. Os
Estados Umdos-,-hóje, disjléem de 45 mi-bancos- e ·
deverão ter, a curto prazo, reduzido esse número
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para 10 mil. E há previsão de que no ano 2010 não
existirão mais do que 5 ou 6 mil bancos.
O Sr. Emandes Amorim - Permite V. ~ um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. ~O Sr. EmandesAmorim -Senador, v. ~de- monstra que tem um vasto conhecimento nessa
área financeira internacional. Fico preocupado até
por não entender bem dessa parte da economia brasileira, pois se vê o Governo Federal dar prioridade
aos bancos, inclusive concedendo empréstimos com
juros baixíssimos para bancar esses prejuízos, deixando de fazer financiamento em outras áreas para
recuperar bancos nacionais. Corno é feito no exterior? O governo também pega o dinheiro, que é do
povo, dinheiro esse que vai subsidiar, no caso, aqui,
no Brasil, esses bancos falidos?
. O SR. NEY SUASSUNA - Veja, exa, há duas
linhas: pelo porte ~os-~ dos Estados Unidos e
Japão, co_locam d1nhe1ro ~1co - claro '!ue para re~r ITlaiS ~ante; ou deocarn, pura e slmplesmente, 1r à !Biênoo. Depende do porte do banco, do efeito dommó que ele provocará; se o banco tiver um
porte elevado, ele pode~ causar prejuízos maiores.
t o caso do Credit Uonese, por exemplo, no qual 0
governo fra~ colocou recursos em g~de monta,
para não deixar haver uma q~rade1ra geral no
pafs. t o caso d~s Estados Unidos em relação, por
exemplo, ao Continental. .
Se V. Ex" me permitir· concluir, verificará que
estou fazendo um relato do que está acontecendo
no mundo. Vamos dizer o que esta Comissão pediu
e o que conseguimos. Inclusive já foi feito em um
pequeno espaço de tempo pelos Senadores José
Roberto Arruda e Jader Barbalho, nosso Uder. Aioda nesse encontro, o Ministro fez um relato, demonstrando que a solução encontrada nos Estados
Unidos, no ano de 1933, pelo então Presidente Roosevelt - quando estavam quebrando dois mil bancos
americanos por ano-, foi fazer o seguro de depósito,
que lá atinge a cifra de U$1 00 mil - no Brasil, vamos
ter esse seguro, com toda certeza -; com a admissão dessa medida, conseguiu-se reduzir de dois mil
bancosfano para.15 bancosfano, até 1981. De 1934
a 1981, a média foi de 15 bancos anuais e não dois
mil, como estava acontecendo. No entanto, de 1981
a 1984, 400 bancos americanos foram à garra.
Devido à informatização, à concorrência, à globalização da economia - e, no casõ tira5ileiro, a todos esses fatores mais a queda da inflação -, esta· mos tendo problemas em nosso sistema financeiro
para os quais creio haver duas soluções: uma, dei-
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xar ir à garra. sabendo que o efeito dominó vai puxar
empresas e empresas, como estamos vendo em pequena escala. na Bahia, com a quebra do Econõmico; ou fazer uma curetagem, uma drenagem que
permita a esse organismo retirar a parle que não vai
bem e sobreviver sem maiores percalços.
Diante desse quadro, o Governo editou medida
provisória que veio apenas com dados técnicos, sem
as devidas colocações que dariam tranqüilidade aos
representantes do povo ou ao povo em geral, quais
sejam, que os maus banqueiros têm que ser punidos
com a proibição de não mais tramitar na área econômica a partir de então, com a perda de seus bens
pessoais, inclusive, com a perda de todas as empresas que a eles sejam coligadas.
Essa foi uma colocação feita pelos Srs. Senadores que, imediatamente, suscitou interesse do Ministro em acatar.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador
Ronaldo Cunha Urna.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Ney
Suassuna, tomei conhecimenlo ontem à noite, pela
televisão, de pronunciamenlo que tez o Lfder Jader
Barbalho, a quem tenho a honra hoje de substituir, a
respeito da Medida Provisória relativa à fusão de
bancos. Entendo e louvo o pronunciamenlo de V.
Exª' no instante em que traz esses dados que elucidam, que esclarecem o assunlo; entendo também,
Senado~. que é chegado o instante de o Banco Central adotar uma postura uniforme em relação a bancos grandes; pequenos e médios. De acordo com
minha visão, o Bãnco Central tem deixado os falos
.. __ ocorrerem e adolado ·posições de acordo COIT) a importãncia do banco ou do Estado a que esse banco
pertença. O Banco Central não tem sido equânime e
juslo em suas decisões. Decretou a liqüidação extrajudicial de alguns bancos - como fez em relação ao
Banco da Paraíba. pouco antes de eu assumir o Governo, como fez com o Banco do Rio Grande do
Norte e o Banco do Piauí-, e não teve a mesma
postura em relação a outros bàncos. Por exemplo,
subsidiou e aporlou recursos ao Banespa e ao Banerj, diversamente do que fez em relação ao Banco
Econõmico. D!)Sejo me aprofundar nessa posição
porque sempre defendi o Banco Central forte, desde
que e..'"!e tenha uma só linha, uma só posição. Deus
sabe o que sofri para reabrir o Banco do meu Estado, que encontrei fechado, as propostas que fiz e a

resiStência ao GOverno em não-calocar um só canta=
vo_ no Banco, mostrando sua inviabilidade; tive que
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·.conseguir recursos próprios do Estado para bancar
a reabertura. Hoje, posso dizer com orgulho que o
Banco do meu Eslado é modelar e, realmente, serve
de paradigma aos demais bancos estaduais do Brasil. Entretanlo, essa não foi a posição que o Banco
Central adorou, logo em seguida, em relação a outros bancos. Por isso manifeslo minha preocupação
ao examinar essa proposta de fusão dos bancos; temos que reconhecer que os banqueiros já receberam aigtnS privilégios, e o tratamen1o do Banco Central tem sido, absoluta e profundamente, desigual.
O SR. NEY SUASSUNA , Obrigado, Senador,
recolho as colocações de V. Ex' a esse meu pronunciamenlo.
Continuando e até respondendo ao Senador
Emandes Amorim, digo que depende da ocasião e,
lamentavelmente, o comportamenlo é irregular não
só no Brasil, mas também no exterior. Por exemplo,
o Banco Continental Illinois teve um problema sério,
e o Banco Central dos Estados UnidQS.!;álocou dinheiro para não deixá-lo quebrar porque esse banco
tinha um grande porte; os pequenos não foram beneficiados da mesma forma.
De 1981 a 1984, periodo em que faliram 400
bancos americanos, acabaram-se os recursos do
seguro do depositante, do FDIC, e o Banco Central
Americano, isto é, o Governo, colocou US$30 bilhões para garantir que haveria reservas. Então, depende da ocasião. A injustiça, tanlo na França, em qualquer outro país, quanto no Brasil, ocorre como ocor- ·
reu, com o tratamenlo diferenciado dado aos Bancos .
da Paraíba. do Rio Grande do Norte, do Estado de
São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V.
Ex"' um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, ouço

V. Ex"'
O Sr. José Roberto Arruda - Gostaria de
cumprimentá-lo pelo pronunciamenlo; mais do que
isso, que~Q agradecer a presença de V. Ex"', tanlo no
encontro pela manhã no Banco Central quanto, depois, com o Ministro da Fazenda. A presença de V.
Ex' e de outros Senadores de vários Partidos contribuiu - e muito - para uma discussão objetiva do tema
e, principalmente, abriu uma porta que me parece
fundamental no regime democrático, qual seja, de
negociação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para que a sociedade brasileira, como um
lodo, veja resguardados os seus direilos. Mais importante que os quatro ponlos de aprimoramenlo
proposlos na medida provisória, aceitos préiiminarmente pelas auloridades do Ministério da Fazenda e
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já amplamente discutidos aqui neste plenário, me
parece ser a discussão adicional surgida com o Ministro da Fazenda, ou seja, a necessidade de modifi_cação da Lei n'! 6.024, a fim de que essa atuilção do
Banco Central, clamada há poucos instantes pelo
Senador Ronaldo Cunha Uma, se dê não só de forma igual para instituições financeiras, mas também
a priori, antes que os problemas ocorram e, obviamente. custem muito mais à sociedade e à estabilidade das instituições financeiras. Penso que ficou
claro, pelas reuniões de hoje, que a Lei 6.024 é um
instrumento, no mínirncí, pouco adequado, pouco eficaz para o que se deSeja do Banco Central. Sublinho que o Senador Jader Barbalho, ao fazer urna
crítica à medida provisória, neste plenário, ontem,
pedia instrumentos mais eficazes de ação do Banco
Central, que deve ter atuação técnica, mas tem falhas, muitas vezes por não ter o instrumental jurídico
que lhe dê adequada sustentação. O compromisso
do Ministro da Fazenda de um reestudo rápido e
apresentação de medidas ao Congresso Nacional
de aprimoramento, modernização e, principalmente,
agilização nos instrumentos da Lei 6.024, parece-me
responder aos anseios majoritários das Uderanças
desta Casa. Há outro ponto fundamental que gostaria de destacar que é a negociação política em alto
nível, como se fez. Todos tfnharnos dúvidas, inclusive o Senador Vilson KleinObing e eu, respondendo
pela Liderança do Governo, e era importante que
numa área tão sensível como o mercado financeiro
tfvéssemps a lucidez - e todos tivemos -de buscar a
porta do entendimento político para que essas questões fossem • diScutidas e soluções, · alcançadas.
Quero também ressaltar a boa vontade e o espíilfo
democrático das autoridades do Ministério da Fazenda que, prontamente, não só se comprometeram a fazer uma reflexão mais aprofundada dessas questões, como comprometeram-se até com
o aprimoramento, na reedição, da medida provisória. Penso que de grandes dúvidas que todos
tínhamos ontem, saímos, !loje, para uma linha
de entendimento que se ainda não nos tranqOiliza a todos, pelo menos sinaliza na direção que
todos desejamos: a de um sistema financeiro estável, .com instituições· financeiras equilibradas,
com garantia. .dada pelo Estado, ao cliente que
deposita o seu dinheiro num banco autorizado a
funcionar pelo Banco Central, e, màis do que
isso, com garantia de· que o Estado brasileiro
será ressarcido integralmente por qualquer recurso público alocado numa intervenção como
essa. Paràbéns, Sr. Senador.
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O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador
José Roberto Arruda. Recolho o que V. Ex" disse e
agradeço as colocações que complementam a minha oração.
Incorporações já aconteceram. Houve a compra do Banco Francês e Brasileiro pelo Banco ltaú;
tivemos o Banco Rural fechando recentemente negócio com o Banco Mercantil; o Banco ltamarati S.A.
comprou o Crefisul. Twemos estes casos e vamos
ter muitos outros. Hoje, no Brasil, há cerca de 240
bancos. Muitos deles vão muito bem obrigado: outros não vão tão bem. A preocupação dos Senadores era que não fosse, mais uma vez, investido dinheiro plblico para socializar o prejuízo de quem,
quando teve lucro, o privatizou•.
Então, esta foi a nossa preocupação e saímos
de lá-até muito tranqüilos, porque o correntista vai
ser protegido, o patrimõnio pessoal, o patrimõnio privado de cada mau gestor vai ser destinado ao pagamento das dívidas, como também as empresas que
o banco por acaso possua.
Os subsídios que o Governo der, ele vai receber de volta um pouco mais adiante, e de cada fusão
que venha a ocorrer, Sr. Presidente e Sr"s e Srs. Senadores, este Senado da Replblica receberá um relato transparente, receberá informações sobre as
·
condições em que foi feita e o que ocorreU.
O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex"um rápido aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, nobre Se- =
nador. Ouço o aparte de V. Ex"-.
O Sr. Roberto Requião - Nobre Senador, o
esforço de convencimento de V. Ex"-, suportado na
pedagogia que V. Exª domina com maestria, não me
convenceu. Mais urna véz, nós temos o Banco Central como um Robin Hood negativo, tirando dos pobres e dando aos ricos. E os maus gestores dos
bancos priyados não serão punidos, seus bens não
serão confiscados. Quando muito, eles serão nomeados ministros da Agricultura.
O SR. NEY SUASSUNA - Lamento discordar
do Senador, porque o Dr. Assunção, que era PreSidente do Banco Hermes, lá em Minas Gerais, teve
os seus bens cassados e, neste momento, encontrase preso. Então, já há punição no setor. O crime de
colarinho branco, neste País, já é punido.
Quero encerrar, Sr. Presidente e Sr"s e Srs.
Senad0res...
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex"um breve aparte?
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dente, Sr"s e Srs· Senadores, vou procurar ser breve. Owi com atenção os pronunciamen10s dos Senadores Jader Barbalho, José Rober10 Arruda e Ney
Suassuna sobre a reunião que S. Ex"s tiveram com
o Presidente do Banco Central e com o Sr. MinislrQ __
da Fazenda para tratar da medida provisória do sistema bancário.
Fazendo uma reflexão a respeito desse processo, ficou demonstrado que não há contrariadades entre os três Poderes. Eles são harmõnicos
entre si, e não há predominância de nenhum deles. Quando se conversa, chega-se ao que, em
tese, poderia ser o ideal e existiria em beneficio da
sociedade.
Recordo agora
fato ocorrido em agosto,
quando da intervenção do Banco Central em alguns
bancos. O nobre Senador José Eduardo Outra providenciou um pedido de CPI e aqui se· discütiu da
oportunidade ou não dessa CPI, haja vista o Senado
estar intensamente ocupado com as reformas.
Solicitei, imediatamente. através da Mesa desta Casa, por ofício datado de 22 de agosto, que,
com base na Lei do Colarinho Branco a que se raferiu o Senador Ney Suassuna, a Lei n" 7.492, de junho de 1986, fossem a mim informadas as medidas
que a Polícia Federal, subordinada ao Ministério da
Justiça, tomou para que os responsáveis fossem
realmente apontados à justiça e os seus bens seqüestrados e devolvidos às vítimas, simples correnlistas dos bancos.

O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador, o
meu te_o:npo está se esgotando e, por isso, eu pediria
a V. Exª- que fosse breve.
·o Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador, é
apenas para ponderar que não é correta a afirmação
de que os incentivos fiscais, sobretudo a renúncia
fiscal que acontecerá com essa medida provisória,
serão, depois, ressarcidos ao poder púbfico. É bem
verdade que a intenção do Governo é a de pr<?CtJrar
a estabilidade das instituições financeiras com vistas
à não haver prejufzo para correntistas e investidores. Entretànto, haverá. sim, injeção de recursos,
seja por subsídios, seja por créditos a taxas de juros
bem mais baixas do que o mercado, seja por renúncia fiscal considerável. No momen10 em que o Governo diz que não há recursos suficientes para tàntas coisas - está aí o esforço do Ministro da Saúde
para obter recursos -, somente no caso de se demonstrar má-fé do administrador financeiro controlador é que os seus bens poderão acabar sendo utilizados pelas autoridades. Na lei hoje vigente - e a
medida provisória não trata desse detalhe adequadamente "• somente se for demonstrada a má-fé é
que o patrimõnio do dire10r acionista controlador poderâ servir para, em parte, diminuir os prejuízos. Na
verdade, o que o Governo jâ inje10u, por exemplo,
numa instituição como o Banco Econõmico é algo da
ordem de R$3,5 bilhões. Será dificil haver o ressarcimento desses reêursos, injetados pelo T escuro e,
portànto, por toda a população.
O SR. NÉY SUASSUNA- Muito obrigado.
Cóncluindo, então, Sr. Presidente, eu queria fazer a última ·afirmação. Pedi informações ao Banco
Central sobre o momento em que se acende a luz
vermelha da situação de um banco, e em que hora
soa a campainha da intervenção. Lamentavelmente,
a resposta é que com a legislação atual esse momen10 não é preciso.
Por esta razão concluo, Sr. Presidente, dizendo que cabe aos legisladores, cabe a nós melhorar
essa legislação, tornando-a mais clara, dando ao
Banco Central instrumentos para que ele possa melhor exercer a sua função e para que não aconteça o
que tem acontecido: o lucro ser privatizado e o prejuízo ser socializado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mui10
obrigado.
•

Mas ·eu digo que a Polícia Federal tem. E essa
tecnologia, essa capacidade de polícia judiciária,
que é a Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal
tem e demonstra ao longo do tempo, haja vista o
caso do PC, em que praticamente quase um milhar
de inquéritos estão na Justiça. depois de rastreamen1os, levantamentos e identificação de contas

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavr~ ao nobre Senador Romeu Tuma. por
vinte minutos.
O SR. ROMEU TUMA ( -SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Hoje, fiquei triste, Srs. Senadores. Recebi, por
coincidência assinado pelo Senador José Eduardo
Outra, 12 Secretârio em exercfcio, I,JIT18 informação
do Ministro da Justiça. dizendo que, com respeito a
minha solicitação, o DPF tein de aguardar provoca- ·

um

U com atenção, nas páginas amarelas da revista Veja, uma entrevista do ilustre Chefe da Polícia
CMI do Rio de Janeiro, Hélio Tavares-Luz, um dei~
gado que vem desesperadamente tentando reorganizar a sua polícia e depurá-la dos maus elementos. E ele confessa, entre outras coisas, que a (!lolicia tem problema de formação, não tem o conhecimento básico para combater os crimes do colarinho branco.

fantasmas.
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ção da Procuradoria-Geral da República para a instauração de tais inquéritos. De ofício, a Polícia Federa1 pode e deve abrir esses inquéritos, porque, no
calor do ato, é muito' mais fácil se colher provas, promover-se diligências e requisitar, quando necessãrio, a intervenção do próprio Poder Judiciário para
perícias do Banco Central.
Disse o Ministro, no seu aviso, que fui informado anteriormente pela Polícia Federal sobre essa
questão. Acredito que S. Exª esteja enganado. Não
recebi nenhuma informação, porque, se a tivesse
obtido, teria até lutado para QUE! a .Policia Federal
abrisse, através de Portaria, os inquéritos, visto que
havia, em tese, a notltias criminis desde a intervenção promovida pelo Banco Central.
Fico num dilema terrível e hoje esfou oficiando
o Dr. Brindeiro, Procurador-Geral da República, para
que informe se o Ministério Público tomou alguma
medida em relação a esse assunto, porque, se já se
passaram quase dois meses e a Policia Feaeral não
tomou iniciativa no aguardo de deciSões do Minis1ério Público, creio que nada foi feito ainda
Agora, p\)rgunto aos Srs. Senadores que estiveram com o Presidente do Banco Central e com o
Ministro da Justiça: essas fusões pretendidas pela
nova MP beneficiarão os bancos já sob intervenção?
Não sei. Precisamos estudá-las.
t isto que quero deixar nesta Casa: a minha
angústia e a minha· preocupação, porque as medidas que teriam que ter sido tomadas, pelas informações oficiais que recebi, ainda estão em estudo.
O Sr. Emandes Amorim - Senador Romeu
T uma, V. Ex> me permite um aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador.
O Sr. Emandes Amorim - Observei a defesa
dos Senadores José ROberto Arruda e Ney Suassuna com relação à negociação que está havendO entre os bancos. Imagine V. Exª que, dias atrás, bancos compravam bancos; mas banco particular comprava um outro, tendo em vista os seus lucros. E
todo brasileiro sabe que os bancos são a única instituição comercial que mais dá lucros. O que se deveria deixar nesse mercado é que os mais capacitados
comprassem os que estivessem na falência. Vimos
o caso do Banco Económico, da Bahia, onde houve
um estouro, 3" falência de um banco centenário. Ninguém do Governo tomou providências para punir as
pessoas que levaram aquele dinheiro. Hoje, existem .
problemas sim dentro da área econômica, mas ninguém procura averiguar quem dá prejulzos aos cofres públicos. O Governo Federal simplesmente,
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com o apoio de uma parte do Congresso, corre para
ajudar a remendar, para mandar mais dinheiro, para
utilizar o dinheiro do povo nos bancos falidos. lmagine, Sr. Presidente, que estamos diante da quebradeira de várias empresas, que desempregam pessoas; várias empresas que deveriam estar melhorando a área de produção, com a ajuda do Governo
Federal, do Saneio do Brasil e do Banco Central.
Mas ninguém está preocupado com isso; ninguém
está preocupado com o momento que estamos vivendo. A agricultura esiá em plena falência e nínguém quer investir na mesma. Querem investir nos
bancos, que é justamente onde se ganha mais.
Hoje, eu, por exemplo, sou escravo de banco, pago
juros de 10%, enquanto o Governo estabelece juros
de 0,05% ao mês em cima de suas falências. Então,
hâ necessidade realmente de se tomar uma posição,
de que a Polícia Federal fiscalize também esses
rombos e tenha condições de trabalhar. Ainda hoje,
Senador Romeu Tuma, estivemos na ret.~~ião da CPI
da Mineração, na presença de um Delegado da Polfcia Federal, onde se perguntava sobre a atuação da
Polfcia em Minas Gerais. Ele alegava que a Polícia
não tinha a mínima condição de trabalhar. E me !embro que, na semana passada, recebemos, em Rondônia, a visita do Embaixador do Chile. Ao chegarmos ap aeroporto, apareceu um carro da Polícia
Federal com um motorista dizendo que veio dar
segurança. Estava em um carro velho, todo acabado, sem condições. A Polícia Federal, portento,
contava com um só elemento para dar segurança
a um embaixador de um outro Pais. Isso é uma
falta de vergonha! O Ministro da Justiça deveria
ouvir os nossos apelos, as nossas denúncias e
buscar resolver, primeiro, a situação da falência
da Polícia Federal; primeiro, a sua Pasta, quanto à
problemática da reforma agrária, para, depois, resolver problemas de bancos quebrados. Mtito obrigado.
O .SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex" e
rrie comprometo a vir a esta tribuna fazer uma análise sobre a Polícia Federal; falar principalmente do
desespero dos seus menilros em não poder realizar
inclusive operações programadas por falta de verba
Creio que V. Ex" abordou bem: temos que cuidar dos órgãos que, em tese, garantem a nossa
tranqüilidade, garantem as apurações, principalmente dos crimes de colarinho branco.
A Polfcia se sente tolhida por falta de estimlAo,
por falta de verba e até de confiabilidade.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Permite-me
V. Ex> um aparte?
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O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Romeu Tuma, é estranho que o Governo Federal
alegue, em todos os quadrantes por onde vai, atravês da voz autorizada do Presidente da República,
que a administração vai precisar, para completar a
folha dos servidores da União com o décimo-terceiro
salário, de cerca de R$5 bilhões, o que prova que o
real está sendo uma miragem e que seus objetivos
são uma verdadeira ulllpia Não me cabe analisar as
razões, porque não acredito mais no plano da forma
corno vem sendo executado. Enquanlll isso, o Govemo precisaria, para a Saúde, de cerca de R$6 bilhões, a fim de subsidiar, financiar o selllr, que se
encontra completamente falido. Mas, fazendo tabula
rasa dessa crise incrível que se abate sobre o Govemo, ele agora parte para salvar, de qualquer maneira; <rs bancos que estão em dificuldades. Enquanto milhares e milhares de pessoas sofrem com
o descaso do Governo para com a industrialização e
com os negócios, que estão praticamente parados,
para a Saúde não foi encontrada ainda uma solução
definitiva, apeSar da coragem que nós, Senadores,
tivemos - i~usive V. Ex" - de aprovar aqui o ICMF
propóslll.Pelo Ministro Jatene. Fui o primeiro signatário dessa emenda- e V. Ex• foi um deles. Portanto,
Senador Romeu Tuma, quero dizer que compartilho
das preocupações: Penso que todos aqueles que
praticaram crimes contra o Banco Central, porque o
enganaram, enganaram a sociedade, merecem um
punição ·exemplar, para que tais fallls não voltem a
se repetir no Brasil. O crime de colarinho branco precisa ser investigado; deve-se examinar a situação de
todos aqueles que ocuparam altos postos no Banespa, no Banco Económico. A sociedade está cobrando providências enérgicas a respeito desse assunto.
Felicito V. Exª por esse pronunciamento oportuno
que faz nesta hora Apenas lamento que, diante de
tanta dificuldade por_ que está passando o Brasil no
:,etor industrial, no selllr agrícola e nos selllres sociais - falta habitação, saúde e educação para a população -, o Governo está preocupado com esse papelão que os Bancos estão fazendo no Real. Os
Bancos, quando estava alta a inflação, participavam
com mais de 25% dos lucros da Nação; agora, porque esses lucros baixaram, o Governo se preocupa
em· salvá:-los. É lamentável tudo isso que esteja
acontecendo, Senador Romeu.Tuma

O SR;-.BOMEU.lllMA - Agradeço.. profundamente a V. Exª pelo aparte. Sabe V. Ex' que um gel. pe em um Banco deixa uma corrente de vitimas, às
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vezes pessoas que têm pequena economia para
uma cirurgia, para uma viagem e vêem frustradas as
suas esperanças de usar esses pequenos valores,
que durante anos acumulam corno uma reserva.
Penso que não se pode esperar muilll. O Senadar Ney Suassuna pergunta quando se deve
acender a luz vermelha Já dizia o Senador lúcio AIcântara que com a luz vermelha o Banco quebrou.
Não podemos esperar nem a luz amarela, ou seja,
quando a verde se apagar o Banco já tem que estar
sob vigilância efetiva, para se evitar que esse número de vítimas venha a formar as suas filas, derramar
as suas lágrimas em frente às portas do banco, cerradas corno se fosse uma cadeia, só que os prisioneiros estão do lado de fora
Eu não queria encerrar sem alertar também
esta Casa sobre o problema da Lei no. 9.099, que
criou a Justiça da.Pequenas Causas, a Justiça
pecial Civil e CriminaL Fui ao Tnbunal de Justiça em
São Paulo para acompanhar a preparação da sua
instalação, porque acredito que é a esperança para
se desafogar o Poder Judiciário se dar um julgamenlll mais rápido para as pequenas causas. Assim,
a própria população não ficará permanentemente
com sentimento de impu11idadé. Mas para surpresa
minha, Sr. Presidente, discutia-se lá quem é a autoridade competente: o oficial da PM.ou o delegado de
polícia? Quem é que vai atender a parle e apresentar ao Judiciário o relatório informativo, preliminar,
para que se disCuta? Creio que era uma grande
oportunidade para um entrosamenlll entre as duas
polícias, para que elas possam trabalhar conjuntamente na busca de uma solução rápida para as pequenas causas, tanto civis quanto penais, principalmente as penais, que tanto sobrecarregam o Judiciário.
Não sei se devo apresentar um projelll de lei
mostrando que o art 144, § 4º-, da Constituição deline quem é aulllridade competente da Polícia Judiciária Mas. não é esse o grande problema.

es:

e

Aqueles Srs. Senadores que foram Governadores sabem quando há uma dicotomia, uma disputa
entre as duas polícias, a intranqüilidade da sociedade se avoluma a ponto de o Governo não conseguir
aplacar, razão pela qual pede, às vezes, a intervenção de forças fedeí'ais.
Faço um apelo para que, .enquanto não se criar
o Juizado de Instrução, figura importante para que
se dê velocidade maior aos processos, as aulllridades policiais trabalhem harmonicamente para propiciar aos processos essa celeridade. Assim, terão os
julgamentos acontecendo.em tempo hábil, sem ação
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__penal, que dura quatro, cinco, às vezes, dez anos
para chegar ao final.
Rapidamente vou falar sol;>re a entrevista do
Dr. Hélio Tavares Luz. Sinto que trata de uma entrevista de angústia Ele diz, em um trecho em que
aborda a corrupção: "Policiais são como garçons:
têm carteira assinada e salãrio-mínimo; a gorjeta é
por conta deles. Um garçom de bar, em Copacabana, sabe que o salãrio é pouco, mas a gqrjeta vem
em dólar; toi o que fizeram na Polícia". t: profundamente lamentável esse diagnóstico de um chefe de
Polícia que· realmente pretende melhorá-la e equacioná-la e que está até agora sem apoio da área federal para dar segurança maior ao Rio de Janeiro.
Ao longo dos dias, sucedem-se vários seqüestros.
Não estou isentando os outros Estados de terem
ação de violência permanente.
•
Sábado, por mais de cinco horas, discuti com
um grupo de jovens jornalistas o problema da violência e da criminalidade. Sabemos que ela avança em
nosso terri1ório por vãrias razões - sociais ou não,
não me compete nesses dOis minutos que me restam discutir o assunto.
Não estamos tratando com seriedade o problema do tráfico de drogas, o problema da violência, o
problema ·do crescimento da criminalidade. Penso
que é um ponto importanlfssimo para discutir, principalmente quando vemos que o presidente americano, quando faz a paUta de discussão internacional,
põe, como primeiro. item, o tráfico de drogas.
.Temos em.mãos a denúncia do Hélio no sentido de que o _tráfico de armas tem trazido tortalecimento às estruturàs do crime no Rio de, Janeiro.
Como eu,' ele tem mesmo pensamento: não exiSte
o crime organizado no Rio de Janeiro; existem bandos que têm superioridade de coragem e de armamento para enfrentar e trazer a sociedade sob a égide do medo permanente.
Segundo Hélio Tavares Luz, a única organização criminosa é a do jogo .do bicho. Estamos de
acordo, pois se não houver uma discussão séria e
se o Governo Federal, dentro da sua competência,
não se dedicar um pouco mais ao apoiamento às
polícias estaduais e a buscar instituições internacionais para rastreamento e identificação das armas
que são encontradas com os marginais, teremos em
breve uma situação em que dificilmente poderemos
caminhar pelas ruas sem sermos molestados por criminosos ou por aqueles que aviltam a sociedade
bem formada
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

o
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Durante o discUJSO do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Júlio Campos, 2!' Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidencia, que é
ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente
de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidância, que
é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Valadares, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Peres. V. Ex"- dispõe de vinte minutos.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamento que o Se- nado esteja vazio e não possa ouvir a minha comunicação: encaminhei à Mesa hoje para discussão e
votação projeto de resolução que trata de um assunto tabu nesta Casa, que são as viagens de Senadores para o exterior.
Passo a ler a justificativa:

•As viagens de Senadores ao exterior,
com ônus para o Senado, são decididas com
aprovação meramente formal do Plenãrio,
sem amplo debate quanto à sua necessidade
e quanto aos integrantes das delegações.
Independentemente da isenção e das
boas intenções, as pessoas que decidem
nesses casos o fazem com grande margem
de arbítrio e estão sujeitas a escolhas inadequadas por erro dé julgamento e por pressão dos interessados. Pior ainda, isso levanta suspeita de favorecimento e expõe a instituição a criticas quando à real utilidade de
algumas dessas viagens.
· No corrente ano já se realizaram mitas missões do Senado em outros países
com delegações integradas, no total, por dezenas de Senadores, sem que fosse discutida previamente a necessidade de cada uma
e sem que se soubessem os critérios que
presidiram à escolha de seus integrantes.
Impõe-se, assim, o disciplinamento
dessas viagens, mediante a fixação de CJité.
rios impessoais e objetivos que dêem transparência ao processo e impeçam o desgaste
da imagem pública da instituição. É o que
busca o projeto de resolução ora apresentado." ·
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Mesmo que não tenha havido excesso de viagem no corrente ano, nada impede que aconteça
nos anos posteriores, Sr. Presidente. Há necessidade, sim, de disciplinamento.
.
Trato dessa questão, Sr. Presidente, com mt.ita tranqOilidade. Que não fique na mente de
guém a idéia ou a suspeita de frustração. Neste ano já
fui convidado duas vezes para viajar ao exterior com
Onus para o Senado. Agradeci ambos os convites.
Senti-me distinguido, estou ml.lto grato a quem os fez,
mas entendo que viagll"5 ao exterior só meãlll!lle regras objetivas. Da! o I)1GU projelo de resoluçl!o, que,
evidentemente, sofrerá emendas, ou talvez até a rejéiç!io da Casa, não sei. 'Enfim, vai ser discWlo, emendado e votado oportunamente, mas o dever me· impunha tentar regulamentar isso. Talvez seja incol'lllreendido, não sei, paciência. Ninguém entra na vida p(blica
para exercê-la com seriedade, se não estiver disposto
· a arcar com os espinhos da missão.
O Sr. Roberto Requillo - Pennita-me V. Ex'l
um aparte?
O SR. JEFFERSON PERES - Pois não. Ouço,
com muita satisfação, o aparte de V. Ex", nobre Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requillo - Nobre Senador, leio
nos jornais que a comitiva do Congresso Nacional
que visitará a ONU na comemoração do seu 5Qº. ani- ·
versário é composta de mais de 31 Parlamentares.
Nobre Senador, fico aqui, comigo mesmo, conjecturando sobre o falo de que, há algt.maS semanas, a
Comissão de Educação não se reúne, porque não
tem coriseguido o quorum de 14 Srs. Senadores.
No entanto, ·teremos um quorum maior do que o
das últimas reuniões da Comissão de Educação, do
Senado da República, nos hotéis de Nova Iorque. E
os Parlamentares viajam acompanhados de suas
esposas, demonstrando que não deve ser tão importante assim a presença dessa tão nutrid;;i comitiva
Acredilo que a observação dos trabalhos da ONU
seria até interessante. Depois disso, depoimen1os
prestados aos Plenários do Senado Federal e da
Cãrnara viriam oportunamente. Realmente é incrível
que nós, Senadores, paguemos o Onus dessas
abundâncias, que, no caso presente, parecem ser
objeto de um convite do Presidente da República,
que distribuiu prebendas entre Parlamentares, provavelmente os que mais se destacaram na defesa
dos seus interesses, ou talvez os mais lúcidos e ilustres, no entendimenlo c!~ Sua Excelência Mas o Senado Federal está aqui sem pauta e vazio. Aqui estamos perdendo o nosso tempo; as Comissões não
se reúnem, e de ludo issO resultará uma convocação
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extraordinária nas férias - férias de quem trabalha,
porque as férias de mt.ilos Parlamentares estão sendo tiradas agora em Nova Iorque.
O SR. JEFFERSON PERES- V. Ex'l, Senador
Roberto Requião, na parte final do seu aParte, refere-se a um falo que repu1o grave: mais um "feriadão"
no Senado, nenhuma Comissão se reúne e com tanta matéria a ser votada. Isso ensejará urna convocação onerosa para o Congresso, que, certeme'nte, vai
deixar nos bolsos dos Parlamentares muito mais do
que aquilo que milhões de brasileiros ganham em
um ano inteiro de trabalho, Sr. Presidente. Essas
coisas deixam mui1o mal o Congresso•.
Mas não é só isso, Sr. Presidente. Penso que o
Brasil é um pais surrealista Aqui BCQntecem coisas
que não acontecem em país nenhum, pelo menos
em nenhum país civilizado. Vejam V. Ex'ls o projelo
da Previdência t algo incrfvel o que está acontecendo com os três principais personagens desse
episódio: o Ministro da Previdênciara PreSidente da
Comissão e o Relalor.
Diz o Jornal do Brasil:
"Enquanlo 90% dos mais de 15 milhões de aposentados pelo lnstilu1o Nacional
do Seguro Social (INSS) recebem apenas
um salário mínimo por mês, Stephanes, Euler e Soares - ou seja, o Ministro, o Relator e
o Presidente da Comissão - gozam de aposentadorias que variam de R$3,5 mil a R$6
mil. São as chamadas aposentadorias especiais, que o Govemo pretende extinguir com
a reforma da Previdência
Aposentado como conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municfpios
(TCM) desde 1990, o Deputado Euler Ribeiro tem uma aposentadoria equivalente ao
salário de um desembargador de Justiça do
Amazonas - entre R$6 mil e R$6,5 mil.
O Deputado recorreu à tese dos direitos
adqt.iridos para consegt.ir aposentadoria aos
49 anos, apesar de ter' ficado no cargo menos
que os cinco exigidos pela Consti!Ução (.-).
Ex-Ministro da Previdência, o Deputado Jair Soares, Presidente da Comissão,
também recebe aposentadoria especial
como ex-Governador.· (...) recebe mensalmente R$5 mil brutos(...).
São seis ex-Governadores do Rio Glande do SIA que têm direilo à aposentadoria
Acho isso jus1o", diz o Deputado Jair Soares.•
_ O Deputado não alega que é a lei, que a lei
· não foi feita por ele e que ele recebe isso. Não deve- -
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ria. O Senador Roberto Requião renunciou à aposen1adoria de ex-Governador. Quando Vereador da
Câmara Municipal de Manaus, apresentei proje1D felizmente aprovado e sancionado - extinguindo a
aposen1adoria de ex-prefei1D de Manaus. Mas o Depulado Jair Soares nem sequer diz que é legal e que
por isso recebe. Não! S. Ex" acha justo e tem a coragem - para não usar uma palavm mais dum - de dizer que isso é justo.
· A Slf.Marlna Silva- Permi!Hne V. Exª 1.n1 apate?
O SR. JEFFERSON PERES - Cedo-lhe um
aparte, Senadom Marina Silva .
A Slf.Marlna Silva- Paraberilio V. Ex" por esse
pronunciamento e pelos temas abordados, particUarmente no que cfiZ respei1D à questão da aposentadoria
de exiJC)Vemador. Quando DeptJada esladual, durante os quatro anos do meu mandato, apresentei projeto
que visava acabar com a aposen1adoria de exiJC)Vernador, pelas mesmas razões que V. Ex" acaba de
elencar. Eu não achava justo - e não acho - que Lm
Estado que depende de 90% dos repasses da União
liilize o dinheiro do contrilxinte brasileiro - não só da
Região Norte, mas de todo o Brasil, jã que o dinheiro é
flUo do rateio dÍl arrecadação da Receita Federal e sustenta os Esfados e seus orçamertos. Também no meu
Estado, p : sslas que assllllimm o governo por pouoo
tempo recebem essas pensões de exiJC)Vernadores.
Naquela época, eu apresentava o projelo a cada mo, e
ele caclrcava na Comissão de Constituição e Justiça.
Eu o reapresentei todos os anos dumnte os qualro anos
do meu rrnnlalo, mas, infelizmente, não tivemos a
oportunidade de aprovã-lo. Não acho juslo CJ.IEl governador, prefeito ot1 senador, que têm manda1D para um cfe.
teminado periodo, fiquem reoebencfo seus veOOmenlos
para o resto da vida Na verdade, 0 que a popUa;:ão faz,
em tennos de rel1'1lllelaÇão, é eleger 1.n1 govemador,
1.n1 senador ou 1.n1 prefeito para 0 resto da vida Disso
reslite feita de dinheiro para a coiistrução de escolas,
por exerqJ~o. Na zona rural, bastafam apenas
R$300,00 para se fazerem cadeiras ou ba1cos de madeira, mas não hã esse dinheiro. No ertallo, pagamos
polpujos safáios de aposentadorias que nem sequer
poderiam ser consideradas legais, quanto
justas.
Porque mlitas vezes são legais, mas não são justas.
Acho estranho ouvir dizerem que esse tipo de bene1fcio
é juslo, n1.n1 pais com os salários como os nossos e
com a nossa r~!dade social. Muito obrigada

mas

O SR. JEFFERSON PERES - Lamento, nobre
Senadom, que a Asserrbléia Legislaliva do Acre não
tenha aprovado o proje1D de V. Ex", e que 1.n1 Estado
tão pobre como o Acre tenha qoo susten1ar ex-governadores CJ.1E1 ganham sem fazer jus à remtnlração.
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Mas nós aqli, Senadores, depois de oi1D anos, .
vamos nos aposen1ar tarrilém, nobre Senadora. S6
não apresentei um projeto extinglindo o IPC, porque
sei que seria rejeitado, mas pelo menos fiz o que em
possível: apresentei 1.n1 proje1D tomando facútalivo o
recolhimento, porque não quero me aposentar daqli a
oi1D anos como senador, e esse é um direito que me
deve ser assegurado. Querem me obrigar a contrillir
e, no final, me aposentar sem querer, o que não acho
juslo, porque a maior parte é paga às custas dos cOIres p(blicos. E o que vou fazer, nob(e Senadom? Perder o que jã contrilxi? Renunciar à aposenfadoria e
perder oito anos de contnbtição? Tambémnãoéjusto
para comigo. Espero que o Senado aprove o meu projeto tomando facultativo o recolhimento para o lnstitu1D, porque me desligarei dele no dia seguinte.
Completando o trio, então, temos o Ministro
Reinhold Stephanes, contra quem não tenho nada
Mas diz o jomal:
•eom apenas 22 anos de serviço e 48
de idade, Slephales se aposentou em 1985
como economista da Prefeitura de Curitiba,
com 1.n1 beneficio mensal de cerca de R$3,5 ml
Para receber essa aposentadoria, 0 .
Ministro conlou como tempo de serviço os
quatro anos e sete meses de Exército e os
anos em que freq0en1Du cursos profissionafizantes como aluno aprendiz. Através dessa
manobm jurídica, Stephanes conseguiu contar 34 anos de serviço apesar de ter tmbalhado apenas 22.•
Em qualquer pafs mais sério, 9 Sr. Reinhokl
Stephanes não seria Ministro da Previdência, parà
patrocinar um projeto que extingue a aposentadoria,
e o Presidente e o Relator da Comissão jã teriam
sido deslitufdos do cargo, porque estão legislando
em causa,própria
Enfim, ao colocar essas questões, algumas
dentre .mlitas. sei que eslou desgostando, palmilhando um· caminho antipáliço, talvez colecionando
inimigos- em potencial ou allertamente- mas, paciência, Sr. Presidente.
Termino meu pronunciamento repetindo o que
eu diZia há pouco pam dois Senadores aqui ao lado:
todas as vezes em que enfrentei isso na minha vida
pública, lembrei-me do famoso relatório de Graciliano Ramos, gmnde aulor de Vidas Secas, quando
Prefeito de Palmeim dos !ndios. Ele terminava esse
documento histórico, dizendo o seguinta: "Em defesa do interesse público, perdi muitos amigos; não
me fizemm falta".
·
Em o que tinha a diz~. Sr. Presidente.
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Durante o discurso do sr. JeffetSon
Peres, o Sr. Anttinio Carlos Va/adares, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da pre:.
sidéncia. que é ocupada pelo sr. Romeu
Tuma.

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável, pedindo
permissão para falar sentada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Permissão concedida V. exa tem a palavra por cinco minutos. para uma comunicação inadiável.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, acho que o tema
que eu, o Senador Flaviano e o Senador Nabor Júnior es!amos o tempo lodo rela!ando da tribuna das-'
la Casa tem uma importância muito grande não só
para o Acre, que passa por um momento de mula
dificuldade, mas !ambém para todo o Brasil.
Amanhã, dia 15 de novembro, es!aremos comemorando os 1os anos da República. .Infelizmente
não temos muto que comemorar no Acre, porque
amanhã, coinCidentemente, complelam-se mil dias
que os assassinos do Chico Mendes estão em plena
Hberdade, gozando da mais absurda liberdade. Até
hoje, a Justiça brasileira não fez por onde colocá-los
no seu devido lugar, que é atrás das grades.
Entre!anlo, neste dia de aniversário da República. não temos apenas fatos pessimis!as a rela!ar.
A presença do Procurador da Repctllica, Dr. Geraldo
BrindeirÓ, no Acre, fazendo diligências, levan!ando
as denúncias· que pesam sobre o Governador, o Sr.·
Orleir Cameli, é um dado impor!ante e positivo que
deve ser resgalado aqui.
Não vou rela!ar aqui, porque ficaria cansativo
para os ouvidos de V. Ex%, os 18 crimes - a eles já
me referi várias vezes. Mas, ontem e hoje, vários jornais pl.blicaram novamente, em manchetes, notícias
sobre o problema do Governador do Acre. E acho
que chegou o momento de a Repctllica se posicionar com relação a esse episódio.
É claro que o Ministro Jobim tem que ser cauteloso, porque, afinal de contas, S. Ex"- é o Ministro
da Justiça. É claro que o Procurador da Repctllica
tem que agir com imparcialidade; afinal de contas, S.
Ex" não -Jiode prejulgar. Mas para nós, Senadores,
Depu!ados, sociedade, é mais do que evidente que
o Sr. Orleir Cameli tem c:Upa no carlório - a sua atitude como indivíduo e a sua vida pessoal o denunciam. Para que um cidadão quer quatro CPFs? Para
que quer duas carteiras de identidade? Para que um
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cidadão quer forjar documentos? Com certeza para.
fugir dos tributos que ele não gosla de pagar, como
.. muito bem já denunciou o Senador Nabor Júnior em
um processo que tramita na Justiça contra o Governadar do Estado do Acre.
Sr. Presidente, eu gOSiaria de me ater às manchetes dos jornais: "Orfeir Carneli vai usar o prestígio
do PFL para se salvar das acusações". Não sou eu
que estou dizendo: .é denúncia do jornal Correio
Braziliense do dia 13/11/95. Outros jamais !ambém
anunciam que o Governador do Acre está ten!ando
se filiar ao PFL para se salvar das acusações que
lhe estão sendo feitas pela Oposição e pela sociedadeacreana.
Não tenho aqui procuração para dizer que o
PFL deVe ou não aceitar o Sr. Orfeir Cameli. O Partido, claro, tem a sua autonomia. Se fosse no Partido
dos Tratialhadores, com certeza. eu não queria. Tenho certeza absolu!a de que não queria uma figura
como a do Sr. Orleir Caineli. Posso, contúdo, fazer
aqui um apelo a lodos os partidos, para que sejam
solidários com a República e com o Acre; que não
dêem ao Sr. Orfeir Cameli o manto que ele está querendo para se proteger das irregularidades e crimes
que vem cometendo.
O Sr. Francelino Pereira - Penntte-me V. Exo.
um aparte?
A SRA. MARINA SILVA- Concedo o aparte a
V. Ex"-, Senador Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Perdoeme, Senador Francelina Pereira. mas a Senadora
Marina Silva está fazendo uma comunicação inadiável e não pode ser aparleada. Eu aprendi que o Regimento tem que ser respeitado.
A SRA. MARINA SILVA - Eu concederia o
aparte com o maior prazer ao ilustre Senador, mas,
infelizmente, o Regimento não me penntte. Quero
deixar claro que não estou acusando o PFL. Não tenho procuração para dizer que o Partido deve ou
não aceitar. Mas é, no mínimo, estranho que o Sr.
Orleir Cameli tente fazer isso agora. reunindo Deputados es!adtrais e federais - há notícia de que uma
Depu!ada até já se filiou. Antes, no Acre, a imprensa
noticiava. o tempo todo, que era à cus!a de recursos
para fazer BR-364. Era a imprensa que dizia isso quero deixar bem claro. Agora a imprensa diz que é
devido às acusações e que, claro, a Justiça está no
encalço do Sr. Orleir Cameli. Então, ele está buscando isso.
Os Partidos políticos hoje, principalmente os
que têm base de sustenlação nacional, não podem
oferecer abrigo ao Sr. Orleir Carne! i no momento em

a
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"que ele estã sendo julgado pelo povo acreano e pela
Justiça brasileira. Estou fazendo esse apelo, porque
eslamos buscando solidariedade. Os Senadores do
Acre estão sendo vilipendiados pela imprensa do
Acre, que afirma que fazemos acusações mentirasas. Não são acusações mentirosas. São fatos, e
contra fatos pode até haver argumentos, só que são
argumentos falsos, mentirosos, duvidosos, corno
são os que o Sr. Orleir Carne! i levanta
Espero que, em seu- aniversário, a Replblica
comece a se preocupar com o Acre, que é brasileiro
por opção, pois fornos nós que, afinal de contas, o
conquislamos dos bolivianos. Não foi para entregar
a estrangeiros da Pãtria e do interesse público que
conquislamos o Acre. Muito obrigada
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senador
Francelina Pereira deseja fazer uma comunicação
inadiável?
V. Ex" dispõe de cinco mi nulos.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para uma -comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.)"- Sr. Presidente, eu faria uma comunicação,
ou uma contraçomunicação, ou uma restrição.
A nobre Senadora Marina Silva sabe da admiração, da estima e do respeito que todos temos por
S. Ex" pela sua objetividade na ação partidária, pelo
diálogo que t~m com todos os Parlamentares desta
Casa, c6mó'se não pertencesse a um partido que,
às vezes, prima em colocar-se na faixa da radicalidade. S. Ex'- tem o componente da suavidade até
nos deb~tes mais acirrados.
Entretanto gostaria que S. E#, ao referir-se a
"alusões divuÍgadas pela imprensa de seu Estado,
que envolvessem o Partido a que pertenço e que
presido em meu Estado, não manifestasse qualquer
ponto de vista afirmativo com relação a esse mesmo
Partido, porque não há nenhuma informação que
possa ser transmitida à opinião pública quanto à posição do meu Partido em relação ao Governador c)o
Acre. Este é um assunto que estã sendo debatido
naq[Jele Estado e, de vez em quando, aparece na
imprensa, exalamente" transmitido pela Senadora
Marina Silva e outros companheiros de seu Partido.
A verdade é que nada existe a esse respeito.
Tenho de fazer esse registro para evitar equívoco do
noticiário.
"
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Com a
palavra o Senador Júlio Campos. (Pausa)
Com a palavra o Senador Rarnez Tebet (Pau-

sa)
Com a palavra o Senador Flaviano Melo.
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S. E# dispõe de 20 minu1os para seu pronunciamenlo.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Senadores, V. E#s têm ouvido aqui, quase que
diariamente, denúncias de fatos que estão ocorrendo no Acre. Ainda há pouco, a Senadora Marina Silva teve a oportunidade de relalar alguns desses latos, que foram objeto de manchete em alguns jornais.
Quero que todos entendam que estamos usando esta tribuna para registrar o que a imprensa nacional e a local tem divtigado acerca do Governador. Vejam bem, lá no meu Estado, nos jornais e nas
emissoras de rádio e televisão, o Governador faz
questão de divugar que nós, os Senadores do Acre,
estarnos contra o Acre e que divulgamos inverdades
contra ele.
É bom que se diga que nem a Senadora Marina Silva, nem o Senadm:J'~abor Júnior, m!m eu temos o poder de pautar jornal algúm. Apenas temos
procurado registrar nesta Casa as noticias que estão
sendo divulgadas pela imprensa e não por um jornal
só. Hoje, meu Estado é notícia no Jornal do Brasil,
no Correio Braziliense, na Folha de S. Paulo e nos
jornais locais.
Ontem tive a oportunidade de ler algumas matérias aqui para constar dos Anais da Casa. Abordei
um assunto que considero altamente critico para o
Acre, que são as reações que estão acontecendo
contra alguns órgãos de divulgação que estão abrindo espaço para esti criSe que vive o Acre, veiculando essas noticias.
Ontem houve um episódio envolvendo um diretor da TV União, retransmissora da Bandeirantes.
Segundo a imprensa, um policial militar teria colocado drogas no seu carro dele. As testemunhas depuseram contra. Nem o delegado para o qual levaram
o jovem quis abrir o inquérito, pois percebeu que
tudo aqt.iiEi havia sido foljado.
Hoje, dois jornais locais trazem notícias Iambém gravíssimas. A Gazeta do Acre - i~ estã Iambém nos jornais do sul - diz o seguinte:
"Sedes do PT e de )ornai sao invadidas
As Sedes dos diretórios municipal e estadual do Partido dos Trabalhadores (P1),
em Rio Brarfco, foram arrombadas no final
de semana Do local, que funciona à rua
João Donato, os ladrões 'le'olm:anJ pouca coisa Porém, nas sedes pelistas, os arrombadores deixaram mensagens estranhas e

570

ANAIS DO SENADO FEDERAL

símbolos do nazismo (suãstica) escritas nas
paredes. O prefeiio Jorge Viana (Pl) acredita que a invasão aos diretórios do partido
foi, sem dúvida, uma represália às denúncias do Partido dos Trabalhadores contra o
Governador Orleir Cameli." .
Outro jornal, que é de Rondônia, e tem uma
sucursal em Rio Branco, divulga o seguinte:
"Elementos ainda não identificados invadiram ontem a sucursal do Diário da
AmazOnla, em Rio Branco, e depredaram
as instalações. A invasão, seguida de destn.ição, aconteceu por volta das dezoiio horas (horário do Acre), quando a gerente da
sucursal, Maria lkenokuchi, chegou ao local
e encontrou as porias arrombadas e as gavetas todas reiiÍradas. Não foi constatado
roubo. Foi registrado ocorrência policial e
solicitada providências às auioridades competentes, inclusive a Procuradoria Geral da
República".
Vejam bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos nós Parlamentares que ternos aqui denunciado os falos ocorridos no Acre, também estamos preocupados com a nossa segurança. Se os órgãos de divulgação que abrem algum espaço para
essas noticias começam a ser alvo de fal!ls como
esses há pouco relatados, imaginem o que pode
acontecer com aqueles que têm usado constantemente a tribuna desta Casa para tratar desse asslSIto e po$1dores das denúncias levantadas pela sociedade cMI organizada do Acre ao Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
A Sf!. Marina_ Silva - Concede-me V. Exª um
-aparte?
O SR. FLAVIANb MELO- Ouço V. EX"< com
prazer.
A s,.o. Marina Silva - Senador Flaviano Melo,
as denúncias dos jornais de hoje, inclusive de O
Diário da AmazOnia, referentes à invasão da sede
do meu Partido e do jornal e à tentativa de foljar um
flagrante de uso de droga pelo jornalista Alberlo Bardawil são apenas uma demonstração do que o terrorismo da política acreana é capaz de fazer quando
determinados grupos vêem os seus interesses contrariados. Já tive a oportunidade de dizer, e também
V. Exª, que é" preciso que a Justiça faça alguma coisa antes que algo de muito grave aconteça. Essa foi
apenas uma pequena demonstração do que são capazes, como eles mesmos disseram num telefonema anónimo ao jornalista Alberl!l Bardawil. Sabemos
. o que acontece quando eles agem para valer. Todos
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··-ainda se lembram do assassinal!l do Governador
Edmundo Pinio, no Hotel Della Volpi, um dia antes
da data prevista para seu depoimento na CPI das
obras, bem como do assassinato do engenheiro
Vandervan, por estar envoMdo em obras superfaturadas. Há, ainda o assassinal!l do filho do ex-Governador Romildo Magalhães, que até hoje não foi explicado e que a população do Acre não aceita. Todos acreditam que o assassinato daquele jovem
ocorreu como forma de pressionar o ex-Governador
para que ficasse calado em relação a alguns episódios. Enfim, vários casos de violências mostram a
forma como essas pessoas agem. É fundamental,
portanto, que o Governo Federal comece a entender
que está acontecendo algo muil!l grave no Acre,
porque, do contrário, vão pensar que na Amazônia
não há punição e que tudo pode ser feito. Se esses
episódios estivessem acontecendo em São Paulo,
com o Governador Mário Covas,será que o Brasil
estaria tão tranqOilo? Será que o-Gal!emà Federal
não se teria pronunciado com mais veemência? E se
fosse em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul?
Mas isso está acontecendo na Amazônia, mais precisamente no Acre. Felizmente sabemos que alguma coisa já está sendo feita. Por exemplo, o Procurador-Geral da República foi ao Acre para inteirar-se
melhor da situação, e eu o parabenizo por essa atitude. O Ministro Nelson Jobim também se mostrou
preocupado. Mas chegou o momenl!l em que isso
deve ser uma preocupação de todos os brasileiros,
porque, no Acre, a violência, a impunidade e a afronta aos direitos humanos já é um estilo de vida. É por
isso que nós, com tanta insistência, estamos assinalando essa questão. Eu até disse que o Acre é um
pequeno Estado. Até parece, ironicamente, aquela
propaganda do SEBRAE: "Pequenas empresas,
grandes negócios•. No Acre é "pequeno Estado e
grandes problemas•. O pior é' que os grandes problemas são gerados pelo dirigente maior que, no
caso, é aquele que tem o apelido de governador.
O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado, Senadora Marina Silva
O Sr. Romeu Tuma - Perm~e-me V. Exª um
aparte, nobre Senador Flaviano Melo?
O SR. FLAVIANO MELO- Pois não, nobre Senador Romeu Tuma
O Sr. Romeu Tuma - Senador Flaviano Melo,
peço vênia a V. Exª para me solidarizar com os Senadores do Acre. Diante das ameaças e dos problemas que V. Exª aponta, inclusive veiculados pela imprensa, a Polícia Federal já deveria ter aberto um inquérito para que os membros desta Casa tenham r.-
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berdade para circular e-apurar os fatos que conside- ·
questão. reconheço o interesse do Ministro da Justiram importantes para a tranqüilidade da sociedade
ça, Nelson Jobim, em resolver o caso, ·mas peço que
do Acre. Eu. gostaria de infonnar a V. ExA que existe
tenham agilidade com essas questões, para que se
a sua preocupação sobre o documento que foi ·ancaencontre uma solução rápida Todos nós sabemos
- minhado ao Ministério das Relações Exteriores· peque, se depender da Assembléia Legislativa, não
dindo que interferisse, junto à Embaixada Americaacontecerá nada dentro do Estado do Acre com a
na, no sentido de concessão de visto ao piloto anteliessoa do Governador. Então, mais uma vr;z, volto
riormente preso por envolvimento, direto ou indireto,
a dizer: tem que se que encontrar uma forma políticom membros de quadrilhas de traficantes. Espero
ca, ágil, por meio da Presidência da República, 'conque a cópia que me foi prometida venha as minhas
.sumando-se com uma intervenção no Estado do mãos. Há inclusive uma çarta da empresa do Sr. CrAcre.
Iei cameli, consl.tlstanciardo esse pedido e mostranEstá na hora do próprio Presidente Fernando do a necessidade de esse piloto buscar o avião
Henrique Cardoso !ornar uma posição.
apreendido pela Receita Federal e que já caiu no
Muito obrigado.
perdimento. Espero que até o início da semana· eu
Durants o discurso do Sr. Flaviano
possa oferecer, se antes não chegar às mãos do
.Melo, o Sr. Romeu Tuma. deixa a cadeira da
Procurador, esses documentos, pelo menos por cópresidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio
pia. para que se esclareça, de uma vez, toda a traCampos, 2'2 Vice-Presidente.
mà que há em tomo desse caso que tanta aflição
tem trazido aos membros desta Casa. com respeito .
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
aos eleilores que os senhores também representam.
a palavra ·ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado, SeO SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
nador Romeu :ruma. V. ExA traz mais uma contribuipeço a palavra pela ordem.
ção para elucidar essas ques1fies que envolvem o
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
Governador do Acre.
a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcãntara, pela orVejam só: o Governador intermediou, através
dem.
da sua empresa, para que a Embaixada dos EstaO SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE.Pela
dos Unidos concedesse o visto a uma pessoa. que
ordem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
estaria envolvida direta ou indiretamente com o tráfinobre Senador Júlio Campos foi chamado a se proco de drogas, para ir buscar o avião. É mais um en. nunciar e não estava em plenário. A praxe regimenvolvime1110 serfssimos que, tenho certeza, a Justiça
tal é a de seguir a Hsta Evidentemente, não tenho
vai desvendar.
nada contra a palavra do Senador Júlio Campos,
Quero àprovei!ar a oportunidade par<! canelamas estou aqui há bastante tempo, para não acontemar os meus Pares a que nos ajudem nessa luta,
cer comigo o que aconteceu com o nobre Senador
porque é uma luta muito difícil. Realmente, como
Júlio Campos. Então, pediria à Mesa que, por obsédisse aqui a Senadora Marina Silva, se fosse o Estaquio, dirimisse essa minha dúvida
do de São Paulo ou o Estado do Rio de J,aneiro,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Senador
será que o comportamento do Governo Federal seLúcio Alcãntara, a Mesa esciarece a V. Ex" que o
ria o mesmo? Peço a solidariedade de todos, que faSenador Júlio Campos está se referindo à vaga desçam como o Senador Romeu Tuma, que está prestinada ao Senador Josaphat Marinho, que lhe cedeu
tando sua colaboração. O que não podemos é espea vez. O Senador Josaphat Marinho estava inscrilo
rar mais. Estou preocupadissimo. Nós, Senadores,
em décimo-segundo lugar e V. ExA está inscrito em
exigimos uma ação mais rápida Daqui ·a pouco,
décimo-terceiro lugar. Após o pronunciamento do
como já aconteceu em outros momentos no Aere,
Senador Júlio Campos, V. ExA será chamado.
começarão a tirar vidas de pessoas inocentes, de
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
pessoas sérias que querem o desenvolvimento do
eu gostaria de lhe pedir que anunciasse quando alAcre. A partir-do momento que isso passe a acontegum Senador falasse por' cessão de outro. Isso evicer, quem, aqui, responsabilizar o Governo Federal
taria que eu fizesse essa interpelação à Mesa
por omissão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
Parabenizo o Procurador-Geral da República,
peço a palavra pela ordem.
Geraldo Brindeim, por ter ido ao Acre e .levado vãO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
. rios Subpmcuradores, pois está te'ntando apurar a
a palavra a V. Ex~
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma. q~,~estão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, no momento anterior à intervenção
do senador Flaviano Melo, verifiquei, iunto à Mesa,
a ausência de qualquer inscrição que não fosse a
minha, posterior à de S. f:xi.. Agora, V. f:xi. me informa que, além do Senador Júlio Campos, outros oradores me antecedem.
Troquei a minha inscrição com o Senador Gilvam Borges. A Assessoria da Mesa me informou
que a palavra me seria dada posteriormente ao pronunciamento do Senador Flaviano Melo. Agora,
além de uma provável troca do Senador Júlio Campos com o Senador Josaphat Marinho, que não quero contestar, estou sendo postergado outra vez.
0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Senador
Roberto Requião, V. Ex• estava inscrito em 5" lugar
e permutou com o Senador Gilvam Borges.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Exatarnente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Senador Gilvam Borges está inscri1o em décimo-sexto lugar; conseqüentemente, V. Ex• passou para o décimo-sexto lugar na lista de oradores. V. Ex• acabou
de comunicar à Casa que fez a permuta com o Senador Gilvam Borges. Está sendo chamado agora o
orador inscrito em décimo-segundo lugar. Assim, antes de V. Exª, vem o décimo-terceiro orador, que é o
Senador Lúcio Alcântara; o Senador José Roberto
Arruda, em décimó-quarto, e o Senador Romero
Jucá, em décimo-quinto.
0 SR. FRÃNCELINO PEREIRA - Sr. Presidente, peço palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo
a palavra ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA .(PFL-MG) Sr. Presidente, o Senador Ney Suassuna ocupou
exalamente o espaço em que deveria falar. Posteriormente, houve um entendimento com a Mesa no
sentido de que eu falaria no lugar do Senador Júlio
Campos, que se retirara. S. f:xi. chegou e está na lribuna. Quero saber se vou falar na próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesê
pede a V. f:xi. a gentileza de ficar de pé para falar ao
microfone.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Estou de pé.
Aguardo a resposta.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Exª
cedeu a vez para o Senador Ney Suassuna, que estava inscrito em décimo-oitavo lugar. V. f:xi. falará
depois do' Senador Requião e depois do Senador
Nabor Júnior, que no momento preside, eventualmente, os trabalhos desta Casa.
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O SR. FRANCELINO PEREIRA - E como se
explica que o Senador Júlio Campos cedeu o seu lugar para mim, chegou e ocupou o seu próprio lugar?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Não estou ocupando
o meu lugar, mas o do Senador Josaphat Marinho,
por permuta. O meu, V. Exª perdeu. Quem foi ao ar
perdeu o lugar. V. f:xi. deveria falar quando eu fui
chamado, se é que V. f:xi. iria ocupar o meu espaço.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Agradeço a
delicadeza da sua observação.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nà:ior Jlrior) - Estou chegai'Kio agora para presidir os trabalhos, portarto, só posso basear-me no que está escri1o na riSia de oradores.
Cl Senador Júlio Can1JOS estava inscrito em sétimo lugar para falar. Segundo a observação feita aql.i na
lista, no momen1o em que foi chamado, S. Exª. estava
ausente. Se o Senador fez uma permja com V. Exª e
no momenlo em que foi chamado estava ausente, V.
Exª, que por perrm.ta falaria em sétimo lugar, também
perdeu a opor!l.llidade. O Senador Josaphat Marinho,
inscri1o em décimo-segundo lugar, cedeu a sua v& oo
Senador Júlio Campos. V. ExªpermlioucomoSenador
Ney Suasst11a, que está inscri1o em décilllCHlitavo l.ugar, e que já falou arteriormente no lugar de V. Exª
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Haverá tempo para que eu fale?
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Acredito
que sim, Senador. Se houver dificuldade, compromefo.rne em ceder a minha vez a V. Ex•. Estou inscrito em décimo-sétimo lugar; cederia a minha vez a
V. Exª com muto prazer.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Posso falar
com Lfder depois do Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Se V. Exª quiser se
pronunciar como Líder, abro mão neste instante da
minha oportunidade de falar. Líder é Líder. Diz o di!ado: "manda quem pode, obedece quem tem juizo.•
Como homem do PFL, meu líder é meu lfder.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Tem a
palavra o Senador Júlio Cainpos por vinte minutos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MG. Corno líder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs..
Senadores, não vou esgotar os vinte minutos, porque perdi a inspiração. Não sabia que com essa permuta eu iria causar tanto tumuHo. Eu que agüento
essa cadeira dura, esse trono velho do Presidente
José Samey, de segunda à sexta-feira, sem encosto, com dor na espinha, quando vou fazer um discursinho provoco um tumulto total nesta Casa. Meu
Deus do Céu! Penso que terembs que fazer uma
emenda no Regimento, pedindo tempo aos membros
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da Mesa, pelo menos um mint.to, para cada um ta. zer o seu pronunciamen1D, ou seja, dar o seu recaãr
nho, para o povo saber que nós existimos como Senador pelo nosso Esta:Jo. No entanto, Sr. Presiderr
te. Srs. Senadores, serei bastante breve. Abordarei
dois assuntos importantes: um deles para a nossa
Região Amazõnica e o ot.tro referente às pequenas
empresas.
Quero apenas registrar que, na últi(Tla sextafeira, estive em Porto Velho, representando o Senado Federal, por designação do eminente Presidente
José Samey, participando do I .Seminário Internacional do Bloco Norte do Mercosül.' Os Es1ados que
compõem o Norte brasileiro - Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e também o meu Maio
Grosso -realizaram, em Porto Velho, um importante
seminário para discLtirmos a participação da nossa região no Mercosul. É do conhecimento de 1lldOs que o
Mercosu já está sendo um sucesso em termos de comercialização do Brasil com seus parceiros - Uruguai.
Paraguai e Argentina E, hoje, o Meroosu já representa um grande parceiro comercial do BrasH, abrangendo 13% da.sua comercialização.
No entanto, a Região Norte do Pafs ainda está
muito aquém desse bafejo de desenvolvimen1D que o
Mercosu está trazendo ao Paraná, ao R"10 Grande do
Su, a Santa Catarina, a SãJ Paulo, a Minas Gerais e
até mesmo ao Mato Grosso do Su. Para mostrar a
sua vontade em participar, levou até Porto Velho representantes do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do
Paraguai. a fim de discU:ir a Região Amazõnica.
.
Estavaf!l também presentes representantes
dos Estados que compõem a área de incentivos fiscais da SUDAM, que reivindicaram que o Mercosul
levasse até o Norte um pouco do desenvolvimento
que está trazendo ao Sul do País, pois a potencialidade da nossa região é muito grande.
Além disso, o Nordeste, que já realizou um seminário idêntico a esse em Recife, sob a fiderança
do eminente Vice-Presidente da República, Marco
Maciel, também reivindicou, com justiça, uma participação maior no Mercosul.
Sentimos que há possibilidades. A maior potencialidade poderia ser a de que a arrpliação do MercosU
beneficiará diretamente o Acre, o Amazonas. Rondônia,
o Amapá, Roraima e o próprio Mato Grosso.
O ideal" seria que os outros pafses que hoje
compõem o Pacto Andino, ou seja, a Bolívia, o Peru,'
a Venezuela, a Colômbia e o Equador viessem a
participar do Mercosul, integrando conosco, por
meio do Merconorte; seria uma abertura para maior ·
comercialização na nossa Região, aquela área sofri-
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da da Amazônia, principalmente a Ocidental, com a
integração no mercado internacional.
Lá. pude observar que o nível dos debates foi
dos mais elevados. Senti-me profundamente entusiasmado pelo pronunciamento realizado pelo Se- ~
cretário da Indústria, Comércio e Mineração do Estado de Rondônia, Dr. Luiz Malheiros Tourinho, que
apresentou um projeto, mostrando a viabilidade da
nossa integração com aqueles países vizinhos por
intermédio da saída para o Pacífico. Trata-se de um
estudo muito bem feito, mostrando que a nossa região só será viável se tivermos a safda para o Pacífico. E temos várias opções para isso. Uma delas,
pelo Acre que nos oferece duas grandes safdas:
uma, por Cruzeiro do Sul, mais longa e possui grandes interesses da integração do próprio Estado do
Acre, por intermédio da ligação rodoviária de Rio
Branco onde já existe 0 asfalto até a cidade de Cruzeiro do Sul; a outra, a mais fácil de ser concluída e
mais visada, é a que sai de Rio Branco, Brasiléa,
Assis Brasil, ligando-se com o Peru e chegando até
os grandes portos onde iremos exportar nossos produtos: portos de llo; Arequipa, no norte do Chile e
também o de Maratani, no Peru.
Além dessa safda de Assis Brasi do Acre, lemos
também as saidas por Rondônia. O próprio Esta:Jo de
Rondônia já tem duas opções: a de Porto Velho via
Guarajá-Mirim ou a de Porto Velho via Costa Marques.
Para se ter idéia, a nossa Região, os Estados
de Rondônia, do Acre e o norte de Mato Grosso, os
três Estados mais próximos, com saída rodoviária
pela BR-364, produzem, hoje, cerca de 9 milhões de
toneladas de grãos. Estamos distantes dos dois
maiores portos exportadores dos nossos produtos,
Santos e Paranaguá, a mais de 3.500km de distilncia. No entanto, estamos distante dos portos do Pacífico pouco mais de 2 mil quilõmetros.
Além dessas saídas via Acre e via Rondônia,
temos a safda via Mato Grosso, através de Cáceres,
que faz também a ligação Cáceres-Santa Cruz de
La Sierra alé o Porto de Arica, o Porto de lquicp ou o
Porto de llo, no Peru. Isso seria a grande redenção da
nossa região, a nossa integração com o meroado Anãno, prirqJalmente com o meroado Orierta, ou seja, o
grande porto de exportação dos nossos prodiÍllS. Para
atinginnos a comercialização com o Japão, com a Coréia, com os Tgres Asiáticos tem que ser por intennédo
da via Ocidente, com saída pelo Oceano Pacífico.
O Sr. FJavmo Meb- Pernite;ne V. Ex um aparte?
O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita honra,
ouço o aparte do Senador acreano e ex-Governador
daquele Estado.
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O Sr. Flaviano Melo - Senador Júfio Campos,
quero parabenizã-lo por seu pronunciamento e solidarizar-me com as palavras de V. ~ neste plenário. Gostaria de acrescentar que, de vez em quando,
espanto-me com as ações do Governo Federal. No
PPA que recebemos aqui no Congresso, consta a ligação do Acre com o Peru, através da BR-317. Todos nós, acreanos e Parlamentares das Regiões
Norte e Centro-Oeste, ficamos alegres com a perspectiva de uma safda para o Pacffico. Quando governador, lutei e negociei muito por isso. Na época,
consegui que o Banco lnteramericano voltasse a financiar essa rodovia de Rio Branco até Porto Velho.
Todavia, tenho consciência de que dificilmente o
Banco Mundial e o Banco lnteramericano financiarão
urna obra desse porte. Inclusive, o Ministro José
Serra, quando convocado para falar nesta Casa.
abordou esse assunto. Surpreende-me em demasia.
quando, há poucos dias, na Gazeta Mercantil, o Ministro·José Serra desmente tudo, afirmando que não
tem previsão para nada Não entendo, pois, se não
me engano, quem envia o Plano Plurianual para o
Congresso é o próprio Ministro do Planejamento, e
S. ~ previu o asfaltamento dessa rodovia de Rio
Branco até à fronteira do Peru, que perfaz 350km.
No en!arJto, _quando vislumbramos uma luz no fim do
túnel, ·o Sr: Ministro faz uma declaração bombástica
dessas para tirar toç1as as nossas esperanças. Penso que as nossas Bancadas, do Centro-Oeste e do
Norte, têm que se juntar e exigir essa saída Agora,
o que me preocupa é que, sempre que se fala nessa
safda, o5 representantes da grande indústria de São
Paulo manifestarn..se contrários a ela, porque, da
mesma forma que essa rodovia vai permitir a exportação dos nossos grãos, também vai permitir a entrada de produtos japoneses e americanos de uma
forma muito mais fácil. Esse é o grande entrave, a
meu ver. Temos que montar um canal de diálogo
com a grande indústria nacional, para que nãO se
pense apenas nessa indústria, mas também no desenvolvimento dos Estados do Norte e do CentroOeste. Muito obrigadÓ a V. ~
O SR. JÚLIO CAMPOS - V. Ex"-, Senador Flaviano Melo, abordou o assunto que eu ia tratar em
seguida Enquanto hã um estudo muito bem feito - o
Governo Feder:al assumiu um compromisso cones-·
co, o Ministro José Serra o incluiu no programa do
Presidente Fernando Henrique Cardoso -, todo o
grande empresariado de São Paulo deseja que se
ocupe ci P.orto de Santos ou, no máximo, o Porto de
Paranaguã ~-~~dos ngssos..E_rod.~s ao
mercado oriental, ao mercado do Japão, da Ãsia
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Passar pelo Canal do Panamá seria inviável, por ser
uma volta imensa. a uma distância muito grande, o
que causaria prejuízos e falta de competitividade
dos nossos produtos naquele mercado.
Para se ter idéia, se saissernos pelo Acre, através do Por1o do Peru, irfamos atingir o Japão com 8
mil e 550 milhas, enquanto que, se fizermos um roteiro
indo a Santos, seglindo pelo Brasa todo até ao Norte,
cortando o CsnaJ do Panamá, para irmos também ao
Japão, o perouso t>talizaria 15 ma mühas, o que significa 6 mil e 500 mühas de distância a mais.
No entanto, corroborando a palavra de V. Ex«,
o jornal Correio Brazlllense de 11 ou 12 de novembro, num artigo muito bem feito do jornalista André
Gustavo Stumpf, intitliado Tratado de Tordesilhas,
faz uma anâlise com as palavras de V. Ex.., afirmando que não entende o que estã ocorrendo:
"Os brasileiros têm um certo receio de
chegar ao PaêiliCo, pelo menos no plano oficial. Ministros do Presidente Fernando Henrique Cardoso assumem que essa alternativa estã, definitivamente, descartada Os técnicos afirmam que seria necessãrio gastar
rios de dinheiro. para atravessar os terríveis
obstéculos constituidos pela Cordilheira dos
Andes e depois morrer na praia Segundo
eles, ·não hã portos dê grande calado no
Peru•.
Isso é uma mentira· O próprio ex-Governador
do Estado do Acre, eminente Presidente em exercicio desta sessão, Senador Nabor Júnior, na época
do seu Governo fez uma visita oficial ao Peru, da
qual tomei conhecimento e depois li todas as publicações sobre o assunto: o Governador do Acre, juntamente com o então Presidente Fernando Belaunde
Terry, iniciou os primeiros entendimentos sobre o
assunto. Desde então, jâ há estradas com permanente circulação. Hã, pois, muitos interesses nessa
questão. De Mato Grosso, já saiu urna comitiva de
plantadores de soja, de frigoríficos, da empresários,
que, de carro, chegaram até os portos do Peru em
pouco mais de dez dias, sendo recebidos em todas
as cidades. No entanto, vem o jornal dizer que não
há como ultrapàssar a Cordilheira dos Andes, quando sabemos que, do lado do Peru, quase todas as
estradas jâ estão ·concluídas, asfaltadas, faltando
pequenos trechos.
Continuo a leitura do· artigo:
•oe acordo com esses argumentos, é melhor
que a produção do Centro-Oeste e do Noroeste - ou
seja, Acre, Rondônia e uma região do Amazonas -

;.\:
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seja escoada pelos portos de Paranaguá, Paraná,
Sepetiba, Rio, e ltaqui, Maranhão".
Essa barbaridade foi publicada pelos jornais
nesta semana. E parece que vai caminhando para

-seco~=~ ':':h~~~:= :m=~~~v=~
bidos de nossos pressurosos burocratas. A Cordilheira dos Andes fica no Peru e não no Brasil. Dentro do território brasileiro, não é necessário. ultrapassar nenhum obstáculo, nenhuma grande obra de
porte, para que essa estrada possa ser concluída.
Os que existem já foram vencidos. A BR-364, já asfaltada, passa por Porto Velho, Rondônia, vai até o
Rio Branco, no Acre, e alcança o ponto mais ocidental do território brasileiro, Cruzeiro do Sul, ou en1ão
Assis Brasil.
T ratH;e de um a1igo que protesta contra essa ba-baidade. Está na hora de nós, das BéV1cadas da Amazô.
nia, do Norte brasileiro, IIIOSb ai i i lOS essa realida::le.
A Sr'- Marina Silva -Concede-me V. ExA um
aparte?
o SR. JÚLIO CAMPOS. Ouço v. Exª com prazer.
.
.
A Sr'- Manna Silva - ParabeniZO V. ExA pela
s~ preocupação e ressallo que, pelo_ levantamento
fei1D por v. ExA, to~s co!lSCiêncill ?e que, no
que se refere a essa ligação com o PaCifico, ternos
muitas saídas· o que não ternos são entradas principalmente de r'ecursos. E 0 Governo Federal,' por intermédio do Ministro do Planejamento, está vetando
cada vez mais a possibilidade da entrada. desses recursos quando assume que descarta completamente
essa possibilidade. Creio, inclusive, que a Região
Norte, principalmente no caso do Acre, tem a preocupação de que essa estrada seja construída, que
ela seja acompanhada pelo zonearnento ecológicoeconômico e que se tenha um plano de desenvolvimento para a região, já que não queremos a estrada
pela estrada. Portanto, toda aquela articulação coordanada pelo Senador Carlos Bezerra é no sentido
de apresentar uma alternativa de desenvolvimento
para que o Governo Federal perceba que a estrada
não é pura e simplesmente um investimento, pois temos o que oferecer em termos de produtos de exportação. Sendo assim, dentro de toda a preocupação e com esses pré-requisitos, vamos lutar pela estrada. Inclusive; a Bancada do Acre, do Mato Grosso
do Sul, de Rondônia, enfim, todas as Bancadas estão unidas nesse pleito. O que não podemos admitir
é que o Governo altere o que está disposto no PPA
de acordo com o humor da política brasileira, pois,
se assim fosse, não seriam necessários planos; não
teriamos como fazer absolutamente nada se aqlilo

-~
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que é planejado é desconsiderado sem nenhuma
justificativa, pois as que foram dadas pelo Governocorno V. ExA bem demonstrou com dados concre10s
- não têm fundamento.

~~.'>J&t~~AMPOS-

Incorporo, commlita
honra, o aparte de V. ExA
Gostaria de realçar que, no estudo a que me
referi no inicio e na palestra que o Dr. luiz Malheiros
Tourinho fez por ocasião de nossa reunião em Porto
Velho, há levantamentos não só da parte social
corno também do meio ambiente, mostrando essa
necessidade.
Não queremos uma nova Cuiabã-Porto Velho,
que deixou mui1os problemas por não ter sido realizado estudo sobre o impacto ambiental antes da
abertura da estrada.
Não desejamos uma devastação corno a que está
ocorrendo no Estado do Acre, em Rondônia e no próprio
nortedoMaiDGrosso,porfaltadeestudotécnico.
. Hoje, com a capacitação técnica que já existe
no Brasil em ~-ambientais, podemos realmente
fazer uma política de integração com nossos innãos do
Pacto Andino _ e, também, com 0 Merconorte ., com
mlita validade e com mlita urgência, para desenvolver
e salvar nossa região do subdesenvolvimento.
.
O Sr Jefferson Peres - V. ExA me permite um
aparte, nobre ~nador Júlio Campos?
O SR. JULIO CAMPOS - Pois não, nobre Senador Jefferson Péres. ~
O Sr. Jefferson Peres - Senador Júlio cam-·
pos, a posição do Ministro do Planejamento, atribuída pelo jornal, não me surpreende. S. ExA é uma
pessoa que tem uma visão preconceituosa em relação ao Norte e Nordeste e é reconhecida e notoriamente hostil ao distri1o industrial de Manaus, que
gostaria de ver extinto. Agora"se volta contra a estrada Acre-Pacifico. Creio que o titulo do artigo é mlito
feliz: "Tratado de Tordesilhas". Penso que, na concepção do Ministro, o Brasil deveria retomar à Unha
de Tordesilhas, que passaria por Bedém e laguna,
talvez um pouco mais a oeste, para englobar mais
um pouco de São Paulo. Talvez seja este o sonho
de S. ExA. Mas acredito que não deveria ficar apenas no seu feliz pronunciamento. Sou da opinião de
que a Bancada do Amazonas deveria ir além e fazer
uma interpelação ao Ministro do Planejamento.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Senador Jefferson Péres.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de, neste·
momento, solicitar que se registre nos Anais desta
Casa não só a palestra que fiz em Porto Velho, so-
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bre a participação do Norte no MERCOSUL, como a'
palestra do Dr. Luiz Malheiros Tourinho no I Seminá- ·
rio Internacional do Bloco Norte do MERCOSUL,
que defende a saída para o Pacífico, e também o arligo do jornalista André Gustavo Stumpf, intitulado
"Tratado de Tordesilhas", onde realça que, se de-
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pender dessa equipe que hoje está no planejarnento
do Brasil, ficaremos fora do contexto do desenvolvimenta nacional - sob nossos protestos.
Muito obrigado.
. DOCUMENTOS A QUE. SE REFERE. O SR. JÚUO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO:

c. BC'Q\. 12/fl/'tr

ANDRÉ GUSTAVO STUMPF

Tratado de Tordesilhas
Durante décadas. ArgenlinaeCbile briga.ram pela podôSC de umas ilhotas. oo c:r..tremo
sul do ronlinenJe Quase foram l guema. A
questio era o donúnio desses pontos no ca·
na! de llcagle. Quem se der aolrabalho de
procurar no niapa a localizaçlo dessa tem
conteslada vai custar a entender a razão da
coottová>ia. Ela~ ooen1a1110,allliga: desde
a divislo dos antigos donún.iOI cspaohóis o
que cno o ll:lrifório da Gobentll<io#! Gero! de

Chi~liabaquersqbanhado pelasjguasdo
Pacífico. 16 o Y~ee·R~iluzdo dD Prato. origem da alUai Argeiuina. deveria .... para o Allinlico. .
A queslioque quase Jc:vou oodois p;úscs
à guerra era essa. Terminou solucíonada
pel!- mediação do papa. A Argcn1íDa queria
cbegar ao Padfi<:o c o Cbilc poderia alcançar o AtliDtico. A histôria governa os povos de moiacUa mais incisiva do que se pode imagiaa<. Também no Brasil. há déa·
das. técnicos e poUiicos discuEem a saída
pa<a o Padfi<:o, Mas. desde os prim6rdiao.
após o Tratado de Tordesilhas, os ponugueses fiaram com o Atliotico c os espanhóis com o Paáfico. O Uroguai fez..se in·
dcpcndculc do rcrrilário lnsüclro oo sfculo 19 e a Argcntin.a foi coJonilwla de oone
para o sul porcausadorioda PniL A pala

cxa:úda qn Pou>si. na Bollvia, descia o rio.
faz;.~ breve escala cm Queoos Aires e

depois seguia pon. Europa.

Os brasileiros tatu um ~ receio de.

ehegll'aoheifoc~~....,

oficial. Minisuos do prcsideme fcm.mdo

Henrique Cardoso
assumem que essa
de·
finitivamente. dc$c:artada. Os téc:nicos
afirmam que sêria
ncc:esdrio gastar
rios de dinheiro pa-

all<mOii••"""

lili l;tr.I.Vessat OS ter•

rívcis obstáculos
constituídos· pela
CordilbcUa dos An-

dcs c depois morrer

doviária ~Assis Br.W.I esti-a pouco

na praia. Sc[!undo
·eles. Dio IUi por1os
de gr.mdc calado no
Peru. De acordo
coru css~s argumenlos ~ melhor
que a produçJo do
Centro-Oeste c do
Noroestc.seja escoada pelos portos de Parlllllll!uá. Paraná.
Scpcliba. Rio. c baqui. Maranhào.
Essa barbaridade foi publicada pelos
jornais oesta semana. E parece que vai caminhaodo pua .se const1tuit numa verdad~ na cutilba do t!Ovemo. Alguns delalhes devem ler passado despercebidos de
nossos pressurosos burocratas. A cordilheira dos Aodes fica no Peru c não no
Brasil. Dcnuo de lcrritório brasileiro não
~ PCCCSÁrio ultrapassar ncnhuni obstáculo nalural de grande porte. Os que existem
j ' foram vencidos. A BR 364 passa por
Pono Velho. Rondônia. vai até Rio
Branco no Acre c
alna.ça o ponto
mais ocidental do
território brasileiro. Cruzeiro do

quilômetros de Pucalpa. O desafio ê lig:ar.
por estrada razoâv~l. essas duas cidades.
menos de cem qudômeuos. Os tclatos de
quem conhece a rc:gtào infomwn que já hã
tJânsito precWo entre os dois países. De~
pois que se chega àquela cidade: peruaoa ê
só seguir cm frenle e chegar ao porto de
Callao, um dos maiorCs do Pacifico. Os
portos peruanos. ao conttário do que alega
a miopia nacional. são equipados. O país é
grande exportador de cobre. ouro: ~:i Oco e

Sul. ~ possfv'el ir
de automóvel de
Brasília até lá.

-- Ullii.-n:riame-leva
o turista eventual
ati!: Assis Brasil.
cidade próxima à
froDteira tripanire

eoue Brasil. Peru e
Bollvia.
·,A parte boasilcúa
CSIL portanto. con-

cluída. A csuada é
ruim,. como são to-

das as rodovias fedctais. mas issoéouaalústório. A llltt>paSsogcm dos Andes já foi fcila pela malha ro-

petróleo. E tem na pesca uma impunante
alividadc c:omctcial. Seus principais patCO:Í•
ros, antes do Brasil, são Estados Unidos e

Japio.
Ao que parece. os navios japoneses
podem eocostar nos portos peruanos. mas
os brasileiros não. Em verdade. essa ab~
surda visão cslratégica do Br.bil decorre
da vontade dos paulistas de que ludo

transite por seu estado. A produc;ào de
gdos, madeira. cacau. enrre oultos. bens.
do Centro-Oeste e do Noroeste ê obrigada a enfrentar trCs mil quilômelros dentro
do território nacional antes de ser exportada. Não há como oferecel' preço com-

petitivo.
A UWstêocia em negar o ôbvio e~t:i. lá-

z.eudo com que a hislOria colonial .se t'!;"pila. As cortes ponugucsas proibiam os brasileiros de uluapasur a linha do Tratado
de- TOtdcsdhas e ch~!!at aõ Padfieo. Füi
um grupo de paulistas progressistas. os
oandeirantes. que empurrou os limites do
território para oeste. Um deles. Pedro Teíxcir:a. cbc:gou a Quilo. E os espanhób pediram que ele retomasse. Ele vollou. mas
inaugurou ~caminho para o Pacífico. Os
caminhos do desenvolvimento brasileiro,
por açio nanual do ICmpo ou pelos desígnios do destino, vão refazer essa rota. apesar dos resmungos conservadores da burocracia. Afinal. menos de mil quilômetros
separam a Amazônia brasileira dos portos

do PacifiCO.

571

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 1995

GOVERNO. DO ESTADO DE RONDÕNI~
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Para o Pacifico no J" SEMINARIO INTERNACIONAL DO BLOCO NORTE DO MERCOSUL r e a l i zado no dia 10 de novembro de 1995 no
Hotel Vila Rica. em Porto Velho-Rondônia.
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APRESENTAÇÃO
Este
documento
tem
como
ob~etivo
fornecer uma visão geral da Saida Para o
Pacifico v i s t a ,
principalmente como um
instrumento de desenvolvimento e
integração
que
favorece
tanto
o
Norte
do
Pais como nossos
vizinhos f r o n t e i r i ç o s
da Bolivia e Peru, bem como ao Chile e,
por extensão, aos Paises que formam conosco o MERCOSUL.
Além de fornecer um breve retrospecto
da
luta
pela- e s t r a d a ,
elaborado
a
partir
do
livro
de
minha
a u t o r i a ·"UM
SALTO
PARA
O
PACÍFICO",
editado
p.elo
SEBRAE/RO,
ressa 1 to as
v i as ex i s~entes
mais favoráveis à Rondônia e sua import â n c i a no que diz r e s p e i t o ao emprego e
à
renda no Estado.
·
Hoje, quando a Saida Para o Pacifico
é uma r e a l i d a d e , e autoridades tão s i g n i f i c a t i v a s , quanto o Governador Valdir
Raupp de Matos e o Presidente Constitucional . da
Bolivia
Gonzalo
Sanchez
de
Lozada, estão engajados na sua consolidação ~á se pode ~islumbrar num futuro~
não muito d i s t a n t e , não somente o Bloco
Norte do MERCOSUL, mas o MERCOSUL transformando-se num mercado comum que i n t e gre toda a América do Sul.

LUIZ MALHEIROS TOURINHO

OS

ANTECEDENTES

DA

IDÉIA
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i e r r i t ó r i o nacional com a pos~ibilidade
de expansão até L i ma,
no Peru.
Porém
somente nos anos 60 seriam f e i t a s ações
concretas, graças ao Presidente peruano
~elaunde
Terry,
que
sonhava
ligar
as
t a c i a s do Madeira e do Prata, que i n i c i ou um trabalho de união por estradas que
ligavam pequenbs povoados e cidades óbjetivando unir o Brasil e o Peru.
No final dos anos 60 o governador do
Acre, Jorge Kalume, encampou a
idéia e
constituiu um Projeto Ação Empresarial
Peru que não foi
adi ante em função da
conjuntura.
Em 1983, no governo de Nabó~
Junior, a
idéia s e r i a retomada quan-do
uma
caravana
bf i c i a 1.
composta
de
Acrean~s
e Rondonienses, esteve ~m Lima
fazendo conta tos comere i a i s e
tentando
incrementar o
intercâmbio en~re os dois
paises.
Apesar de, no ano de 1969, t e r
sido-assinada pelos ministros dos transp6r~e~
do B r a s i l , Bolivia e
Peru a Ata
·de R i o
Branco.
documento
oficia 1
onde
e s t a s nações registraram o
interes~e da
i n t e r l i g a ç ã o dos seus sistemas v i á r i o s
por meip de uma rodovia ligando Brasilia
a Lima, o ato se r e s t r i n g i u a uma declaração de intenção mais do que gerar medidas r e a i s .
Somente em 1990 a saida para o Pacif i c o começa a
se transformar. de f a t o ,
em realidade através de dois eventos.
O
primeiro deles foi o II encontro de governadores Beni/Rondônia. de 07 de ~unho
~e
1990~
onde foi assinada a Declaração
de Trinidad que e s t r e i t a v a o relacionamento entre Brasil e Boli.via em diversos
campos e. Particularmente, recomendava o
seu i tem 11:
"apoio à
integração v i t a 1
da
região f r o n t e i r i ç a
Boliviana-brasil e i r a a fim de c r i a r corred6res a1ternat i v o s de exportação, pelo que .se recome~da.aos
dois governos c e n t r a i • · c o n s i dera~
e s t a s r o t a s de i n t e r e s s e e s t r a t é g·icoc...B.:in.sLcio...nal •....e aos governos departamenta is ·e federa i s . contribui r
de forma
p r i o r i t á r i a e imediata para r~alização'e
consolidação dessas rotas".
,,,
.:·
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É importante v e r i f i c a r que a Declaraçao de Trinidad modifica o enfoque que
a rodovia passa a t e r .
Se foi o governo
Peruano quem sempre buscou fazer a
est r a d a , com apoio do Acre e de Rondônia~
contudo é quando a Bolivia se incorpora
à
idéia que o sentido da implantação da
rodovia começa a mudar, pois não se pen~
sa mais,
a
p~art i r
da i .
a
e s t r a d a como
f a t o r de t r â n s i t o de mercadorias e f a t o r
de
integração e
sim como uma forma de
promover o desenvolvimento r e g i o n a l .
A
saida para o
Pacifico não se apresenta
doravante apenas como uma ligação e~tre
mercados, mas como uma forma de estimulo
e promoção ao desenvolvimento.
É_com
"A

SAI DA

o

segundo

DO

BRAS I L

evento
PARA

O

o

seminário
PACÍELCO",

realizado no dia 20 de setembro de 1990,.
em Porto Velho, numa promoção da Confederaç~o
Nac·iona 1
da
Indústria
CNI ·e
apoio da•Confederação Nacional do Comércio
CNC,
· que o movimento em prol da
estrada vai se tornando. mais efervescente.
A estrada para o Pacifico se torn~
consensp da .sociedade e do empresariado
ao f i n a l
do evento com a
assinatura e
divuTgação
da
"Carta
de
Rondônia"
nà.
qua 1foi
traçado
o
o b j e t i vo
comum de·
luta~ pela
rodovia do Pacifico q~e passou
a
ser
tema
constante
da
imprensa
estadual.
Todavia a
aproximaçao da EC0-92 e
uma formidável pressão interna e externa
sobre a Amazônia~ nesta época, desmobilizaram e s t a movimentação.
Existiu efetivamente,
uma violenta campanha a n t i amazõnica desferida em nome da ecologia,
com i n t e r e s s e s escuses e
inconfessáveis
jamais esclarecidos.
A ponta desta campanha foi movida pela S e c r e t a r i a de Meio
Ambiente que desenvolveu um ação f i s c a lizadora jamais v i s t a utilizando a Polic i a
Federa 1
em
b 1 i tz
constantes
onde
madefreiros eram multados e
presos, garimpos fechados,
animais
s i l v e s t r e s apreendi dos e
e 1 aborada uma
1 eg j s 1 ação,
muitas
vezes
baseadas
em
zoneamentos

- --
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agro-ecológicos apressados, que se voltaram somente para o aspecto preservacionista e engessaram a Amazõrlia.
Apesar d i s t o o esforço pela rodovia
não esmoreceu e foram assegurados recursos que permitiram o término da l1gação
a s f á l t i c a e n t r e Porto Velho e Rio Branco, importante passo para tornar a saida
para o P a c i f i c o , via Peru, uma r e a l i d a de.
Ent·retanto
era
necessário
exercer
uma maior pressão sobre o governo·federa 1- para p r i o r i z a r a rodovia..
·
Esta pressão foi' exercida a
partir
da
Federação
do
Comércio
FECOMÉRCIO/RO..
a t r a v é s d'e !-lm documento
chamado· de SAIDA PARA O PACIFICO
DESAFFO DA BRASILIDADE encaminhado· ao secret á r i o de assuntos estratégico~. Eliezer
Ba't i s t a ,
ao
superintendente
da
SUDAM,
Alcyr Meira à comissão especial mista do
Congresso Nacional para estudo do deseq u i l i b r i o regional junto a qua1 discorremos numa audiência púb 1 i ca rea 1 i zada
em 21 de agosto de 1992 em Belém do Pará .
. Entretanto a ação mais expressiva da
v i a b i l i d a d e da e s t r a d a foi dada por uma
caravana
organ_izada
p e l a · FIERO,
com o
apoio da FECOMERCIO/RO, FAERON e a u t o r i dades estaduais composta de vinte e cinco pessoas equipada com cinco Toyotas,
uma caminhonete F-1000 e uma caminnonete
0-20 com provisões, peças de reposição e
v i v e r e s , que p a r t i u de Porto Velho,
no
dia 17 de agosto com destino a I l o .
A· caravana
que
percorreu
mais
de
3.000 km saiu de Porto Velho alcançando
Rio
Branco,
Brasiléia,
Assis
Brasil,
Inhapari-Peru, Puerto Maldonado, Cuzco,
Julia~a.
Puno, Moquéqua, I l o , Arequipa e
Maratani.
A Caravana de Integração além de t e r
percorrido,
embora ~om d i f i c u l d a d e s ,
a
rodovia,
dando v i s i b i 1 idade ao p·rojeto
acentuou
o
interesse
pe 1 a
estrada
dos.
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intelectuais e das universidades.
Assim
no mesmo ano a Universidade de Rondônia,
na
V
Semana de
História,
adotou
como
tema a saida para o Pacifico constatando
que a rodovia ~á e x i s t i a de fatoa preci-sando apenas ser melhorada e começaram a
s u r g i r livros e estudos no Brasil e
no
e x t e r i o r , sobre sua viabilidade.
A Caravana
de
Integração
comprovava,
por
estrada, que o sonho da rodovia para o
Pacifico· já era uma rea 1 idade.

A

MELHOR OPÇÃO

E

SEUS

CUSTOS

É claro que existem para a
Amazônia
Ocidental, Mato Grosso do Sul e Paraná,
várias opções de .Saida para o Pacifico.
É óbvio, também, que nenhuma delas seria
a
ideal, em termos de atender, particularment~,
as
expectativas
de
cada
um
desses Estados.
Certamente num- futuro
não muito d i s t a n t e todas e s t a s a l t e r n a tivas vão ser. consolidadas.

_
Mas tanto pela ó t i c a da. integr~~ão
nacional que incorporaria, via rodoViária~
o
Estado do Acre ao Pais,
quan·to
pela· ó t i c a Pan-Americana, que v i a b i l i z a r i a a abertura de novos mercados para o
escoamento da produção da Zona Franca de
Manaus, dos Estados de Mato Grosso, Mato
G.rosso do su 1,
Rondônia
e
Acre e
das
repúblicas do Peru e da Bolivia, propiciando as oportunidades da bioceanidade
para os paises integran~es, a rota PORTO
VELHO/RIO B~ANCO/BRASILELA/ASSIS BRASIL/
INHAPARI/IBERIA/PUERTO/MALDONADO/CUZCO/..
URCOS/JULIACA/AREQUIPA
saindo
para
os
portos de Maratani e. I l o é
a mais promissora.
No longo· prazo·, o pro~eto de
interconexão rodoviária entre o B r a s i l ,
pelo Estado do. Acre,
e
a
república do
Peru,- através do departamento de Madre
de Dios~ deve ser executado dentro de um
programa
integrado
de
desenvol.vimento
que t e r i a
outros
componentes,
como as
rodovias v i c i n a i s , o assentamento r u r a l ,
a-agro- indústria, a e l e t r i f i c a ç ã o rura 1 ~'-

·.·~
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proteção do meio ambiente e das comunidades indigenas, e os portos com zonas
francas industriais e comerciais sobre o
Pacifico.

~

Para

elo v i t a l de integração com o
o Estado do Acre, oferece na
verdade,
duas a l t e r n a t i v a s rodoviárias
de interconexão com o Pacifico via Peru:
a
BR-364,
conexão peruana ao porto de
Callao, via_Cruzeiro do Sul, e a-BR-3~7,
conexão
Peruana
aos
portos
de
Maratani/Ilo, via Assis Brasil.
Pacifi~o,

o

A rodovia BR-364 (segmento comum da
rodovia
panamericana
e
da
rodovia
Lima/Brasilia/Santos) encontra-se t o t a l mente pavimentada no trecho Porto VelhoRi o
Branco.
Este segmento é
comum às
duas alternativas.
O trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul,
e s t a ·implantado, há aproximadamente 20
anos, oferecendo péssimas condições de
tráfego.
Essa r o t a , surge como instrumento básico à integração Acreana, diminuindo as disparidad~s regionais.
Esse
trecho compreende 756 km, que interligam
nove municipios Acreanos.
Do lado Peru~no,·.da fronteira Brasil e i r a ao porto de CALLAO-LIMA, são 956
km, de rodovia, sendo que desses 728 km
estão pavimentados, serpentea~do os picos da Cordilheiras dos Andes, restarido
apenas, o trecho Pucallpa/Abu~ão/Cru~ei
ros do Sul com ~76 km.
Ao todo o
lado
Brasileiro
quanto
do
lado
Peruano,
a
rota
totaliza
uma
extensão
Porto
Ve~ho/Callao de
2.~22
km.·
Outra-alternativa v i s t a como a mais
promissora
é
a
da
rodovia' BR-3~7
que
intercepta a BR-363 próximo a Rio Branco
fazendo a ligação do Estado do Acre com
o
Estado do Amazonas e
a
Repúb 1 i ca do
Peru."
Esta rodovia, par·cialmente pavimentada i n t e r l i g a ~s municipios de Boca
do Acre (AM}, Rio Branco, Senador Guiomar, P 1 ácido de Castro,· Xapur i , Bras i l é i a e Assis Brasil (AC}, sendo que os
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dois ~ltimos municip~6s Fazem Fruriteira
com a Bolívia e Peru, respectivamente. ·
Mas como j á Foi explicado dentre as
rotas passiveis no Estado do Acre, a que
liga Rio Branco e Assis Brasil e ao porto de
I lo apresenta as ma i ores vantagens,
sendo considerada pelo Acordo de
Interconexão Rodoviária Firmado em 1981
pelo Brasil e Peru, como p r i o r i t á r i a .
O
seminário ''A Saida para o PaciFico'' ratiFicou essa p r i o r i d a d e , principal~ente
porque nest~ r o t a , o caminho j á implantado, e os portos de Maratani ati Ilo sã9
~em
m~is
estruturados que- o
de-Callao,
possuindo inclusive, por parte· do governo Peruano. ··prÓ,jetos para··· a· ·irrip 1·a·n-tação
de ·zona - f·ran-ca •. - ''

.

}

i ntegra·ção econôm-i ca .·.propo-s"ta · através do. asFa~tamento de. ligação en~re
·o Bras i 1· ·e P·eru' somam- se·· a out·ros empreendimento.s ·planejados
na
região, . como
construção do novo aeroporto interna~io
nal de Rio Branco~ s·ituado numa prt·v.ilegiad-a. p~-~.i_ç~o geográFica .na. Amér.ica· do
Su.l . . .
,,
.
Compan~ias aé~~~s do-Brasil e. P~ru
já têm prppost~s para l i g a r R'id B~~ric~.a
Lima .e Cuzco no Peru, complementando a·
in~egração
planejada no programa de desenvolvimento regional integrado entr~. o
Brasil e Peru.
O Loide Boliviano,. também,
tem pretensões
de
Fazer
1 i gações
via Guajará-Mir.im e há i n t e r e s s e expresso de companhias p a r t i c u l a r e s de r e a l i zar carregamento comerciais.
A-

A i n t e r l i g a ç ã o rodoviária do Brasil
com o Peru e o norte da Bolívia, ao mesmo
tempo que
beneFicia
as
exportaç.ões
b r a s i l e i r a s desaFoga também o Fluxo âas
exportações desses dois países, que pela
hidrovia do Madeira, poderão a t i n g i r os
mercados do At 1 ãnt i c o
Nprte.
e
existe
possi~ilidades
concre~as
de, no próximo
ano, _servir como via de t r a n s p o r t e de
soja e outros t i p o s de grãos.
A hi~r~via do.Madeira, aFluente pela
margem d i r e i t a do r i o amazonas, Foi durante muitos anos o principal acesso ao

:·.
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antigo t e r r i t ó r i o dd Guaporé e
à
Boliv i a , dando origem. no trecho encachoeirado
do
rio
Madeira,
à
construção
da
lendária
ferrovia
Madeira-Mamoré,
por
força do compromisso com a Bolivia, pelo
Tratado
de
Petrópolis,
donde
em
suas
extremidades surgiram as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim
Tanto pa~a o Acre, como para Rondôn-ia,
a
conexao
rodoviária com o
Peru,
via
Assis .. Brasi·l-Inhapari
torna-se
açonexão p r i o r i t á r i a , porém a criação da
Area de Livre comércio de Guajará-MirimRO~
a curto prazo, tornou a
ljgação via
Bolivia uma realidade comercial que tem
que ser levada em consideração face ao
empenho
boliviano
em
c o n s o l i d a r . suas
rodovias.
E nao requer, do lado ·brasil e i r o , senão a .recuperação da BR-364 e a
s u b s t i t u i ç ã o de algumas-pontes.
Quanto
a
opção por Assis Brasil de acordo com
es.tudos
de
1 evantamento,
no
Bras i 1
se
requer a
modernização e
a
pavimentação
de 116 km e n t r e B r a s i l é i a e
Assis Brasil, e
a
recuperação de vários trechos
entre Rio Branco e
B r a s i l é i â com pavimentação, de sua extensão t o t a l .
Estima-se
que
a
rodovia
transcontinental
Brasil/Peru, por Assis B r a s i l / I n h a p a r i ,
t e r á uma extensão t o t a l de aproximadamente 5.800 km entre o Rio de Janeiro ou
Santos e
o porto de I l o ou Maratani· no
peru.
Desse
teta 1
4. 600
km
estão em
t e r r i t ó r i o b r a s i l e i r o e 1.200 km em t e r r i t ó r i o peruano.
AS DIFICULDADES E OBJEÇÕES
A
Saida
para
o
Pacifico
teve que
e n f r e n t a r muitas d i f i c u l d a d e s .
As mais
dificeis
assumem
a
forma- de
objeções
t é c n i c a s . Estas obj~ções t é c n i c a s , normalmente, assumem dois t i p o s de contestação que
são
as·
de
tipo
ecológico e
ec·onõmi co.
A contestação do t i p o ecológico se
s i"tu·a~--'-·na--v i sã c;,- ·-ela · i ntocab i 1 idade
dos
santuários ecológicos e x i s t e n t e s na Ama~
zõnia. São logo lembrados os casos co~
nhecidos de devastação como a Transamaz~nica,
o caso Capemi, Em Tucurui, a BR-·

-·
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364, CUJOS projetos deixaram em sua est e i r a um r~stro de derrubadas e queimadas.
É óbvio que não se pode deixar de
lado a
variável
ecológica~
notadamente
diante das áreas dé influência da estra~-
da e das populações circunvizinhas. Nin·
guém deseja r e p e t i r os erros do pass~do
quando
somente
se
preocuparam
com
os
aspectos econômicos dos projetos~ mas a
questão
ecológica
nao
inviabiliza
a
proposta· apenas exige mais r i g o r na sua
formulação.
E.
de f a t o ,
esforços estão
sendo f e i t o s com a
definição do zoneamento agro-econômicos-ecológico,
com a
pesquisa agropecuária que busca culturas
que não alterem o e q u i l i b r i o ecológico e
p r i v i l e g i a o manejo de f l o r e s t a s t r o p i c a i s . Assim- em principio sao descartados
grandes. projetos
extensivos
e
i r á .. se
procurar uma tecnologia apropriada -~~ra
a região.
·
A idéia é de que as populações assentadas sejam a s s i s t i d a s com ações voltadas para a
melhoria
da
qua 1 idade ·de
vida da população fortalecendo a· i n f r a e s t r u t u r a social em educação~ habi~ação,
• · ro-r:~~li=:-'.ÂC ~.!).!'•;. =;=:!u • 3R-'SI!.

'I•C Srt.ANC:: • .:.3S;s 31'l.:.S.l. • •llol"~ó!t ·'LO

-

...... ;. ··'..
__

:RASIL

.~ERU

. :.--,

80\MA

-

SEBRAE

I
i

-·18

SISTEMA FECOMERCIO IRO

~®(i) ii

OCEANO PAciFICO

Novembro de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

587 -

saúde, energia e comunicação e no suprimento a 1 i menta r .
Com base• nos produtos
primários
são
previstas
diferentes
agroindústrias, como as de beneficiamento
de
castànha,
envasamento
de
palmito,
extração e refinação de óleo de dendê e
de outras oleaginosas,
e x t r a t o de uru~
cum, outras substâncias corantes, frut~~
processadas, pasta de celulose de. bambu
e madeira, extração de óleos essenciais
e beneficiamentos de borracha.
A implantação destes projetas devera
ocorrer de forma integrada com apdio dé
a s s i s t ê n c i a t é c n i c a s , c r e d i t o , extensão
r u r a l , a g r o - i n d u s t r i a l , desde a obtenção
de matéria prima de boa qualidade a t é a
comercialização
dos
produtos.
Ninguém
nega que o processo assim ~onduzid6 i r á
promover ·a 1 guma ·a 1 teração eco 1 óg i C: a
n·o
rastro
da
rodovia,
mas
que
es·ta
será
apenas a necessária e
indispensável para
romper o
isolamento e g a r a n t i r a sobrevivência de _milhares de pessoas i n s t • l a das na região. Afinal o cqnce~to de proteção ecológica não pode se~ a dé Pr~~
serva r
a
natureza
matando ··o
homem.· · O
conceito de proteção eco 1 óg i ca é
o
de
uma relàção de e q u i l i b r i o dinâmico e n t r e
a.ação humana e a preservação da natureza em favor do bem e s t a r do homem. I s t o
não se confunde com o imobilismo nem com
a ave"rsão mórbida ·ao progresso. A eco 1 o:gia é uma f a c e t a indispensáVel do mundo
moderno, mas t a n t o quanto não pode s e r
desconsiderada nao pode·· ser um e.!ltrave
ao desenvolvimento.
No
que
concerne ao outro
t :1 po de
objeção, a econômica, asccolocações são,
na maioria das vezes,
ou f r u t o de uma
visão exclusivamente economicista, t e c nocrática
ou
da
desinformação.
Muitas
das
criticas
omitem
que
boa
parte
do
t r a j e t o j á se encontra aberto, que é só
uma questão de melhorar a estrada.

O i t i n e r á r i o via Assis Brasil/Inhapari
possui,
de Rio Branco a
Ilo,
uma
extensão de 1.550 km (350 km em t e r r i t ó r i o b r a s i l e i r o e 1.200 km ao lado peruano).
,.
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No

B r a s i l , se requer apenas a modere a pa~imentação de cento e dezesse-.s
quilômetros
entre
Brasiléia
e
Assis Bras i 1 e
a
recuperação de. vá r i os
t~-echos
da rodovia e n t r e R i o
Branco e
Bras i 1 é i a,
uma
vez que o
trecho Porto
Velho e Rio Branco ~á foi concluido com
pavimentação a s f á l t i c a de primeira qualidade.
nizaç~o

Em t e r r i t ó r i o peruano, será.necessár i o c o n s t r u i r ou r e c o n s t r u i r com--pavimentação aproximadament~ SS% de sua extensão t o t a l . A rodovia tr~nscontinental
B r a s i l / P e r u , por Ass.is B r a s i l / I n h a p a r i ,
terá_ uma extensão t o t a l
de aproximadamente
5.800
quilômetros
entre
Rio
de
Janeiro (ou Santos) e I l o (ou Matarani).
Da extensão t o t a l dessa rodovia, 79% j á
estão operativos, ou em vias de se t o r nar operativos, com p i s t a s pavimentadas,
faltando apenas a construção e o a s f a l tamento de -apenas 21.% ( 5% no Bras i 1· e
1.6% no·Peru).
O retorno econômico-social do investimento é tdta1mente garantido pe~o con~
siderável aumento de produção da re~~ão
pela
importante
geração
d~
empregos,
pelo fortalecimento da organização socia l , : das
i n s t i t u i ç õ e s de apoio à
produ.ção, pela melhor capacitaçãq ·de mão-deobra,· me.lhor preservação do meio ambient e , maior proteção das populações,
incluindo .as·_·.comunidades indigenas, e pôr
outros aspectos de nivel nacional. Cabe
mencionar que segundo estudos r e a l i z a dos, com um investimento t o t a l de aproximadamente US$ l. bilhão, se obterá uma
produção
anua 1
adi c i o na 1 ,
de
cerca de
US$ l. b i 1 hão. O corredor. de export·a:·ção
Brasil/Peru
ou
Brasil/Bolivia
ou
B r a s i l / C h i l e , representado pela rodovia,
poderá,. num primeiro e s t á g i o , tr~nspor
tar
3
milhões
de
toneladas
anuais
de
so~a
~
outros c e r e a i s do norte de Mato
Gross~.
Estado de Rondônia e
Acre para
Ilo-ou Arica. Na área de. cerrado do norte de Mato Gros~o, já' e s t á em operação a
fazenda
Itamarat-i
II
(1.20.000
ha)
com
produção p r e v i s t a de 1..200.000 toneladas. Na chapada dos P a r e e i s , e as áreas.
·.:.
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do grupo MAGGI com produção de ~o~a de
300.000 toneladas que escoarão pela BR364 e hidrovia do Rio Madeira. Três milhões de toneladas anuais de grão~ r e querem um volume dé tra~ego de 100.000
caminhões de 30t de carga cada um, devendo-se considerar que o
trá~ego
terá
maior ~reqüência na época de sa~ra. Como
~rete
de retorno,
os caminhões poderão
transportar 3
mi 1 hões
de
tone 1 ;;~.das
de
~os~ ato
pGruano da Bo 1 i v i a
e/ou C h i 1 e,
bem.como outros insumos necessários para
o
c u l t i v o da sa~ra global daquela área
do p a i s , além de c a l c á r i o dolomitico e
cimento e x i s t e n t e na área de J u l i a c a •
Cuzco.
A produção mineira da área de in~lu
ência
da
rodovia
de
Puno/Cuzco/Arequipa/Moquégua poderá representar,
após
o
p 1 e no
~une i onamento
das minas, um volume bruto de cerca de
1.000-000 toneladas/ano, o que produz um
trá~ego
adicional
de
aproximadamente
40.000
caminhões/ano
com
carga
de
25/30t. A produção de uma única mina de
estanho
em
Puno
de
3.000
metros
cúbicos/dia e x i g i r á 300 viagens/dia de
caminhão, a t é as suas unidades de concentração e refinação.
Foram identificadas 204 ~azidas minera i"s em toda a
grande área de sa ida
para
o
Pac ;~i c o,
sendo
que
p a r t e ·é:tas
mesmas se encontra em regime de exploraçao, enquanto que as demais estão paral i s a d a s por diversos motivos,
e n t r e os
quais destaca-se uma in~ra-estrutura de
energia e t r a n s p o r t e d e f i c i e n t e ou nula
na região.
A construção de uma,rodovia moderna,
a s f a l t a d a , com acesso d i r e t o à
indústria
e
portos,
irá
bene~iciar
as
minas
em
operação ou a
exp 1 o r a r ,
1 oca 1 i zadas na
sua zpna de i nf 1 uênc i a
e
que se encon -tram _paralisadas por f a l t a 9e uma infraestrutura viária
de
apoio.
A
economia
m_ineira do Peru é or~entada para exportação e
depende de uma
infra-estrutura
de transporte ág i 1
e
moderna
para que
seus produtos se~am competitivos no mer-
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i n t e r n a c i o n a l . A carga a s e r transerivolverá
grandes
~olumes
de
concentrados
de
cobre,
zinco,
prata,
urânio,
chumbo e
estanho,
bem como de
metais refinados.
cado

port~da

Mas o retorno desta solução rodoviár i a não se resume ao aspecto meramente
económico de curto prazo. Razões e s t r a t é g i c a s , p o l i t i c a s e macroeconômicas, de
largos horizontes, ~itidamente sobrepõem
ao
primeiro
aspecto.
E
interessam não
somente ao B r a s i l como a outros países,
·nossos
parceiros
comerciais, _especialr:nente o
Peru
e
outras
nações
v 1 z i nhas
como a Bolívia e o. Chile.
Por isso, o financiamento deste pro.jeto
não
poder i a
ser
esperado
da
sua
exploração
imediata.
Não
é
some-n:t;.'e
a
economia da reg~ao que i r á se beneficiar
dele. A própria economia do p a i s , e a de
inúmeros países do mundo t i r a r ã o n í t i d a s
vantagens
do
mais
fácil
comércio
dos
produtos o r i g i n á r i o s do c e n t r o - o e s t e e
do norte b r a s i l e i r o , e das regiões ad.jacentes dos países vizinhos. E também de
produtos de vários outros países do mundo que encontrarão aqui um corredor de
transportes
sensivelmente
mais
curto~
mais e f i c i e n t e , e pôr isso mais vanta.joso em custo e tempo.
Os investimentos para i s t o , por seu
retorno p o l i t i c o , e s t r a t é g i c o , social e
económico, somente poderã~ s e r suportados pelas nações interessadas.
AS PERSPECTIVAS.ATUAIS
A implantação da Área de Livre Comércio de Gua.jará-Mirim abriu uma nova
perspectiva para a rodovia do P a c i f i c o .
Para 1 e 1 amente a
isto . a
posse do a tua 1
pres~dente da Bolfviaw
o licenciado Gon~
zalo Sanchez de Losada, que tem ligações
sentimentais
com o
BEN I
e
a
Amazõn i a
Boliviana, e é um e n t u s i a s t a da e s t r a d a ;
modificou radicalm!E!nt·e o
t i p o de
interesse que a Bolívia mantém p~lo p~o.jeto,

-
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com obras rodoviárias concretas em execução, inclusive por construtoras b r a s i leiras.
Tanto isso é .verdade que, em meados
de 1993, fomos procurado por empresários
bolivianos francamente inclinados a empreender um movimento visando obter uma
ligação e n t r e Porto Velho e La Paz, dai
atingindo um porto do Pacifico que tanto
poderia ser do Peru ou do Chile. Na ocasião di.ssemos claramente que o Peru era
o
nosso
parceiro
preferencial
porque,
por diversas razões, fora e s t e pais que
sempre demonstrará o desejo da integraçao e rea 1 i zava esforços n&S-'te .senti do_
E ··;sto é
um f a t o
que e l e s
nao
podiam
negar,
pois a
própria estrada que l i g a
Riberalta a
Guayaramerin,
um tr~cho de
aa quilômetros, apesar de sua importânc i a na integração regional permanece da
mesma forma
há anosEntretanto
j á se
not~- ·que
as coisas estão mudando • que há
um esfor~o real no sentido da integração. E o cumprimento da palavra de Sanchez de Lesada.
'
Para se t e r uma id~ia a CORPORACIÓN
REGIONAL DE DESARROLO DEL BENI
CORDEBENI realizou em Trinidad, em 26 de j a nei~o
de 1994, um seminário sobre a est r a t é g i a presidencial para o desenvolvimentó do BENI na qual foi elaborado um
documento
denominado
de
"SINTESIS
DEL
DIAGNOSTICO
REGIONAL''
que
registra
a
integração entre os oceanos a t l â n t i c o
e
~acifico
como uma aspiração do departamento de BENI e defende a t e s e de- que se
t r a t a - s e de unir Porto Velho com o oceano Pacifico a Bolivia o~erece uma solução mais at:rativa,
com menores
inv_ersões,
por
se
tratar
de
uma· d i s t a n ê i a
menor e mostra que-se a t i n g e Arica, Nia
Bolivia, com 200 km menos de d i s t â n c i a .
Avançando informa que se deseja-se vincular. ao oceano Pacifico a
região. cent r a 1 .de Rondônia ( J i - p·araná, . Presidente
Médici .• Cacoal, Pimenta Bueno e
outras
zonas····p·rodu"Coras·J
há
uma
variante
que
partindo de Ji-Paraná ou Presidente· Mé~
dici
à
Costa Marques,
atinge· San Joaq_uim,
San Roman,
Trinidad .e San Borja
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até chegar a,- Yu-ciumo se con~t i tu indo numã.
outra
solução.
Em
outro
documento
"PROYECTOS. VIALES EM EL DEPARTAMENTO DEL
BEN I " ,
e 1 aborado pe 1 o
Serviço Na c i o na 1
de Caminhos
SNC, datado de ~aneiro de
1994, além de informar sobre a si_tuação
das estradas demonstra que,
gradat i vamente, a Bolivia vem concluindo os pro~
~etos
que visam l i g a r em d e f i n i t i v o Rondônia ao Pacifico. Esta determinação foi
a tônica do II Encontro de Integração e
Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Bolivia, realizado nos dias .28 e 29 de a b r i l
de 1994, em Guayaram~~i~ ond~ bolivianos
e
brasileiros
definiram· os
ob~etivos
comuns de luta civica pela construção da
rodovia.
Aliás e s t a det~~~inaç~ó tinha sido
expressa pelo próprio presidente Gonzalo
Sanchez de Lozada, nos dias_ 2, 3 e 4 de
fevereiro
de
1994_ quando
em
visita
a
cidade de Riberalta g a r a n t i u , de forma
ob~etiva,
que era seu dese~o integrar os
dois paises via rodovia e que a s f a l t a r i a
toda a estrada se as mercadorias e produtos b r a s i l e i r o s a utilizassem.-~ si·n~
tomáticó que-não somente tenha l i c i t a d o
os treçhos mais dificeis_ da c o r d i l h e i r a r
que estão
sendo
recuperados,
ou
tenha_
túneis abertos, pela Andrade Gutierrez e
pela _Camargo Correa,
uma obra prevista
para t r ê s anos'devido as suas p e c u l i a r i dades. Este desejo boliviano de acelerar
a
integração
foi
reforçado,
mais
uma
vez, em reunião r e a l i z a d a no· dia -·04 de
fevereiro de 1995 quando, em Guayaramer i n o Dr. Miguel Ma~luf Morales, senador
e
presidente
da
comissão
nacional
de
relações internacionais.-·~untamente com
o Dr. Hans Schlink Monasterio, acertaram
com a
Federação do Comércio
FECOMÉRCIO/RO o I I I Encontro Integração BrasilBolivia, realizado em outubro e a. r e a l i zação da caravana que f o i ,
pôr meio do
t e r r i t ó r i o boliviano, até o Pacifico, no
per~odo
de OS setembro a 01 de outub~o,
sendo recebida pelo presidente boliviano
em La Paz.
das

O f a t o s i g n i f i c a t i v o é o de que_90%
mercadorias transacionadas na Area.
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Livre Comérc~ci de Gua~érá~Miri~ são
provenientes de !quique, nd Chile~ e são
transportados v i a
t e r r e s t r e pe 1 a
Bo 1 i via.
Um dos primeiros e f e i t o s trazidos
por
i s t o foi
o
aumento do
intercâmbio
com o Chile e a própria Bolivia quê culminou, no i n i c i o de agosto de 1995, ·co~
a
II
·
Rodada
·
de
Negociação
B r a s i l / C h i l e / B o l i v j a quando dezoito empresários chilenos e
bqlivianos e s t i v e ram em Gua~ará-Mirim. Porto Velho,··Ariquemes, Ouro Preto ~ :Ji-Paraná, bu~cahdb
i n t e n s i f i c a r .~
comércio
multilateral
e n t r e nossos .paises •. Em suma passaram a
existi. r. três·· pos s i b i .li dades, t r ê s 'rotas
para alcançar o Pacifico através d~ Rondônia.
·
·

A prim~ira d e l a s , que consideramos
prioritária,
porque contemplada ribs acordos e x i S t e n t e s , e
que tem uma maior
dimensão como instrumento de integração
latino-americana~
que é
a
1 igação Bras i l - P e r u possuindo as seguintes d i s t â n c i a s dependendo da região pel~ q~~l se
quer
percorrer
e
o · ponto que se quer
chegar:
·
···
· ··
Porto Velho Porto Velho Porto VelhoPorto.Velho -

Matarani, via Cuzco ; 2.636 k•
Ilo, via Cuzco - 2.427 k•
Matarani, via Macusani
-.2.284 k•
Ilo, via Macusani
2.078 k•

A outra, via Guadará-Mi~im, que pode
o
Peru,
atingi r
tanto ao Chi 1 e
quanto
passando- Por La Paz que t•m as d--istâncias de:
Porto
Porto
Porto
Porto

Velho
Velho
Velho
Velho

-

Matarani, via Guajará-Miri~Ilo, via Guajará-Mirim
Arica, via Guajará-Mirim . Iquiqui, via Guajará-Mirim -

2.121
2.039
1.860
2.085

k•
k•
k•
k•

A
t e r c e i r a opção,
que. chamamos de
r o t a do futuro, que passa por Costa Marques eudas distâncias são:
Porto
Porto
Porto
Porto

Velho
Velho
Velho
Velho

-

Matarani, via Costa Marques 2.421 k•
Ilo, via Costa Marques
- 2.339 k•
Arica, via Costa Marques
- 2.160 o
Iquiqui, via Costa Marques - 2.385 q
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Cu~pre
a s s i n a l a r que por e s t a rota.
há uma grande possibilidade de utili~a
ção
do
gás
boliviano
que,
atualmen-te,
pelo p r o j e t o ,
se encontra cerca de 100
km de
Costa Marques
no
Bras i 1,
o
que
pode s e r , no futuro, uma forma econômica
de reso 1 ução dos prob 1 emas energéticos
reg i ona i s ,
podendo
ser
constru ida
uma
usina em Presidente Méd i c i ,
no coração
do Estado de Rondônia, com apoio.da BR429,
ou
na
própria
reg ião
qo -v a 1 e
do
Guaporé,
na
fronteira_
Neste
s e n t i do,
recentemente, em reuniõe~·realizadas no~
dias 12 e 13 de maio de .1995, em Guayaramerin e
Riberalta respe-ctivamente,
a
Bolivia acenou~ se hou~er i n t e r e s s e bras i l e i r o , com a extensão do gasoduto Trinidad
Santa Cruz a t é Costa Marques o
que v i a b i l i z a r i a o ~proveitamento ~o gás
como a l t e r n a t i v a energética para Ro-ndônia.

Se os argumentos
a·p·resentados
nao
demonstrassem
a
viabilidade
da
saida
para o Pacifico s e r i a s u f i c i e n t e lembrar
que é ~ma megatendência a ascensão econômica do Oceano Pacifico, ho~e, passando pelo mais rápido periodo de·expansão
da ·sua h i s t ó r i a com economias,. como a
dos
-tigres
asiáticos,
crescendo . t r ê s
vezes mais depressa que o r e s t o do mun.do, sem contar as perspectiva·s dos mercados do Japão e da China.
Na
realidade
a
bac_ia
do
Pacifico
além de contar com a
poderosa e~onomia
Japonesa inclui os chamados novos paises
industrializados
NICs, o grupo chamado
ASEAN - 4 (Tailândia, Malásia, F i l i p i n a s
e
Indonésia) e a China, pais mais populoso-do mundo, que, em conjunto, representaram. em 1990, um mercado importador
da .o~dem de US$ 581,8 bilhões de dólares
e
apresentou
um
crescimento
médio
de
sua importações de mais de 100% na década de ao.

-

--
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QUADRO" ·I

DINAMISMO DA$ IMPORTAÇÕES
DA BACIA DO PACIFICO
1980/1990
(em USS·bilnão e%)
IIIPOrtação
1980

Mundo
Japão

1990

2.073,0.
3.680,0
141,13 . '. 235,4
364.,4·
NICs+ASEAN-4*
-134,8·.
. 69,6
22,3
Coréia
'19,8
Formosa
-54,743,0 :.
Singapura
17,3
'' .. :. -~6.4.
29,4 .
Hong Kong52,3China
·.19·,9.
Tailândia
9,2
33,4
10,8
29,2
Malásia
Fll ipina$
. 8·,3:.
13,0 .
10,8
Indonésia
21,8
Bacia.do Pacifico
276,1
581,8
Resto do mundo
1.796,9
. 3.098,_2·.·

Cresci~nto (~)

das importações

1980/1990
77,5
66,6
157,0
212,1
172,2
148,5
79,3
162,8
263,0
170,4
56,6
101,8
110,7
72,4

FONTE: GATT, INTERNATIONAL -TRiji)E·
(*) incluindo a China.

A integração com o Chile, uma
economia que se ~specializou em comércio
internacional, é, como bem frisou o Pref e i t o de Iquiq~i, Jorge Soria Quiroga,
"a chave para um mercado de milhões de
dólares••·que pode .~er usada tantb pelo
Br~si.l
quanto
pela
Bol.ivia
desde
que
haja um planejamento no sentido de aproveitar
as
oportunidades
existentes
e
produzir com qualidade e ' e f i c i ê n c i a .
Acrescente-se que a saida p~ra
o Paç~fico além de aprdximar os pa~ses
do oriente pode c o r r i g i r internamente as
desproporções
de
distâncias
entre
os
~anais
de escoamento desafogando os. portos d$ Santos, Rio de Janeiro e Tubarão,
que juntos movimentam 70% das mercadori-
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as que saem do p a i s , e
benéficiando as
regiões que t e r ã o de modificar seus pa~
drões de produção e
qua 1 idade para
se
i n t e g r a r nova realidade mundial de globalização dos mercados.
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CONCLUSÃO
O avanço mais recente em r e l a ção à
Saida para o
Pacifico derivou de
dois eventos r e a l i z a d o s em con~unto entre
o
Governo
do
Estado
de
Rondônia.
Federação do Cqmércio no Estado de Rondônia
FECOMERC IO
e
a
Federação
das
Indústrias do Estado de Rondônia
FIERO
que foram: a Caravana Rodoviária de Integração do~·Portos do P a c i f i c o e o I I I
Encontro de Integração e Desenvolvimento
Fronteiriço Brasil/Bolivia/Chile/Peru.
A Caravana Rodoviá~~~ de Integração percorreu, em 25 d i a s , 5.600 quilõmetrQs partindo,
e
voltando de Porto
velho dos portos de !quique, Arica, Matarani e Ilo demonstrando que tanto pela
Bolivia quanto pelo Peru há viabilidade
para a ·estrada e: também verificando que
mu:it~s
das obras indispensáveiS para sua
realização se encontram em andamento. ,_

QUADRO

II

DISTÂNCIA RODIVIÁRIA DE PORTO
AOS PORTOS DO PACÍFICO
1995 (EM KM)

-

PORTOS

VIA
GUAJARÁ·MIRIM

VIA RIO BRANCO
POR CUZCO

PoR MACUSANI

VELHO

VIA
COSTA MARQUES

MARATANI

2.121

2.636

2.284

2.421

ILO

2.039

2.427

2.078

2.339

2. 085

2.951

2.290

- 2.160

1.860

2.502

2.502

2.385

IQUIQUE
ARICA

-;-

FONTE: CARAVANA RODOVIÁRIA OE INTEGRAÇÃO/SETEMBRO - !995

598

ANAIS DO SENADO FEDERAL

_ Novembro de 1995

A Caravana Rodoviária de Integração, composta por um ônibus da Eucat u r , um caminhão Truck Scania do Expresso Araçatuba S.A e outros s e i s veiculos
Toyota fez.
de a
de
setembro a
0.1
de
outubro um verdadeiro periplo de
integração sendo recebido com f e s t a nas c i dades onde passou e tendo a oportunidade
de c o n s t a t a r que
a
integração, via est r a d a , é o sonho comum de todos os paises por onde esteve.
O I I I Encontro de Integração
Brasil/Bolivia/Chile/Peru. realizado nos
dias os. 10 e 11, em Porto Velho e Guajará-Mirim, foi o coroamento da Caravana
com à vinda a Porto .Velho de autoridades
de todos e s t e s Paises numa manifestação
c l a r a · da vontade de realização da inte~
gração latino-americano. Mas a
luta pela
consolidação da Estrada nao diminue d~
intensidade. Na semana passada e•teve em
Porto Velho o Embaixador do Chile Heraldo Munhõz diz~ndo da necessidade de intensificar
nossas
relações
e
estamos
internacionalizando
os
aeroportos
de
Porto Velho e
Guajará-Mirim para
isto.
Somente unidos podemos c o n s t r u i r um amanhã me-lhor. E e s t a união passa pela estrad~ do
Pacifico e pelo nossa integraç~o
num mercado comum. Só pela integraçao encontraremos o caminho do desenvolvimento. que é o único meio de construirmos um Brasil melhor.

Muito

obrigado.
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O•SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex"
será atendido na forma regimenlal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presi"
dência convoca sessão solene:conjunta a realizar~
- quar1a-feira, dia 22 do corrente, às 11. horas, no plenário do Senado Federal, destinada a recepcionar o
E:xcelentrssimo Senhor Rornan He12og, Presidente
da RepCtllica Federal da Alemanha, tendo corno o~
dores, pela Câmara dos Deputados, o nobre. Deputado Wemer Wanderer, e pelo Senado .Federal, o
nobre Se!lador Vilson Kleinübing.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo· Sr. 1" Secretário em exeri:fcio, Senador
José Eduardo Outra.
. É lido o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex"
será atendido na forma regimenlal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência convoca sessão solene conjunta a realizar-<>e
quar1a-feira, dia 22 do corrente, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a recepcionar o
Excelentíssimo Senhor Rornan He12og, Presidente
da RepCtllica Federal da Alemanha, tendo como o~
dores, pela Câmara dos Deputados, o nobre Deputado Wemer Wanderer, e pelo Senado Federal, o
nobre Senador Vilson Kleinübing.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
Rdo pelo Sr. 1º- Secretário em exercício, Senador
José Eduardo Outra
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2126, DE 1995
Altera o art. 40 do Regimento Interno, disciplinando as viagens dos Senadores ao exterior.

O Senado Federal resolve:
Art 1"- O art 40, do Regimento Interno do Senado Federal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art 40 ................................................ ..
§ 1" .......................................................
a) ......................................................_
b) ..••.....•........:......................................
1 - .........................................................

2 - por comissão permanente, ouvida
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e aprovada pelo Plenário, no
caso de missão a realizar:.Se no estrangeiro;
3- ......................................................, ..
4- .......................................................-..
§ 22. Na solicitação ou na proposta deverá ser mencionado o prazo de afastamen-

C-

to do Senador, que não poderá ultrapassar
sete dias, no 'caso de missão a realizar~
no estrangeiro.
§ 3"- Cada Senador somente poderá
realizar missão no estrangeiro, com õnus
para o Senado Federal, uma só vez por sessão legislativa exceio caso especial, mediante deliberação do Pl!'lnário.
§ 4"- A solicitação ou proposta será lida
na Hora do Expediente e votada em seguida
à Ordem do Dia da mesma sessão.
§ 5" No caso do§ 1"-, b, 2, a comissão
proponente indicará os nomes, dentre seus
integrantes, no máximo de três, a serem
também aprovados pelo Plenário.
§ 6" Tada missão no País ou no exterior ensejará apresentação de relatório circunstanciado ao Senado, nos quinze dias
subseqilentes ao retomo.•
Art 22. Revog~ o art 41 do Regimento lnterno.
Art 3"- Esta resolução entra em vigor na data .
de sua publicação.
·
Justificaçao
As viagens de senadores ao exterior, com Onus
para o Senado, são decididas na prática pela Presidência, com aprovação meramente formal do Plen~
rio, seja quanto à sua necessidade, seja quan!ll aos
integrantes das delegações.
Independentemente da isenção e das boas intenções do Presidente do Senado, ele decide, nesses casos. com grande margem de arbítrio, sujeito a
escolhas inadequadas, por erros de julgamento e
por pressões dos interessados. Pior ainda, levanta
suspeitas de favorecimento e expõe a instituição a
criticas quanto à real ublidade de algumas dessas
viagens.
No corrente ano já se realizaram muitas missões do Senado em outros países com delegações integradas no tolal, por dezenas de senadores, sem
que fosse discutida previamente a necessidade de
cada uma e sem que se soubessem os crilérios que
presidiram à escolha dos seus integrantes.
Impõe-se, assim, o disciplinamento dessas viagens, rne<jian!e a fixação de crilérios ii11J9SS()ais e
objetivos, que dêem transparência ao processo e i~
Jl9ÇSITl o desgas!e da imagem pública da instituição.
É o que busca o projeto de resolução ora apresen~ ·
do.
Sala das Sessões, 14 de novermro de 1995. Senador Jefferson Peres.

... ,
:~

~~:
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O projeto
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa •
durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber
emendas, nos termos do art 401, § 1~. do Regímento Interno. Ao fim desse prazo, será despachado às
Comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AIcàntara, por cessão do Senador Beni Veras.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDEl-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, antes de ler
meu pronunciamento, gostaria de me solidarizar
com os Senadores do Acre e, por seu intermédio,
com o povo acreano, jã que hoje estamos vivendo
urna tarde acreana, infelizmente para queixare!1Hle
de desmandos que estariam ocorrendo naquele Eslado e o abandono da idéia de se fazer a ligação
com o Pacífico. que é, hã muito tempo, reclamada
pelo povo do Acre e daquela parte do Brasil, onde
ternos -gaúchos e cearenses -uma participação irnportante na epopéia, que foi a ocupação e a colonização do Acre.
ComertlQra-se, no dia quatorze de novembro, o
Dia Nacional da Alfabetização. A questão que se coloca desde logo, porém, é: temos algo a comemorar
nesta data?
Dificilmente alguém daria a resposta afirmativa
Afinal, o País que. é dono da nona economia mais
pujante do planeta deverá chegar ao ano 2000 ainda
na· incôrnoda P.OSição de sétimo país com o maior
número de analfabetos.
De resto, encarada nossa situação com maior
realismo, galgaríamos mais quatro posições, colocanelo-nos num ainda mais vergonhoso terceiro lugar mundial em analfabetismo, atrãs apenas das superpopulosas !ndia e China
Explico-me: nossa classificação em sétimo lugar toma por base o número oficial de analfabetos
indicado pelo último censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE -, realizado em 1991,
que é um pouco superior a dezanove milhões de
pessoas. Ocorre, porém, que os especialistas em
educação discordam, em uníssono, do critério utilizado pelo IBGE.
Para o IBGE, uma pessoa é alfabetizada se
souber ler e escrever um bilhete simples. Os eduCadores, entretanto, ponderam, com razão, que esse
crítério, além de pouco rigoroso, é pouco confiãvel
no que tange à sua apliçação, pois é de se perguntar até onde o recenseador foi n.a avaliação dessa
· capacidade de ler e escrever um bilhete simples. As-sim sendo, considerar os anos de escolaridade con-
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cluídos representaria um critério, em primeiro lugar,
muito mais objelivo e, em segundo lugar, nu.ito mais
rigoroso, mais consen!âneo com a realidade da seciedade modema
A utilização do critério dos anos de escolaridao.
de completados tem sido defendida com base em
estudos realizados na América Latina, os quais têm
demonstrado que são necessários ao menos seis
anps de escola para que uma pessoa passe à condição de alfabetizada plena, ou seja, para que tenha
condições de utilizar as habilidades de leitura, escrita e cálculo, de modo a enfrentar as exigências da
vida modema e continuar aprendendo. As conclusões desses estudos levaram, inclusive, à formulação
do conceito de analfabeto funcional - aquele que lê e
escreve minimamente, mas não atingiu a alfabetização plena - em oposição ao analfabeto total - aquele
que não é sequer capaz de ler e escrever um bilhete
simples.
Levand<H>e em consideração que, no Brasil,
50% da população adulta não têm mais de quatro
anos de estudo, podemos concluir que a maioria dos
aduHos brasileiros são analfabetos funcionais. Por
esse critério mais realista, superaríamos com folga a
casa dos quarenta milhões de analfabetos, o que
nos deixaria em posição pior do que a Indonésia, Nigéria, Bangladesh e o Paquistão.
Todo esse quadro toma-se ainda mais deprimente quando recordamos que o Constituinte de
87/88 fez constar do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias a determinação de que
o Poder Público eliminasse o analfabetismo num
prazo de dez anos. Hoje, transcorridos sete anos da
promulgação da Carta, somos forçados a reconhecer que nenhum avanço foi concretizado.
Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, estanclP
plenamente evidenciado que não ternos conquistas
a comemorar no transciJrso do Dia Nacional da Alfabetização e, por outro lado, sendo francamente consensual que o desenvolvimento da Nação depende
da superação dessa terrível chaga, devemos voHarnos com firmeza para a identificação dos caminhos
e instrumentos aptos a realizarem essa superação.
Nesse particular, encontraremos subsídios preciosos
na própria his1ória recente do Pais.
No periodo de quatrO décadas entre o censo
de 1950 e o de 1991 , pode-se observar uma tendência bem definida na evolução das taxas de analfabetisrno: a cada censo verificou-se, sistematicamente,
uma redução no percentual de analfabetos entre a
população aduHa e um aumento no número absdluto
de analfabetos nessa mesma população. Assim, en-
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quanto o percentual caía de 39% para 33%, e, depois,
para 25% e, finalmente, para 20% nos censos de 60,
70,80 e 91, os números absolutos cresciam de 16 milhões para 18 milhões, e depois para 18,7 milhões e
19,2 milhões nos mesmos censos, indicando que os
avanços da escolarização só em parte cobriam o rápido crescimento popUacional do País. Por trás dessa
tendência unifonne, porém, uma análise mais etidadosa de cada uma das décadas revelará aspE!Ctos mlito
interessantes de nossa história econômica e social.
Uma confrontação entre o que ocorreu, respectivamente, ao longo das décadas de 50 e 80 é extremamente ilustrativa das influências que incidem sobre o problema do analfabetismo. De 1950 para
1960, a taxa de analfabetismo caiu de 50,5% para
39,6%, cerca de onze pontos percentuais.
·
Entre 1980 e 1991, o declínio percentual foi
muifo menor, na verdade, o menor dos últimos cinqüenta anos: de 25,5% para 20%, apenas 5,5 pontos percentuais ou a metade da redução yerificada
ao longo da década de cinqüenta. Além disso, em
números absolutos, houve crescimento, entre 1980
e 1991, de 18,7 para 19,2 milhões, ou seja, meio milhão de analfabetos a mais. Esse incremento representou grande frustração em relação às expectativas, pois projetava-se, inclusive, que os números
absolutos começassem a cair na década passada
Em resumo, pode-se afinnar que a década de cinqüenta foi bastante positiva em termos de combate
ao analfabetismo, ao passo que a déceda de oitenta
representou autêntica frustração nesse campo. A
perguntá pertinente neste momento é: por quê? Porque, ao longo da déceda de cinqüenta, conseguimos
reduzir o analfabetismo num ritmo duas vezes mais
veloz do que na déceda de oitenta?
A resposta é que três fatores principais contri. buíram para isso. A década de cinqüenta foi caracterizada por significativo crescimento econômico
acompanhado de marcado aumento da mobilidade
social; pela expansão da oferta do ensino primário
com qualidade e pela existência de programas de
educação de jovens e adul1os dotados de verbas especificamente destinadas para esse fim.
Na déceda passada, a realidade foi praticamente oposta Na pior década da história do País
em termos de c;lesernpenho econômico, o Brasil passou à condição de recordista mundial em desigualdade social. A qualidade do ensino básico caiu drasticamente. E, na ãrea da educação de jovens e adultos, descontinuaraJlH>e os deficientes programas.
que até então existiam. Tudo isso impediu a melhoria nos índices de analfabetismo.
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Não se pode olvidar que uma das causas determinantes das elevadas taxas de analfabetismo
entre jovens e adultos é a pobreza, visto que um dos
fatores predominantes para o abandono da escola é
a necessidade 9e contnbuir para o. sustento da famllia A titulo ilustrativo, observe-Se· quá, eriquanto a
Região Sul registra taxa de analfabetismo inferior a
12%, a Região Nordeste apresenta taxa próxima aos
38%. Em certa inedida, portanto, pode-se afinnar
que o País estã preso em um círculo vicioso difictl
de ser roll1JÍdO. Por um lado, a superação do analfabetismo é condição necessãria para a promoção do
desenvolvimento. Por outro lado, o desenvolvimento
aco111>811hado de melhor distribuição de renda é
condição necessãria para a superação do analfabetismo.
Com efeito, a experiência his1órica permite que
afinnemos com oonvicção que a universalização do
ensino bãsico e a superação do analfabetismo só
ocorrerão num quadro de crescimento econômico
acrescido de desconcentração da riqueza Fora disso, não hã esperança. Não hã milagre a ser feito. A
receila é uma só, e gostaríamos de enfatizá-la: crescimenfo e distribuição de renda_
·
Evidentemente, a esse requisito bãsico devem
ser acresoentados oulros, dos quais o principal é a
escolarização bãsica infantil. Como é óbvio, não se
supera o analfabetismo entre jovens e adultos se
não hower um processo de universalização do ensino bãsico com qualidade. Se oonlinuarrnos a não
oferecer educação às nossas crianças, a simples
passagem dos anos nos fomecerã sempre novas levas de jovens e adultos analfabetos. Hoje, seis milhões de crianças na faixa dos sete aos quatorze
anos estão fora da escola
A triste ironia é que o principal motivo dessa situação não é mais a falta de vagas nas escolas. Em
muitas regiões do País, jã hã oferta de escola para
todos. b que ocorreu foi que a arr"liação do número
de matrículas veio acompanhada da drãstica queda
na qualidade do ensiná. Criou-se, assim, uma nova
fonna de excluir as crianças da escola Se antes a
criança não encontrava vaga para estudar, hoje ela
tem ac"esso à escola, mas logo a abandona de tão
ruim que é o ensino. Aquelas que permanecem no
sistema pouco ou quase nada aprendem.
De outra parte, além de enfrentarmos os problemas do crescimento econOmico com justiça social
e da universalização do ensino fundamental com
qualidade, não podemos virar as costas àqueles milhões de brasileiros que não tiveram oportUnidade
de se escolarizar na época adequada Corno diz
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José Leão da Cunha, coordenador do programa de
alfabetização do MEB - Movimento de Educação de
Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
" o adulto vê com Sentimento de prejuízo mutto grande a perda de oportunidade de estudar por causa de
problemas sócio-econõmicos. •
É muito triste verificarmos que, nessa área, a
novidade nesta última década do milênio é a inexistência de qualquer programa governamental voltado
para jovens e adultos iletrados. Trata-se de omissão
inexplicável que, espero, o Governo do Presidente
Femando Henrique Cardoso logo haverá de suprir.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a existência de uma enorme legião de adultos analfabetos
em nosso Pais constitui uma horrenda chaga social
que há muito já deveria ter sido extirpada de nossa
realidade. O transcurso desse 14 de novembro deve
servir para que firmemos renovados compromissos
com o enfrentamento das causas mais profundas
desse problema que tanto entrava o desenvolvimento da Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá(Pausa)
Con<:E!_do a palavra ao nobre Senador Roberto
Requíão por permuta com o Senador Gilvam Borges.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, SI% e srs. Senadores, quero complementar 0 meu depoimento e 0 meu discurso de
ontem sobre. o massacre dos Sem-terra no Estado
do Paraná
Recebi há poucos instantes um relatório da Assembléia Legislativa do Estado, executado por uma
comissão especial designada pela Assembléia Legislativa para investigar os episódios de violência
ocorrido no despejo dos agricultores sem-terra no
~unicípio de Santa Isabel do lvaí, constituída suprapartidariamente pelos Deputados Angelo Vanhoni,
Basílio Zanusso, Luiz Claudio Romanelli, José Maria
Ferreira, Walmor Trentini e acompanhada pelo Depulado lrineu Colombo, que relata neste documento
as suas principais constatações: · ·
A Fazenda Saudade, Sr. Presidente, onde
ocorreu o conflito entre a Polícia Milttar e os trabalhadores-rurais sem-terra, tem área de 1.022 hectares, foi vistoriada em março pelo INCRA e declarada
de interesse social para reforma agrária. Naquela
ocasião,.60_fam~ias de sem-terra ocuparam parte da
ãrea, até qüê· ã -~US!iÇãlle pronunciasse. ·Como o ·
proprietário da fazenda recorreu à Justiça, pedindo a
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reintegração de posse, as famílias, sem a intervenção da polícia. retiraram-se do local, acampando às
margens da Rodovia PR-218, até que houvesse solução para o litfgio. Com a asSistência do INCRA, as
famílias decidiram pennanecer no acampamento,
plantando roças de mandioca para a subsistência do
grupo numa pequena área da Fazenda Saudade.
Durante todo o período em que ficaram acampadas às margens da rodovia, as famílias não foram
procuradas por qualquer representante de qualquer
órgão estadual. Em nenhum momento houve negociação, a fim de que o processo de desocupação da
área ocorresse de forma pacífica.
Em ou!t:bro, a juíza da Comarca de Loanda,
Elizabeth Kather, emite mandado, solicitado por seu
proprietário, pela manutenção da posse da Fazenda
Saudade. No dia 30 de ou!t:bro, o Diretor do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem - DER, da
Secretaria dos Trãnspbítes, Francisco Kuster, foi
procurado pelo proprietário da terra. acorripanhado
de um advogado. Recebeu deles o peãldo para que
o DER entrasse com petição à justiça, requerendo o
despejo das famílias das margens da rodovia. O pretexto oficial, na elaboração desse pedido, era o de
que as famílias estavam ameaçadas de atropelamanto, pois estavam acampadas numa curva da ·esIrada. O mandado de despejo- fo~ emitido pelo juiz
Raul Portugal, da Comarca de Santa Isabel do lvaí,
no dia 12 de novembro.
Na segunda-feira, dia 06 de novembro, as famílias foram comunicadas sobre a existência de ardem judicial de despejo, através de oficial de justiç3.
No dia 07, na tentativa de evttar o despejo das margens da rodovia, os agricultllres atravessaram a cerca da Fazenda Saudade.
No dia 8, à tarde, as familias de agricultores
sem-terra receberam, então, a ordem judicial de
despejo da Fazenda Saudade. Para comandar a
operação de despejo foi designado o Capitão da Pclícia Milttar Gilberto Cândido, tendo sido destacados,
ao todo, noventa policiais militeres. Elo Capitão, os
agricultores receberam ordem para desocupar a
área em duas horas. Os policiais tinham em seu pcder bonilas, .revólveres, fuzis, mosquetões, algamas, bastões de madeira e material de guerra quí~
ca, conforme o relatório anexado a esse documento
pelos deputados estaduais do Paraná
Diante da ameaça de uma evacuação sob condições de força, as familias rectJsaram-se a sair. O
confronto teve início pela Polícia Militar, ao lançar
bombas de efeito moral sobre as familias, segundo o
relatório dos deputados estaduais. Os sem-terra ti- .
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em seu poder apenas material de trabalho, foices, facões, enxadaS, e também garrafas de cerveja,
de água sanitária e três garrafas de gasolina As
garrafas de gasolina que o nosso Presidente da RepCblica descobriu serem coquetéis molotovs, que
não foram usados, que não foram arremessados,
pois nenhum soldado, ao final do confronto, apareceu com queimaduras.
Segundo relalos das fammas, em rTJQmento aigum os agricullores consideraram a possibilidade de
que a PM, de falo, fosse executar o despejo com
violência E por quê? Porque essa prática não é
usual no Paraná. Quando Governador, estabeleci
em um decrelo um sistema de mediação, através do
quai 1odas as ordens de despejo seriam examinadas
por um Conselho de Secretários até chegar à mão
do Governador que, exauridos os meios suasórios,
determinaria, se fosse o caso, o despejo. Nunca
uma desocupação violenta ocorreu depois desse decrelo.
No confronto ficaram feridos dois policiais - pequenos cortes, uma contusão na "canela" de um deles - e treze trabalhadores rurais sem-terra Retifico,
assim, os números a que me referi ontem neste pienário.
Todos os agricullores apresentavam ferimentos
causados por arma de fogo. Alguns foram atingidos
depois de algemadQS (de!alhamento no relatório preliminar da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná). Havia no acampamenlo doze mulheres grávidas e cerca de sessenta crianças. Algumas mulheres forain violentiímente espancadas.
Após o· confli111 os feridos foram levaqos para
hospitais de Santa Isabel do lvai, Paranavar e Loanda, previamente informados pela PM da iminência
do conflito.
A Polícia Militar - a sofisticada Polícia MHitar
desse Governo do Paraná - comunicou antecipadamente ao hospital de Loanda, próximo a Santa lsabel do lvai, que ficasse de plantão no sentido de receber as vitimas da operação que pretendia realizar.
Na ação policial, os pertences das familias loram queimados. As tammas foram levadas até a cidade de Santa Isabel do lvaf e alojadas precariamente em terreno cedido pela Prefeitura
Sr. Presidente, ou o Governador do Estado do
Paraná mostra que não tinha conhecimento da operação, e age severamente em relação ao Procurador
e ao Direlor do DR, ou deixa de tergiversar e enrolar
e assume, de uma vez por todas, que alua com dureza e violência nos movimen1os sociais mobilizados
no Estado. De qualquer forma, a irresponsabilidade
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do Governo do Estado foi menor que a sorte do Govemador. A sorte de :;;. Exa. foi tão grande que nesse despejo de sem-terra, para evitar que fossem
atropelados, dos doze feridos, até agora, nenhum
veio a falecer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Concede-me V. Exl!
um aparte?
·
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Roberto Requião, ainda na sexta-feira ouvi a descrição dos tatos que V. ~ agora traz com maior precisão, com
base no relatório dos deputados esladuais da Assembléia Legislativa do Paraná. A folo publicada na
imprensa, na primeira página, por exemplo, do Jornal do Brasil e do Jornal da Tarde, na Folha de S.
Paulo, no Estado de S. Paulo e outros jornais faz
lembrar acontecimen1o da nossa História, como os
de Domingos Jorge Velho, exterminando o .Ouilombo
de Palmares, e os de Canudos, descri1o por Euciides da Cunha em Os SertOes. Seria de se esperar
que ao final do século XX não tivéssemos mais situações como aquelas: uma fileira de cinqüenta,
sessenta soldados da Policia Militar com espingar- ..
das apontadas para trabalhadores sem-terra que
carregavam enxadas, foices, instrumentos de trabalho e até uma garrafa, que foi flagrada no ar, lançada pelos trabalhadores em direção aos policiais,
sem que houvesse registro, por parte do fotógrafo
ou do repórter, de que aquela garrafa tivesse ferido
qualquer dos policiais.
SR. ROBERTO REQUIÃO- E sem gasolina,
como é próprio de um coquetel molotov, e como
resposta a dezesseis bombas de efeilo moral e de
gás lacrimogênio lançadas em cima de mulheres e
crianças.
Sr. Eduardo Suplicy - Pois bem, Senador
Roberlo Requião, era de se esperar que o episódio
de Corumbiara, ocorrido há poucos mais de dois
meses erri Rondônia, fosse 0 último grave falo de
violência entre trabalhadores no campo e policiais
militares neste Pais. E, com esse objetivo, aliás, o
Presidente Nacional do PT, José Dirceu, visitou o
Presidente da República, dizendo que, com respeito
à reforma agrária, o Partido dos Trabalhadores daria
a mão ao Governo para que es1a se realizasse com
maior rapidez. Infelizmente, parece haver uma descoordenação de esforços, porque, de um lado, o
próprio Presidente do INCRA, Francisco Graziano,
corretamente registrou que o ocorrido em Santa lsabel do lvaí o deixava em difícil situação de negociação com os trabalhadores. Como realizar um diálogo ·

o

o

604

ANAIS DO SENADO FEDERAL

construtivo com trabalhadores sem-terra, que estão
a mostrar a necessidade de a terra ser ublizada,
conforme prevê a Constituição, de forma socialmente produtiva, e, ao mesmo tempo, ver episóãJOS
como a prisão de Diolinda Alves de Souza, algemada, e do Sr. Márcio Barreto? E agora a violêilcia
OLNi dizer que o ex-governador e Presidente do ·
PDT, Leonel Brizola, ficou tão impressionado com o
fato que resolveu perguntar pessoalmente ao Governador Jaime lemer, seu companheiro de partido,
que absurdo era aquele de se permitir que a Polícia
Militar atirasse nas pernas de trabalhadores que
nem armas tinham ·para ameaçar os policiais ni~ita
res. E eis que nem ·mesmo nas pernas souberam alcançar porque hoLNe pulmão perfurado, hbLNe abdômen perfurado. Ora, Senador Roberto Requião, V.
ExA, que foi Governador do Paraná, conhece a dificuldade de enfrentar tais momentos melhor do que
eu, que não tive uma responsabilidade dessa ordem
pela frente. Mas fico imaginando que, afinal, o Governador Jaime lemer, ex-Prefeito de Curitiba, muitas vezes mostrou atitudes criativas, inovadoras, S.
Exa tem uma pagagem política grande e é de se esperar da parte dele uma sensibilidade social, uma
atitude responsável diante de uma situação como
essa nesse momento grave em que vivemos. Rco a
esperar as palavras do Governador Jaime lemer,
porque esse episódio dificilmente vai contribuir para
a solução do proble.ma, a não ser para, quem sabe,
algum latifundiário dizer: "Ah, lá no Paraná resolveram atirar nos sem-terra", o que não é solução para
resolver ·problema social tão sério quanto o de se
possibilitar que trabalhadores usem adequadamente
·
a terra no Brasil.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Eu poderia lhe
· · · dizer, Senador Eduardo Suplicy, numa tirada de humor negro, que a criatividade desse episódio em relação a Corumbiara foi que o Secretário· de Segurança mandou atirar nas pernas dos sem-terra, só nas
pernas. A ordem não foi cumprida integralmente,
pois partes superiores do corpo de trabalhadores foram atingidas.
No entantn, para ser justn, quero deixar claro
que conheço o Gov!i!mador Jaime lemer. S. Ex" já
viveu tragédias semelhantes ·quando tentava, pela
força da guarda municipal, retirar assentados urbanos. Uma dessas tragédias culminou com a morte
de um policial militar.
Quero também diz-er que se o Governador Jaime lemer não é um homem que segure a administração com firmeza na sua mão, também não é um
homem violento. Mas a minha indignação se multipli-
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·· ca em relação a esse incidente com os sem-terra
quando verifico que, em vez de o Governador agir
com o apoio da polfcia, com o comandante do despejo, com o advogado que requereu o despejo na
beira da estrada para evitar acidentes :rodoviários a
fim de sanear o Estado do Paraná dos violentns e irresponsáveis, montou uma grande jogada de marketlng que culminou com a declaração de uma testemunha que não esteve no local. Essa declaração
foi veiculada em todas as rádios e televisões do
País: o testemunho do Presidente Fernando Henrique Cardoso que deplora, desqualifica, o movimentn
dos sem-terra, assegurando que eles tinham coquetéis molotov. Desinformado, mal assessorado, tornou-se parte do instrumento de marketlng montadO
a partir do Paraná para desqualificar o movimentn.
A providência enérgica que qualquer governador sério com a formação do Governador Jaime lerner deveria tomar seria a punição e o afaslamentn
dos responsáveis. Mas, parece-me-que-no Paraná
de hoje, como na Curitiba de ontem, vale muifo mais
o marketlng, vale muito mais a notícia, vale muitll
mais a versão do que o fato. E o ins!rumentn dessa
ignominiosa invasão e despejo foi exatamente a fala
do Presidente da República, a testemunha que não
esteve no locaL
O Sr. Josaphat Marinho - V. Exª me permite
um aparte?
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o
aparte a V. Ex•.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Roberto Requião, não preciso entrar na análise dos faros que V. Ex" acaba de descrever, fundados em
pormenorizadas informações de membros da Assembléia legislativa de seu Estado. Os fatlls são
por si extremamente lamentáveis. O que desejo assinalar, a partir desse caso do Paraná, é que os problemas do campo estão-se agravando, os conflitns
estão-se multiplicando por falta de programação do
que se chàma reforma agrária ou. por falta de uma
política agrícola O Governo somente toma decisões
circunstanciais. Quando os fatns ocorrem num lugar,
movimenta-se o INCRA e quando há uma invasão
noutro ponto, por igual. Mas não há uma ação permanente, coordenada, traduzida numa programação
capaz de pacificar o campo. Enquanto isso não se fizer, esses fatlls vãci multiplicar-se lamentavelmente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Senador Josaptiat Marinho, muifo obrigado por sua intervenção.
Leinbro que a primeira e última reforma agrária feita
no Brasil traduziu-se na dMsão do País, na época
dõ Descobrimentn, em capitanias hereditárias.
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O Sr. Eduardo Supliey - V. Ex" ll1ll perm~e
um aparte?
. O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o
aparte a V. Ex".
O Sr. Eduardo Suplicy- A sugestão que gostaria de fazer é no sentido de que V. Ex" requeira
que seja transcr~ no Diário do Senado Federal a
foto do fotógrafo Guto Rocha, do Diário do Noroeste de Paranavaí, mostrando aquela cena,.que é um
ePisódio hiS1órico importante. Na sexta-feira, solicitei
ao fotógrafo que enviasse logo a foto, que foi publicada em quase todos os jornais do Brasil. No meu
modo de entender, aquela foto enriquece e co~
menta, com extraordinário detalhe, o que está registrado no relatório dos Deputados da Assembléia Legislatiita do Paraná.
.
O SR. ROBERTO REQUIAO - Mais do que a
foto Senador Eduardo Suplicy, cuja pedido de plblicação no Diário do Senado Federal subscreverei
junmmente com V. Ex", vale o depoimento do fológrafo, que já estava no local antes da chegada da
polícia, com o qual conversei antes do meu pronunciamento de s~;~xta-feira.
Não havia bomba, não houve agressão. A
agressão foi da policia, que entrou batendo_ ~
çando bombas d~ efeito moral. Eram 9~ pohe~ms e
40 sem-terra, mms as ITlUheres e as cnanças. Era
uma superioridade c:te ~nto e de homens que
tomaria extremamente fácil qualquer C?nversa PBr:a
remoção daqueles sem-terra, que, P~ 1 fica~nt~: já
haviam saído da fazen~a por deferm1nação Judicial,
foram ~entados à beira da estrada pelo INCRA e
que cultivav~ uma parte da fazen_da, em processo
de desapropnação: com a assessona do IN~RA.
Lamento ma!s ~ vez que o Pres!dente da
República tenha Sido 1nstrumento da mentira plantada pelo marketing do governo do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (José Edaard~ Outra)
Mesa informa ao ~enador Roberto ReqUião que, .'nfelizmente, o Diáno do Senado Federal não publiCa
fotos, no entanto, o depoimento do fotógrafo poderá
sertranscrito.
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Durante o diSCUTSo do Sr. Roberto Requião, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da
presidência, que é ocwada pelo Sr. José
Eduardô Dutra, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a pal11vra ao nobre Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO
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DO ORADOR, SERA PUBUCADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA· (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, devo
abordar, neste final de sessão, o tema relacionado
com o projeto da medida provisória que o Governo
submeteu à decisão do Congresso Nacional, partinente à fusão dos bancos e instituições financeiras.
Trata-$e de uma decisão que, de certa maneira, surpreendeu os meios políticos, econômicos e linanceiros do País. Ainda hoje tivemos oportunidade,
num amplo debate com o Ministro Pedro Malan, do Ministério da Fazenda, de Etlordar o tema e a trami1açi!o
da proposiçao que estamos examinando no Congresso Nacional. S. Ex'l deixou bastanfe claro que há necessicfade de um entendimentl, de um diálogo mais
intenso entre o Congresso Nacional e o seu Ministério,
entre a área financeira do Governo e particularmente o
Senado, por se tratar de uma instill.içflc> que se dedica.
a nível constitucional, dos debates e das SOIIJ9Õe& linanceiras de inferesse desta Nação.
Esteve s. Ex.. em santa Catarina na terça-feira
passada, quando teve oportunidade de rapidamenfe
abordar 0 tema e anunciar que o Governo estava
elaborando essa proposição que seria submetida,
via medida provisória, ao exame e à deliberação do
Congresso Nacional. Segundo o testemunho de S.
Exª, os trabalhos que se reafizam no seu Ministério
entram pela no~ e somente na sexta-feira, entre
nove e dez horas da noite, o trabalho que se refere
ao projeto ou à sua respectiva exposição de motivos
foi concluído.
Consultado 0 Palácio do Planalto, a-decisão de'
Sua Excelêricia 0 Presidente da República foi a de
que, em se tratando de matéria urgente, de relevante interesse nacional e tendo a noticia vazado também em certos meios de comunicação, a notícia deveria ser divúgada imediataménte. O Congresso
Nacional, particularmente o Senado - posso dizer
porque tem o interesse maior - foi de certa forma
surpreent!ido com a decisão.
No dia de ontem, desta tribuna, diversos Senadores abordaram o assunto com bastante veemência - e até mesmo com certa agressividade - por
considerarem que não foi examinado preliminarmente entre as lideranças do Congresso, particularmente
do Senado, e a área financeira do Governo.
Na reunião que hoje reafizamos, àom a participação dos Senadores Jader Barbalho, Vilson Kleino- ·

606

ANAIS DO SENADO FEDERAL

bing, José Roberto Arruda, Wz Alberto de Oliveira,
Beni V eras e este orador que está na tribuna, o assunto foi amplamente analisado e todos saímos com
a convicção de que a decisão tomada pelo Governo
se destina efetivamente a buscar uma solução para
o sistema financeiro nacional. Ocorre que o sistema
financeiro nacional está passando por transformações profundas em toda a Nação e essas transfonnações se operam em escala nacional.
Vários países do mundo, inclusive os Estados
Unidos da América. o Japão, o México, a Argentina
e a Inglaterra promoveram transformações nos seus
sistemas financeiros, que vêm correspondendo a soluções adequadas às situações em que se encontram essas nações vizinhas ou distantes.
Ora, o Brasil não poderia ficar fora dessa situação. Existem cerca de 240 bancos espalhados por
todo o País. Conseqüentemente, é previsível uma
transformação no quadro financeiro ou, mais propriamente, no sistema financeiro nacional.
A crise que está vivendo o sistema financeiro é
decorrente da situação criada, fundamentalmente,
com o fim da inflação elevada. Naquela ocasião, os
bancos recolhiam recursos de seus correntistas a
custo zero - caso dos depósitos à vista - e emprestavam a juros de 40% e até 50% ao mês.
O corte drástico da inflação expôs sobretudo
os pequenos e mé<:lios bancos que, sem os lucros
proporcionados pelo floating e sem a necessária
agilidade para recluzir custos e aumentar os índices
de produtividade, passaram a enfrentar constantes
crises de liquidez.
·
A quebrá do Banco Econômico e outros egravou o quadro. Os pequenos e médios bancos, que
obtinham recursos recorrendo diariamente ao mercado interbancârio, passaram a enfrentar dificuldades resultantes da maior seletividade aplicada pelos
grandes bancos, provedores desses recursos.
Diante disso, passaram a recorrer com mais
freqüência ao mecanismo do redesconto de liquidez,
propiciado pelo Banco Central, submetendo-se às rí- .
gidas regras desse sistema, que penaliza com elevados custos as instituições que recorrerem com
maior frequência a esse tipo de assistência financeira emergencial.
Vale salientar que o fenômeno do ajustamento
do sistema bancário ocorreu em todos os países que
enfrentaram situações iguais à nossa, ou seja, passagem de uma ambiente-hiperinflacionãrio para outro, de
inflação de primeiro mundo, de forma abn.pta.
Ora, o que se examina no momento é qual o
melhor caminho a ser adotedo pelo Brasil para ope-
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racionalizar essa transformação do sistema financeiro nacional. A conclusão foi a elaboração da medida
provisória que estamos discutindo, na perspectiva
de que no prazo de dez anos o Brasil sofrerá uma
grande modificação no seu quadro de instituições !h
nanceiras, de forma que possa atender de forma
mais adequada as condições econômicas e negociais deste Nação.
A situação que estamos vivendo precisa ser
bastante esclarecida. Essa medida provisória não é
uma carta branca. é uma medida tomada após longo
estudo e esse estudo prosseguirá exatamente por
intermédio do Congresso Nacional, especialmente
pela comissão que foi designada para examiná-la
Estamos empenhados em que essa medida
seja aprovada o mais rápido possível, exatemente
porque a conclusão que se tem - e essa é a convieção que resutou do nosso encontro de hoje - é que
a legislação relacionada com o poder de. ação do
Banco Central ainda é bastante frágil, sem condições de conduzir as instituições financeiras, principalmente os seus dirigentes controladores, em atender
às determinações do Banco Central. Até agora o
Banco vem autorizando, determinando medidas, tazendo comunicações, chamando os diretores e controladores para que verifiquem as condições de suas
instituições e adotem providências que evitem a nquidação ou outra medida interventora do Banco
Central. Mas como a legislação é frágil e não impõe
condições mais fortes, os bancos nem sempre atendem a essas situações. Agora, com a queda da infiação, chegamos a uma perspectiva de que se este
Governo não adoter um sistema que conduza às tusões e incorporações no sistema financeiro, o Brasil
poderá chegar a uma situação de caos nesse setor.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Com mlito
prazer, nobre Senador Eduardo Suplicy.
o sr: Eduardo Suplícy - Prezado Senador
Francelina Pereira, terã o Ministro da Fazenda, Pedro Malam, ou o Presidente do Banco Central, Gustevo Loyola, conseguido estimar exatemente qual a
renúncia fiscal que resultará das conseqüências
dessa medida provisória? Tinhamos uma reunião no
Banco Central marcada para as 1Ohs de hoje. Quando me encontrava jã dentro do avião a caminho de
Brasma, informaram-me que seria apenas um café
às Sh30min. Essa foi a informação que chegou aos
Senadores da oposição. Portanto, não sei se foi propositadamente. Só pude chegar ao Banco Central
por volte das 1Oh. Lã, fui recebido pelo Diretor da
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.. Área Monetária, Alkirnar Moura, e, posteriormente,
pelo PI1JSidente do Banco Central, Gustavo Loyo1a
0 ex-Ministro e Deputado Antônio Delfim Netto
estimou que essa medida provisória traria prejuízos
da ordem de R$ 12 bilhões, em termos de renúncia
fiscal. Não sei se o Ministro Pedro Malan chegou a
dar uma estimativa mais concreta. Mas me preocupa
o fato de que o Governo tenha, com relativa rapidez,
galvanizado esforços e energia no sentido de encontrar uma saída para que instituições financeiras pucompreensível que as aumridessem sobreviver.
dadas estejam preocupadas com os correntistas
com os investidores, com a estabilidade do siste~
financeiro. Mas a que cuslD? Senador Francelina
Pere!ra, eu gostaria que na próxima semana, por
ocasião da vinda do Presidente do Banco Central,
Gustavo Loyola, à Comissão de Assuntos Econômicos, na qual estará presente 0 Ministro Pedro Malan
eles tivessem uma resposta muito clara sobre 0~
efeitos dessa medida provisória do ponto de vista de
quem vai pagar. Tendo 0 Banco Central colocado
R$ 3,5 bilhões no Banco Económico, eu gostaria de
saber se toda a população brasileira vai contribuir
para a salvação de instituições como esta e outras
que estão por ser objelD de fusões. Qual a conseqüência, do ponm de vista da distribuição da renda e
da riqueza, neste País que chegou ao ápice de se
tomar o campeão mundial da desigualdade? Permita-me, também, Senador Francelina Pereira, colocar
algumas das preocupações que transmiti ao Presidente Gustavo Loyola Em meados dos anos 70
houve uma legislação referente à Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas -COFIE, abrindo a
possibilidade de empresas incorporarem outras ou
seja, empresas com lucro incorporarem as com prejuizo. Isso se deu a todos os setores, não ao financeiro; muitas instituições financeiras ulilizarllf"IH;e
disso, e foram constatados abusos pela Receita Fe?eral ..Houve empresas, instituições, que procuraram
Inclusive engordar contabilmente os seus prejuízos
para depois outras empresas poderem incorporá-las .
e então possibilitar um processo de menor pagamento de Imposto de Renda que, de outra forma,
seria pago. Que lições terá o Governo, a sociedade
brasileira aprendido daquele episódio, uma vez que
se havia fechado aquela possibilidade? A Lei das
Socied~des Anónimas prevê recentemente algo nesse sentido, mas esta medida provisória abriu novas
Àossibilidades, inclusive, de subsídios. A quem?
queles que no País têm menos? Estarão sendo
instituídos recursos para a população mais carente
no País? Ademais, Senador Francelina Pereira,
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preocupa-nos a ·própria constitucionalidade desta
medida provisória. O arl 150 da emenda constib.lcional n" 3 alterou o § 62 do arl 150 da Carta Magna,
que passou a ter a seguinte redação: "Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
C?ntribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Dis!rito Federal e aos Municípios: § 6" Qualquer subsfdio ou isenção, redução de base de cálculo concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relalivos a imposms, taxas ou contribuições só poderá
ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente !ribulo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no
arl 155, § 2",)(11, g.• Assim, o Partido dos Trabalhadores, prezado Senador Francelina Pereira, ingressou junm ao Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade, mostrando, além de
0 lJir?S ~s. a nossa preocupação com respeito
a taiS medidas. Espero, sobretudo relativari1ente aos
efeitos da concentração de renda e riqueza neste
Pais, que o Ministro Pedro Malan e o Ministro Gusta- .
vo Loyola esclareçam, com a maior nitidez, as ações.
·
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Agradeço a
V· Ex" a exposição e o pon!D de vista apresentados.
EslDu certo de que V. Ex" admite que a legislação atual é muito frágil e insuficiente para permitir ao
Governo operacionalizar medidas drásticas qUe visem ao equilíbrio do sistema financeiro nacional.
Basta olhar o passado e verificar o qoo o Govemo fez em relação ao COMIND e a outras insti!J.ições que financiavam o Sistema de Habitação Popular. Observa-se que aquelas decisões tomadas !oram, ao mesmo tempo, objeto de pleitos junto à Jusliça ~ue ainda hoje transitam nos tribunais, na perspecliva de que o Governo termine por pagar elevadas quantias a essas instituições, sob o argumen!D
de que essas medidas tomadas, em relação aos
bancos citados, foram adotadas a destampo, ou
seja, não foram !ornadas no momenlD adequado.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra. Fa- ~
zendo soar a campainha.) - Informo que o tempo do
nobre Senador está esgotado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA -Agora, 0 que
se. tem em vista ~ a elaboração de uma legislação
CUJO ponlD de partida está nessa medida provisória,
a fim. de que o sistema que iremos adotar, de agora
em diante, conduza o Governo, inclusive, a apreender o património dos controladores e dirigentes de
bancos envolvidos no crime do "colarinho branco• ,que não sofrem nenhuma punição. Hã apenas
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um exemplo no Brasil com o Banco Hércules, do
meu Estado de Minas Gerais.
Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, na me• dida proposta judicialmente pelo Partido dos Trabalhadores, sob o argumen1o de inconstitucionalidade
dessa medida, segundo o testemunho do Ministro da
Fazenda e de seus auxiliares, advogados e juristas,
procurou-se de toda a forma evitar, no texto exposto,
qualquer ferimento ou transgressão da legislação
que importe em qualquer medida judicial. Todo cuidado foi considerado para evitar que se exija uma lei
complementar ou especifica, corno diz o texto, para
a definição desse problema
Seja corno for, Sr. Presidente, o relator da comissão que vai examinar essa medida provisória é
efetivamente o Deputado Benito Gama. S. Ex~ hoje
manteve um longo conta1o, logo após a nossa reunião, com o próprio Ministro Pedro Malan, debatendo exatamente os aspec1os mais controvertidos da
proposição que ternos em apreciação no Congresso
Nacional.
O Presidente da comissão provisória seria um
deputado federal, no caso, o Deputado Gonzaga
Mota, mas o nosso ilustre líder Jader Barbalho declarou hoje que, corno a rela1oria dessa medida provisória caberia ao PFL, e tendo este partido indicado
definitivamente .o nome de Benito Gama, o Senado
iria reivindicar a presidência da Comissão.
Esse era o tema que queria trazer para debate.
Estamos diante de uma medida provisória das mais
importantes para esta Nação, exatarnente porque
visa evitar o caos financeiro e, por via de conseqüência, contribuir para não levar intranqüilidade a
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alíneas a e b do Regimento Interno do Senado Federal.

Justificação
A CP! em questão já realizou cerca de 31 (trinta e uma) reuniões foram tornados 67 (sessenta e
sete) depoimentos, sendo visitados os Estados de
Rondônia, Roraima e Minas Gerais, aonde se realizaram audiências públicas nas cidades do Porto Velho, Boa Vista, Belo Horizonte, Governador Valadares e Teófilo OfOni, respectivamente.
No decorrer dos aludidos depoimentos surgiram diversas denúncias e falos que servirão de subsídios para elaboração do relafório final da CPI.
Farta documentação foi encaminhada para
análise da Relafória, assim com curto tempo disponível que resta para o término do prazo da Comissão, e como ainda há necessidade de se realizar alguns depoimenlos e diligências__!@_cpcumentação
em poder da Relafória, se faz mister a prorrogação
pretendida, esperamos que nossos pares concordem com este pedido para que possamos conclui
nossos trabalhos de acordo com os princípios que
norteiam o bom desenvolvimento das atividades do
Senado Federal.
Com a concordância desta prorrogação, a
mesma deverá funcionar de 21-11-95 até 15-12-95 e
de 15-2-96 até 19-4-96.
Brasma, 11 de novembro de 1995. - Senador
Romero Jucá, Relator da CPI.
Assinatura ao Pedido de Prorrogação do Prazo
da CP! da Mineração.

todcs os segmentos-da sccied...oc!e, inclusive aqueles

Ramez Tebet- Leomar Quintar'!ilha- Gerson

de menores rendas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N21.448, DE 1995

Camata - João Rocha - Carias Patrocínio - José
Alves - José Eduardo Outra - Onofre Quinan - Romeu Turna- Sérgio Machado- Darcy Ribeiro- Bello Parga - Geraldo Mello - Élcio Álvares - Carias
Bezerra - Jonas Pinheiro - Freitas NefO - Lúdio
Coelho - Rober!o Freire - Gilvan Borges - Flaviano
Melo - Nàbor Júnior- Marina Silva- José BíancoJosé Rober!o Arruda- Valmir Campala- Mauro Miranda- Ney Suassuna- Antônio Carias Valadares.

Senhor Presidente,
Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar de lnquêri1o, criada através do Requerimenlo
nº- 185195, destinada a apurar as denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a atividade de mineração do Brasil, requeiro de' Vossa Excelência a
prorrogação do prazo da Comissão por mais 90 (noventa) dias, sendo que essa prorrogação deve-se
dar com base nos arts. 152 e 76, incisos 11 e III § 1"-

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - O
requerimento lido contém subscritores em número
suficiente para a prorrogação solicitada, nos termos
do art.152 do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeifOs.
Concedo a palavra ao Senador Emandes Arnorim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

-

--
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero manitestar a preocupação do PT com respeito aos efeitos
- da medida provisória que dispõe sobre medidas de
fortalecimento do sistema financeiro nacional e dá
outras providências.
Em visita hoje ao Banco Central, dialogando
com o Diretor Alkimar Moura, da Área Monetária, e
com o Presidente Gustavo Loyola, manifestei a
preocupação, sobretudo, com respeüo aos efeüos
dessa renúncia fiscal, aos crédüos subsidiados que
se concederão às instib.ições financeiras e à forma
segundo a qual instituições poderão ser absorvidas,
adquiridas, com os mais diversos instrumentos contidos na medida provisória; em que medida isso vai
resultar em renúncia fiscal e crédüos subsidiados
para aqueles que já detêm exlraordinários recursos.
É compreensível que 0 Governo queira a estabilidade do sistema financeiro, a estabilidade da
moeda, a proteção de correntistas e de investidores.
Mas a que custo, Sr. Presidente? Em que medida,
assim, não se estará protegendo o patrimônio daqueles que conseguiram extraordinário crescimento
de seus lucros e de seu patrirnônio por diversos
anos, em tempos de vacas gordas para o sistema financeiro, que não administraram bem as suas empresas e agora poderão ser absorvidas?
Somente caso se comprove eventual má-fé - o
que é difícil - dos administradores e controladores
acionistas é que eles poderão ter os seus recursos
objeto de formas de contrapartida para absorverem
os prejuízos do sistema, da instituição e do próprio
Tesouro.
O Governo injetou, por meio de recursos do
Tesouro, só no Banco Econômico, R$ 3,5 bilhões; e
outros tantos, não sabemos se R$ 1o bilhões, se R$
12 bilhões, se R$ 15 bilhões, é o quanto poderão
custar para o Tescuro Nacional as presentes medidas.
Que o Ministro da Fazenda Pedro Malan esteja
preparado para responder na próxima 'semana, perante a Comissão de Assuntos Econômicos, quem
vai arcar com isso, quais os efeitos sobre a distribuição da renda e da riqueza, quais as conseqOências
para aqueles que, eventualmente, tenham administrado mal os seus recursos ou enviad<ros para o exterior; e em que medida serão eventualmente pmidos e contribuirão com o seu patrirnônio para que
não seja o patrirnônio do povo brasileiro aquele que
irá pagar; até que ponto, com tais medidas, não se
. estará concentrando maior renda e maior riqueza
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Já de 1975 a 1985, aproxima:larnente, tivemos

no Brasil mecfK:Ias, contidas na Comissãl de Fusão e
lncorporaç;1io de Empresas, que levaram nUtas empresas, com prejuízos ml.itas vezes contabtlmente forjados, a serem adqliridas por empresas lucrativas,
que fizeram tal procedimenb de fusão para dimim.ir o
quanto tinham que pagar de lrrposto sobre a Renda
É preciso maior clareza sobre tais procedimentos; é preciso que o Governo, que tem tanta dificufdade em encontrar recursos para a Saúde, para a
Educação, para melhorar a condição de vida daqueles que ganham tão pouco em nosso Pafs, explique
como é que, com tanta rapidez e energia, consegue
criar meios, tais como os contidos nesta Medida Provisória, para salvar as instüuições.
Sr. Presidente, solicito que seja transcrito nos
Anais, anexa ao meu pronunciamento, a Ação Direta
de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, que
o Partido dos Trabalhadores encaminhou ao Ministro
José Paulo Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente do
.Supremo Tribunal Federal
MD. Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence
"Mas é uma experiência eterna que
todo homem que tem poder é levado a abusar dele. Vai até encontrar limües. Quem diria! A própria virtude precisa de limües. Para
que não possam abusar do poder, precisa
que, pela disposição das coisas, o poder
freie o poder.•
(MONTESQUIEU. "O Espírito das Leis",
Livro XI, Capíltio IV, Ed. Saraiva, 1987, trad.
Des. Pedro VIeira Mota, pág. 163)
O Partido dos Trabalhadores- PT, partido polftico com registro definüivo no Egrégio Tribunal S~
rior 8eüoral (Resolução n" 11.165, de 11 de junho
de 1982), com representação no Congresso Nacional, onde recebe intimações, vem por seus advogadós ln fine assinados, com todo acatamento devido
a esta Augusta Corte, propor nos termos do arl 103,
VIII e arl 102, I, a, e p da Constib.ição Federal a
presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSmUCIONALIDADE
com pedido de liminar
contra a íntegra da Medida Provisória n" 1.179,
de 3 de novembro de 1995, pttllicada no Dil!rlo on-

c
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cial da União de 6 de novembro de 1995 e ratificada peto Dii!irio Oficial do dia 7 de novembro de
1995, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:
I - Do Ato Nonnativo Inconstitucional
O Excelentlssimo Senhor Presidente da República adorou, no dia 3 de novembro de 1995, a Medida Provisória (MP) o2 1.179, publicada no Dii!irio
Oficial da União do dia 6 de novembro e. ratificada
no dia 7 de novembro p.p., que "Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências" (Doe. 01).
O referido dispositivo legal ora guerreado foi
gestedo no Ministério da Fazenda, pelo Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda Pedro Malan (também presidente do Conselho Monetário NacionaQ, conforme
demonstra a inclusa exposição de motivos de sua lavra. que foi adotada como tal por Sua Excelência- o
Presidente da Repíblica - ao encaminhar a MP ao
Congresso Nacional.
De acordo com a exposição de motivos, a Medida Provisória objetiva "Incentivar Operações de
Mercado, consistentes em reestruturações societi!irias, como etapa natural do Processo de Redefinição
e Adaptação do Sistema Financeiro Nacional ao
novo ambiente inflacionário. Neste sentido, as instituições aqui instaladas estarão seguindo tendência
observada em mercados financeiros de outros países. e certamente precedendo ações semelhantes
que virão a ocorrer em outros países. Ressalte-se,
neste particular, que as medidas de natureza tributi!iria contempladas na medida provisória bem como as
demais medidas objeto de regulamentação expedida
pelo Conselho Moneti!irio, estendem-se não somente
àquelas Instituições que se encontram nos regimes
especiais de intervenção, liquidação e administração
especial temporária, previstos respectivamente na
Lei o2 6.024, de 13 de março de 1974, e no DecretoLei o2 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, como também, de forma geral, a todas as instituições integrantes do sistema financeiro que venham a envolver-se em programas de reorganização societi!iria".
Em outras palavras, a Medida Provisória aqui
atacada visa a modificar a legislação então em vigor,
bem como a criar novos mecanismos legais, no sentido de possibilitar e facilitar a reestruturação do Sistema Financeiro Nacional (art 1"), seja através de
incentivos fiscais por meio de redução de base
de cálculo e de renúncia de receitas do tesouro
(art. 2"); seja retirando direitos assegurados aos
acionistas minoritãrios na legislação das Sociedades Anônimas (art. 32).
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Ocorre que as inovações e as modificações
trazidas pela Medida Provisória 1.179 são flagrantemente inconstitucionais e imorais, em total desrespeito ao ordenamento pátrio, afrontando à Carta
Magna, em vigor, tudo como demonstraremos a se,. . -~
guir. Para tanto, passemos à análise de cada um
dos seus artigos e dispositivos:
11 - Da Inconstitucionalidade do Art 1• e
seus§§:
O art 12 da MP em apreço estabelece, "in verbis":
"Art 1• O programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao
referido Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por
meio de reorganizações administrativas, . operacionais e societárias. previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil."
§ 12 O Programa de que tratá o caput
aplica-se inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei
o2 6.024, de 13 de março de 1974, e no Decreto-Lei o2 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.
§ 2• O mecanismo de proteção a titUares de créditos contra instituições financeiras, instituídos pelo Conselho Moneti!irio Nacional, é parte integrante do Programa de
que trata o caput.n
O caput do art. 1• acima transcrito deixa claro
que a Medida Provisória esti!i dispondo sobre matéria referente ao "Sistema Financeiro Nacional". especificamente ao determinar que "0 Programa de
Estl mulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional (...) será implementado
por meio de reoganizações administrativas, operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil".
Ou seja, trata-se de norma que vem a legislar
sobre o "Sitema Financeiro Nacional", no sentido
alegado de objetivar a sua reestruturação e o seu
fortalecimento.
Tanto trata do "Sistema Financeiro Nacional"
que, em seu texto, o caput do art 1• refere-se a
duas autoridades moneti!irias do País: O "Conselho
Monetário Nacional" e o "Banco Central do Brasil",
cujas competências e atribuições estão disciplinadas
na Lei o2 4.595, de 31 de dezembro de 1.964. Lei
esta que "Dispõe sobre a Política e as instituições
monetárias, bancárias e creditlcias, cria o Conselho
·-::
Monetário Nacional e dá outras Providências".
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Já o§ 1~. do art 12, dispõe sobre que o programa descrito no caput será aplicado, inclusive, às
instil!.ições financeiras sob intervenção ou em processo de liquidação pelo Banco Central do Brasil.
Por sua vez, o § 2º- do artigo 12 dispõe que
será parte integrante do programa "de que trata o
capuf' (de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) "o mecanismo de proteção a titulares de créditos conlra instituições financeiras".
Dessarte, não restam dúvidas acerca da matéria que é tratada na Medida Provisória ora atacada,
qual seja: legisla ela sobre matériâ referente ao Sistema Rnanceiro Nacional.
Portanto, a referida Medida Provisória é inconstitucional, pois seu art 12 contraria o disposto
no artigo 192, caput, da Constituição Federal, que

estabelece:
"Ar!. 192. O Sistema Rnanceiro Naciona!, estruturado de forma a promover o desenvolvirnento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, será regulado e17! lei complementar. que disporá, inclusive, sobre:
... • (grifo nosso).
E os doutrinadores constitucionalistas pátrios
são unânimes em dizer que é vedado adotar Medida
Provisória sobre ~éria reservada, na Constituição
Federal, à legislação complementar.
Manoel Gonçalves Ferreira Rlho, em sua obra
"Do Processo Legislativo" (editora Saraiva, a;> edição
- 1995);assinala na página 234, que o poder de editar Medida Provisória não tem "limitação explícita
quanto à matéria". A seguir sentencia:
"Enúetanto, pela lógica, de seu carrpo
hão de ser excluídas as matérias de COrTJ!flténcia exclusiva do Congresso Nacional, ou
de suas casas, ou outras st.iJmetidas a leis
complementares, ou aquelas em que é proibida a delegação. Em todos esses casos, nitidamente a Constituição reserva às GAmaras a deliberação. Igualmente ~capam ao
alcance das medidas provisórias as matérias de iniciativa reservada dos Tribunais."
(Grifamos.)
Pinto Ferreira, em sua consagrada obra "Comentários à Çónstituição Brasileira" (ed. Saraiva, :32
vol., 1992, pág. 289/290), assim nos ensina:
"A medida provisória tem força de lei.
Possú um significado equivalente à lei, p:r
rém não se identifica com a lei formal. Por
isso mesmo não pode tal medida ser suce-
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dfinea da lei fonnal, nos casos em que a
Constituição determina que a esfera de dísciplinamento seja atnõuída à lei fonnal. A
medida provisória não pode regular matéria
que, por expressa detenninaçllo da Constituição, deve ser regulada por lei.
O Presidente da RepCDiica também
não pode editar medidas provisórias em maférias reservadas à lei complementar. Cantudo o STF pretendeu, certa feita, ser válida
a expedição de decreiD-Iei (equivalente no
direito constitucional anterior à medida provisória), mesmo em matéria privativa de lei
coi1JIIementar. por causa de circunstfincias
excepcionais, durante o recesso do Congresso Nacional, e com base no Al-5 (RTJ,
88:733-7). Mas isto ocorreu na época da ditadura politica e suspensão da Constituição ·
Federal, pois no fundo o Al-5 era a quintaessimcia da Garfa Política.
·
Do mesmo modo, o governo não pode
eãrtar medidas provisórias disciplinando matérias que não podem ser objefo de de/egação." (Grifamos.)

Mas não é só, para Pinto Ferreira, "é de relembrar que a aprovação da medida provisória pelo
Congresso Nacional não convalida o vfcio de inconstitucionalidade, que pode ser declarado pelo Judiciário". (Op. cit, p. 290.)
Elival da Silva Ramos, em seu livro "A Inconstitucionalidade das Leis --Vício e Sanção" (ed. Saraiva,1994,pâg.191),nosensinaque:
"Rnalrnente, resta verificar se o Presidente da República pode aditar medida provisória sobre qualquer matéria, desde que
da competência da União.
·A tendência doutrinária e jurisprudencial é no sentido restritivo, não se tendo, ainda, entretando, traçado claramente qual o
cainpo material interditado à legislação provisória
Partindo-se da premissa de que as medidas provisórias são de caráter ainda mais
excepcional do que as leis delegadas, pensamos que as matérias sobre as quais não
se admite delegação (art 68, § 1"-, da CF)
devem também ficar fora do alcance das
medidas.
Quanto aos atos de competência privativa dos demais Poderes, dúvida não pode
haver de que não se prestain à edição via
medida provisória Mas basta percorrer·com
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os olhos o indigitado§ 12 do art. 68 da Lei
Maior para se conslatar que a legislação
provisória é incompatível com as matérias
ali arroladas. Aliás, em matéria penal, o próprio Poder Executivo já teve a oportunidade
de revogar medidas, cuja execução fora fiminarmente suspensa pelo Pretório Excelso
em ação direta de inconstitucionalidade.
A edição de medida provisória sobre
matéria stbtraída de sua incidência acarreta-lhe vício de inconstitucionalidade formal
tipológica, que não é sanado pela aprovação
do projelo de conversão; ao contrário, produz inconstitucionalidade consequente na lei
de conversão.n
Da leitura de todos os doutrinadores, resta patente que o Presidente da RepCblica não pode adotar medida provisória sobre as matérias descritas no
§ 12, do ar!. 68, da CF. E, entre as matérias ali arroladas, encontram-se aquelas st.Dmetidas à Lei Complementar.
ESpecificamente sobre os limites do processo
legislativo ponnedida provisória ou lei ordinária, no
tocante ao Sistema Financeiro Nacional, cuja Lei ri>
4.595/64 foi recepcionada como Lei Complementar
pelo art 192 da Constituição de 1988, assim opina o
mestre Celso Ribeiros Bastos, citando o eminente
jurista José Afonso da Silva:
Sobre a força da Lei rt> 4.595/64, José
Afonso da Silva averba com muita precisão:
•o sistema financeiro nacional será mgulado em lei complementar. FICa valendo,
como tal, pelo princípio da recepção, a Lei
nº 4.595/64, que precisamente institliu o
sistema financeiro nacional. Não é, portanto,
a Constituição que o está instituindo. Ba
está constitucionalizando alguns princfpios
do sistema. Aquela lei vale, por conseguinte,
como se lei coJTfJ/ementar fosse. Sua alteração, contudo, depende de lei complementar,
ou seja, de lei fonnada nos termos do art
69. Não precisava a Constituiçllo cuidardesse assunto num capítulo pomposamente denominado sistema financeiro nacional. Mas
é importante o sentido e os objelivos que a
Constituição imputou ao sistema financeiro
nacional, ao estabelecer que ele será estruturado de fonna a promover o desenvolvimento eqt.ilibrado do Pais e a sentir aos interesses da coletividade, de sorte que as
institt.ições financeiras privadas ficam assim
também e de modo muito preciso vinculadas

ao cumprimento da função social bem caracterizada" {Curso de Direito Constitucional
Positivo, 5I' Ed., Revista dos Tribunais, p.

690)."
Não resta dúvida, portanto, quanto à
Constituição promulgada em 5 de outubro
de 1988 ser inovadora, ao incluir um capitulo específico a respeito do sistema financeiro nacional. No sistema anterior, referida
matéria possuía caráter exclusivamente infraconslitucional. Essa inclusão no texto
constitucional, conseqüentemente, acarreta
mais rigidez a uma atividade, cujas principais características são o dinamismo e a flexibilidade de adaptação à velocidade de mudanças do mercado. Entretanto, sobre a legislação infraconslitucional em vigor, vale
comentar o seguinte: enquanto o Congresso
Nacional não tiver estruturado o sistema financeiro nacional de maneira diferente, prevalecem as normas da Lei rt> 4.595, de 31
de dezembro de 1964 (••.)" (lN BASTOS,
Celso Ribeiro e MARTINS, lves Gandra Comentârios à Constituição do Brasil. 1Q Vol.,
Saraiva, 1990, p. 359-{360). (grifo nosso)

Assim, ao criar o "Program...a de Estimulo à
Reestruturação, e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o art 1Q da Medida Provisória n2
1.179, de 3 de novembro de 1995, arvora-se, em poderes ditatoriais, pois dispõe sobre matéria reservada à lei coJ11!1ementar.
Uma vez inconstitucional o caput do ar!. 1"-, inconstitucionais os seus parágrafos. Bem assim os
artigos 22 e 3" da medida provisória, que a ele se reportam e só nele tem razão de existência, haja vista
que também tratam do chamado "Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional".

III -Pa inconstitucionalidade do art. 2"-

o

art 2", da Medida Provisória 1.179,
estabelece tratamento tributârio diferenciado
às instituições financeiras ou de crédito integrantes do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional estabelecido no art 12 já
analisado, através de incentivos fiscais por
meio de redução da bàse de cálculo inscritos em seus incisos. O artigo assim está escrito:
"Ar!. 2" Na hipótese de incorporação,
aplica-se às instituições participantes do
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programa a que se refere o artigo anterior o
seguinte tratamento tributário:· ·
I - a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como perdas os valores dos
créditos de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
11 - as instih.ições incorporadas poderão registrar corno ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor da
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
III - as perdas de que trata o inciso I
deverão ser adicionadas ao lucro líquido da
instillição a ser incorporada, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro líquido;
IV - após a incorporação, o ágio a que
se refere o inciso 11, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V - para efeitos de determinação do lucro re31, a soma do ágio amortizado com o
valor compensado dos prejuízos fiscais de
períodos-base anteriores não poderá exceder, em cada período-base, a 30% do lucro
líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas ná legislação apr.cável;
VI - o valor do ágio amortizado deverá
ser adicionado ao lucro líquido, para efeito
de determinar a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12 O disposto neste artigo somente
se aplicará às incorporações realizadas até
31 de dezembro de 1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do mecanismo de proteção a titulares de crédito, de
que trata o§ 2" do art 12.
§ 2" O Poder Executivo regulamentará
o disposto neste artigo.•
Do caput do artigo acima transcrifo, verifica-se
que ele dará tratamento tributário diferenciado do
atualmente em vigor, àquelas instituições participantes do programa previsto no art 12, da mesma Medida ProvisóriaOra, da leitura do meooionado caput surgem
patentes duas inconstitucionalidades a feri-lo de
morte.
A primeira delas já foi aqui mencionada Tratase da inconstitucionalidade decorrente do vício já
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inerente ao art 12 da MP. Qual seja: a de tratar matéria de competência da legislação complementar
via MP, extensamente analisada no item anterior
dessa exordial.
A segunda inconstitucionalidade exsurge em
razão do dispositivo ora em apreço trazer em si isenção e incentivos fiscais por meio de redução de base
de cálculo, em lei não específica para isso.
Com efeito, o art 2" da MP em seu caput não
escamoteia e é explícito em dizer que dispõe ele sobre tratamento tributário. Já os seus incisos deixam
claro que se refere a tratamento privilegiado, de incentivo e isenção fiscal por meio de redução de
base de cálculo àquelas empresas integrantes do
programa referido no art 12 da MP, afim, justamente, de incentivar e facilitar fusões e incorporações de
instillições financeiras, principalmente daquelas em
situação financeira caótica.
Ocorre que a Emenda Constitucional de n2 3
alterou o § 6!1-, do art. 150 da Carta Magna, que passou a ter a seguinte redação vigente:
"Aif. 150. Sem prejuízo de outras gamntias asseguradas ao conúibuinte, é vedado à Unillo, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos. Município~:. · : ·

...

( )

§ 6"- Qualquer subsídio ou isenção, redução ·de base cl~ cálculo, concessão de
crédito presumido, 'anistia ou remissão relativos a~i.mposto, tàxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica,
federai, estadual ou municipal, que regule
excllJi!~amente as matérias acima enumeradas oü o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art 155, §
2", XII, g.• (grifamqs).
Assim, ~ó tratar de matéria constitucional restrita a Lei especifica que só. sobre ela deva dispor, a
MP em apreço_ ofende a norma constitucional acima
Com_ efeito, a matéria de que trata o art 2" da
MP é hoje em parte tralada pela Lei n2 8.981, de 20
de janeiro de 1995, •que altera a legislação tributária
federal e dá outras providências". Trata-se de lei específica sobre tributos.
Já a MP, além de tratar do SiStema Financeiro
Nacional; em seu art 32 trata de alterar dispositivos
da Lei das Sociedades Anônimas, em matéria que
nada se relaciona com tributação.
Dessarte, a MP, por não ser lei especifica sobre a matéria de isenção, subsídio ou redução de
base de cálculo, não se tratando de norma exclusivamente de natureza tributária, encontra-se fulmina-
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6º-, do art 150, da Carta Magna, st.pra

IV -Da Inconstitucionalidade do Art 3"-:
O art 32 da MP n" 1.179, de 3 de novembro de
1995, inicialmente publicada no dia 6 de novembro
foi retificado na publicação do DOU do dia seguinte:
7 de novembro, passando a ter a seguinte redação:
•Ar!. 32 Nas reorganizações societárias
ocorridas no âmbito do Programa de que
trata o art 12 não se aplica o disposto nos
arts. 230, 254, 255, 256, § 22, 264, § 3º-, e
270, parágrafo único, da Lei rf1. 6.404, de 15
de dezembro de 1976.•
O presente artigo também traz dois vícios de
inconstitucionalidade. O primeiro em razão de somen~ subsistir em face do art. 1" da MP, que é incons_ti!Ucional como já vimos anteriormente. Ora, se
o artigo 3º- só se aplica no âmbito do Programa estabelecido no art 1" da MP, que é inconstitucional,
prejudicado fica a disposição trazida no art 32 acima
transcrito, haja vista que ele só pode ser aplicado no
âmbito daquele referido Programa.
A segunda inconstitucionalidade encontra.;;;e
nas alterações trazidas à Lei das Sociedades Anõnimas (lei n" 6.404/76), ao determinar a não aplicabilidade de vários dos seus disposítivos, afastando o direito de retirada aos sócios dissidentes das operações de fusão, cisão ou incorporação das companhias.
Com efeito, o primeiro dos artigos suprimidos
pela MP diz r!!5Peito ao direito de retirada dos sócios
minoritários dissidentes da deliberação que aprovar
a incorporação da companhia em outra sociedade,
· . . ou sua fusão ou cisão, com o direito de reembolso
do valor das suas ações- art. 230 da Lei.
Ao vedar a aplicação do art 230 da Lei das
SIA, extinguindo o "Direito de Retirada" dos sócios,
a Medida Provisória colide com o art 5º-, inciso XX,
da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém
poderá ser compelido a associar.;;;e ou a permanecer associado".
Também afronta o principio da isonomia, incerto no caput do mencionado art. 5º- da CF, ao dar tratamento diferenciado entre os acionistas favoráveis
e os contrários à incorporação, cisão ou fusão da
companhia de que sejam sócios, em outra
Isso porque será imposta a lógica da maioria,
não podendo a minoria. contrária fazer outra coisa
senão continuar na mesma companhia, sem o "direito de retirada", em razão de obrigação trazida pela
. MP aqui guerreada
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O "direito de retirada" existe justamente para
trazer a um patamar de igualdade (prevista na Carta
Magna como princípio pátrio) os desiguais dentro de
uma mesma companhia: sócios mais capitalizados
comparativamente aos sócios menos capitalizados.
Com o "direito de retirada", os sócios minoritários eventualmente derrotados na proposta de incorporação, cisão ou fusão de uma SIA, podem dela se
retirar, sem se submeterem ao acionista ou acionistas majoritários.
Como compensação à retirada. a Lei rf1.
6.404/76 previa o direito de serem os dissidentes
reembolsados do valor de suas ações.
O reembolso no valor das ações é medida de
extrema importância, posto que sem ela o acionista
não concorde com a incorporação, fusão ou cisão havida, ficará apenas têo-somente com a possibilidade
de fazer a venda de suas ações em bolsa pela cotação
do dia. Ora, isso poderá lhe trazer uma enorme perda
econõmica posto que o valor de mea::ado.poderá estar
mt.ilo abaixo do valor patrimonial da açao.
Mormente em casos de incorporação de instituições financeiras incluídas em um programa nítido
de "salvação" das mesmas, como é este criado na
MP que atacamos. O valor das ações dessas companhias irão despencar sem nenhuma dúvida, em
total prejuízo dos acionistas minoritários dissidentes.
Por outro lado, a exclusão do ~direito de retirada" de nossa legislação também afronta ao principio
de que a Lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (Art. 5º-,
inc. XXXVI, da CF). Evidente que a compra de ações na vigência da Lei n" 6.404/76 configura-se em
ato jurfdico perfeito, realizado mediante regras previamente sabidas e conhecidas e que não podem
agora, da noite para o dia, serem atingidas pelo humor do Presidente da RepCblica ao adotar uma Medida Provisória
Agora, sorrateiramente, exclui-se uma das garantias da· Lei das S/A aos acionistas minoritários,
negando-se qualquer direito a eles, em total afronta
a vários principias da Carta Magna
O art. 32 da MP também exclui a aplicação do
art 254 da Lei n" 6.404/76, que prevê a necessidade
de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários para que seja realizada a alienação de controlede companhia aberta
.
Também veda o art 255, que trata justamente
da prévia autorização para a alienação de companhias abertas cujo funcionamento dependam de autorização do governo, como o são as institt.ições financeiras.
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O art 256, agora igualmente inaplicável, trata
da necessidade de deliberação favorável da assembléia geral da companhia aberta para efetivar a compra do controle de uma outra companhia, vedando
também o § 2'-, do referido artigo, que estabelece o
· direito de recesso ao acionisfa da compradora que
não for concorde com a aquisição.
O art 264, § 32, também trata do direito de retirada dos acionisfas que não concordem com as decisões da assembléia geral de substi!Lição de acionisfas controladores.
Por fim, o art 270 da Ler no 6.404/76, também
passa a ser inaplicável no ProgiÍ!ma do art 1"-, da
MP ora guerreada findando por excluir todos os direitos previstos na Lei das S/A para a retirada dos
minoritários discordantes.
Ora, fodos os dispositivos excluídos pelo art 32
da MP visam a facilitar as incorporações, fusões ou
cisões de insti!Lições financeiras incluídas no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimen1o do Sistema Financeiro Nacional, em lotai detrimento dos acionisfas minoritários, que não terão
outra alternativa senão vender suas ações a preço
vil, em razão da plblica situação de insolvência das.
insti!Lições que estiverem incluídas neste programa.
E, por afrontar os direitos e garantias indMduais acima apontadas, inclusos em nossa Carta
Magna, o art 3", da MP 1.179, de 3 de novembro de
1995 é também por isso flagrantemente inconstitucional.
v- Conclusão:
OS problemas apontados, contidos nos dispOsitivos da MP ·em apreço são insanãveis, salvo pela
declaração de inconstitucionalidade e pelo disciplinamen1o da matéria de acordo com os dispositivos
constitucionais, ou seja, pela edição de lei complementar a ser aprovada pela deliberação da maioria
absoluta do Congresso Nacional, respeitando-se lodos os princípios, direitos e garantias inscritos na
Carta Magna.
VI- Da falta dos requisitos de urgência e relevância:
A mensagem encaminhada pelo Exm"- Sr. Presidente da República relativa à MP J12 1.179 não traz
presente os requisitos do art 62, da Constituição Federal, de relevância e urgência para a matéria.
Por outro· lado, o seu conteúdo também não
demonstra a presença e a necessidade relevante e urgente das medidas ali previstas, que não parecem ser
prementes, senã:> relativamente inconstitucionais.••
Tarnbém por isso, hã de ser declarada a in. constitucionalidade de mencionada MP.
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VIl - Da Medida Cautelar:
O feito sob exame comporta prestação. jurisdi- .
cional antecipada, que desde jâ requer, com a concessão de medida liminar, eis que estão presentes
os pressupostos para o seu deferimento.
Antes mesmo dos aspec1os mais específicos
da concessão da medida liminar, releva-se interesse
público pelo aspec1o da preservação do processo legislativo regular, dos princípios constitucionais afrontados e os que somente poderiam ter-se dado pela
via de Lei Complementar.
Tanto o fumus bonljuris quaniD o periculun
in mora acham-se plenamente caracterizados, seja
pelo flagrante descumprimenlo da norma constitucional que exige lei complementar para dispor sobre
a organização do Sistema Financeiro Nacional, seja
pela imediata possibilidade de ser implementado o
malfadado "Programa de Estim,..o à Reestruturação
e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional",
com a operação de incorporações societárias sem
base legalmente aceita pela Carta Magna em vigor,
o que poderá acarretar preju!zos futuros com o julgameniD procedente da presente ação no futuro,
quando o retomo ao status quo anterior seria rmiiD
complexo e não sem traumas.
Neste sentido, ressalte-se que o Banco Central
do Brasil, no mesmo dia 3 de novembro de 1995,
baixou a Resolução de n<> 2.208, publicada no Dll!rlo
Oficial da União do dia 6 de novembro p.p., criando
naquela instituição o "Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimen1o do Sistema Financeiro Nacional (Proer)", a fim de instituir incentivos credit!cios e de financiamento às instiiLições integrantes do Sistema Financeiro Nacional para facilitar as
suas incorporações e fusões.
Reveste-se, pois de relevância a ooncessão de
Medida Uminar para a imediata suspensão da vigência da Medida Provisória J12 1.179, de 3 de novembro
de 1995, plblicada no Diário Oficial da União de 6
de novem.bro p.p., oom retificação no mesmo DOU.,
do dia 7 de novembro de 1995, até o julgamento definitivo da presente Ação Direfa de Inconstitucionalidade.
VD -Dos Requerimentos:
Ante ao exposto, oom todo o acatamento, requer-se
1. o acolhimento da presente Ação Direta de
lnoonstitucionalidade, para, ao final, ser julgada procedente e deciarar-se a inconstitucionalidade da Medida Provisória n<> 1.179~ de 3 de novembro de 1995,
plblicada no Diário Oficial da União de 6 de novembro p.p., oom retificação no mesmo DOU., do -
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dia 7 de novembro de 1995, a teor do que eslabelece o art. 192; 150, § 6"; da Constituição Federal,
bem como os demais dispositivos constitucionais supra alegadas;
2 ~ sejam requeridas as informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República para
que, querendo; conteste a presente açãa, acampanhanda todos os seus tramites, exercendo assim o
direito de ampla defesa;
3 - a citação do Advogada-Geral da União
para vir defender, querendo a diploma legal impugnado;
4 - a aitiva do Procurador-Geral da República
para, segunda se espera, opinar favoravelmente à
pretensão aqui deduzida;
5 - a concessão da Medida Liminar "inaudita
altera parte•, suspendendo a vigência e a eficácia da
Medida Provisória n'> 1.179, de 3 de novembro de
1995, publicada no Diário Oficial da União de 6 de
novembro p.p., com ratificação na mesmo DOU., do
dia 7 de novembro de 1995, de modo a serem declarados, posteriormente e de forma definitiva, lnconstitucianais.
6 - requer que as intimações das atos precessuais pralicados nestes autos sejam realizadas em
nome da primeiro subscritor desta, José Antonio
Dias Taffoli, para efeito de ciência pela Diário Oficial.
Dá à causa o vàlor de R$ 100,00 (cem reais).·
Nestes Termos
Pede Deferimento.
Bra5ma. 1o de novembro de 1995. - José Antonio Dias Tõffoli, OAB/SP 11 0.141 :.. Claudismar
Zupirolli, OAB-PR 16.685 - Luiz Alberto Dos Santos, OAB-RS 26.485.
o SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) _
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pranuncia a seguinte discursa. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, ouvimos
aqui Senadores da região Norte do País clamando
contra a impunidade, contra o que está ocorrendo no
Estado da Acre. Ouvimos Senadores clamando por
justiça, por respeito aos direitos humanos, aos colonos sem-terra, que foram terrivelmente agredidos no
Estado da Paraná Ouvimos um Senador, no dia de
hoje, 14 de novembro, dia dedicado alfabetização,
lembrando o índice de analfabetos que ainda existe
neste País, quando uma lei, que está para ser votada, prevê a divisão do ensina fundamental em ciclos
de estudo, o que diminui ainda mais· à possibilidade
do ensino integral aos estudantes. E também esta-
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mos observando a desatenção com a gratuidade do
ensino para jovens e aduitos.
Por isso o tema que trago a esta tribuna encaixa-se perteitamente nos anseios e nas manifestações aqui expostos.
O Programa de Estimulo à Reestruturação e
aó Fortalecimento Nacional, criado pelo Governo
através da Medida Provisória n'> 1. 179, é a negação
completa de tudo o que esta Casa aprovou até o
inómento.
O Governo tem defendido a tese da necessidade inexorável de determinadas setores da economia
adaptarem-se, a qualquer preço, aos novos tempos
de globalização da economia
Diante da crise aberta da agricultura e de diversos setores industriais, temos ouvido, com insistência, das autoridades federais e até mesmo da Presidente da República, a afirmação de que não poderia
haver ajuste sem dor na economia
As estatais, como a PETROBRÁS, a TELEBRÁS e a Companhia Vale do Rio Doce, por sua
vez, diante de s~stas dificuldades de investimentos, também segunda as autoridades, teriam que
passar para as mãos privadas, para que obtivessem
os recursos necessários para a sua sobrevivência
Por outro lado, a saúde pública da País, ainda
segundo o Governa, enfrentaria. o-oolapso absoluto
e irreversível caso esta Casa não aprovasse a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
- CPMF.
Ao mesma tempo, não existe dinheiro para a
educação e para a assistência social, o que leva escolas, universidades e milhares de instituições assistenciais do País ao desespera diário na busca da sebrevivência
Agora, no entanto, depois de tanto sacrifício
exigido de toda a sociedade, somos surpreendidos
com o envia desta Medida Provisória que beneficia
um único setor.
Esta Medida, da forma como se apresenta, é
um privilégio inaceitável, que afronta a sociedade, o
espírito público e a eqüidade administrativa e compromete a imagem dos governantes perante a opinião pública
É inegável que os mesmos cidadãos prejudicados pela falta de recursos é que pagarão a conta
dessa ajuda oferecida pelo Governa aos bancos,
como confirmou o Presidente do Banco Central,
Gustavo Loyola, em entrevista ao jornal Folha de S.
Paulo, em 11 de novembro passado.
Ao dar às instituições que se fundirem com
bancos que tenham prejuízo o direito de descontar
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_30% do lmpos1o de Renda a cada ano, até zerar o
ônus, o Governo está abrindo mão de receita tributária, transferindo a conta para a sociedade pagar.
Ao mesmo tempo, ainda segundo a mesma
Mecflda, ao oferecer uma linha de financiamento oficial para reorganizar as novas empresas, com juros
inferiores às taxas de mercado, o Governo, mais
uma vez, estará onerando os cofres pCblicos e os
contribuintes.
Ainda, na mesma orientação, os bancos incorporadores receberão uma linha de crédito dando em
garantia títulos e crédilos do Tesouro Nacional, as
conhecidas "moedas podres", consideradas de má
qualidade.
.
.
Isso tudo somado, de acorda com os cálculos
preliminares de analistas, divulgados pela imprensa,
chegaria a cerca de U$13 bilhões, mais que o dobro
do que anunciam arrecadar com a CPMF, e três vezes mais do que a PETROBRÁS necessita para investir na sua ampliação. . .
No caso da isenção tributária, já se levantam
dúvidas sobre a constitucionalidade, devido ao falo
de que, de açorda com o art .192. da. Constituição
Federal, tal decisão deveria ser. respaldada por lei
complementar, e não por medida provisória
O mais grave, neste debate, Sr"s e Srs. Senadores, é que não se trata de um selor qualquer que
está sendo benefiç:iado, mes exatamente aquele
segmento que ganhou muito dinheiro com a inflação
e que continua ganharldo com o Plano Real, como
demonstraram fartamente os jornais ao longo desses últimos meses.
· ··
Matéria ·da Folha de S. Paulo, de 9 de abril
passado, por exemplo, com base em análise da
Austin Asis Cons!Jioria, infonnava que "os bancos tiveram lucros recordes com o Plano Real", os maiores
em toda a história do sistema financeiro brasileiro.
Apesar do fim da inflação, a ciranda financeira
prosseguiu ainda mais voraz com as imorais taxas
de juros patrocinadas pelo Banco Central; que chegaram aos So% anuais, transformando o Brasil no
campeão mundial da usura e da agiotagem.
A partir da vigência dessa realidade, assistimos
desde então a mais brutal transferência de renda do
Estado e da sociedade para os detentores do capital, para os investidores em geral e, especialmente,
para os banqueiros.
O próprio Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
na justificativa da Medida Provisória, é o primeiro a
reconhecer que principalmente o sistema financeiro
beneficiou-se com a c!Jtura da inflação, angariando
"ganhos excepcionais".
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As perguntas que toda a sociedade faz nesta
momento, diante da Medida Provisória, caminham
todas na mesma direção e exigem a resposta clara
do Governo e o posicionamento finne desta Casa:
- Por que o Governo alegou não ter US$4 bilhões para investir na PETROBRÁS - e por isso esta
Casa aprowu a quebra do monopólio do petróleo - e
agora tem dinheiro para financiar banqueiro falido?
- Por que o Governo, também alegarldo falta
de recursos para investir na telefonia nacional, da
mesma forma aprovou a privatização do sistema e,
neste momento, tem dinheiro sobrando para o selo r
financeiro?
- Por que se aprovou no Senado Federal a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, também por alegada lotai e absoluta feita de
recursos para a saúde, quando eles parecem existir
para socorrer "preventivamente" um paciente, no mínimo, bem menos grave?
- Por que tanta dificuldade para resollter o problema da dfvida agrícola de forma abrangente e rãpida, para promover a reforma agrária, para financiar
as entidades assistenciais, as universidades públicas, e tanta facilidade para solucionar um problema
menos importante?
- Por que ainda se pretende - outra vez em
nome da falta de recursos - eliminar direilos adquiridos dos funcionários pCblicos e dos aposentados,
quando, ao mesmo tempo, se promove iniciativa
dessa ordem para "ajudai" um selor já tão privilegiado?
- Por que enquanto Ioda a sociedade paga com ·
altas taxas de sacrificio o "ajuste" da economia, um
único selor deve ser beneficiado com condições
para que possa "adaptar-se ao novo ambiente econômico e de mercado", como diz a justificativa da
Medida Provisória?
- E, por fim, quais são as qualidades tão excepcionais que fazem do selor financeiro merecedor de
tamanhos. privilégios, a ponto de, ironicamente, ser
contemplado com "juros subsidiados", depois de esfolar a sociedade com as maiores taxas de juros do
mundo?
·
Durante os debates envolvendo o casa do Banco Econômico, o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que não haveria privilégios a
ninguém, nem seria colocado mais nenhum centavo
do dinheiro público para cobrir rombos de banqueiros falidos.
Há dez anos, diante de situação como a apregoada atualmente pelo Governo, a Febraban propôs
ao Banco Central medida semelhante, por intermé-
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dio da "liberação de depósito compulsório para compra de ativos de difícil liquidez", o que não foi aceito,
provocando a liquidação do Banco Maisonnave, um
dos únieos bancos privados regionais sem participação estrangeira, que pedia também essa liberação
para recuperar seus interesses - o que lhe foi negado.
Mas hoje, com interesses-de outra origem em
jogo, as coisas são diferentes, pois a imprensa já
anuncia fusões e negócios entre bancos em situação financeira duvidosa e, por diversas razões, bem
próximos ao Governo, o que traz muita apreensão
para todos nós.
Assim como deveria ocorrer com todos - e não
apenas com um setor privilegiado -, o Estado tem a
obrigação de proteger os segmentos mais frágeis,
passíveis de serem prejudicados pelo jogo do mercado.
No caso do sistema financeiro, é correta a
preocupação com os coirenlistas, depositantes, pequenos investidores e mesmo com os sistemas financeiros regionais, mas não é o que esta Medida
Provisória traduz, pois no fundamental apenas assegura isenção aos bancos falidos.
O Banco Central, depois da edição da Medida
Provisória, ou seja, do fato consumado, acena com
a possibilidade de se discutir esta questão, o que
acreditamos deveria - e ainda deve - ser realizado
no âmbito do Congresso Nacional, com a presença
das autoridades, especialmente do Ministro da Fazenda.
sr-5 e Srs. Senadores, tenho pautado minha
intervenção nesta Casa pela defesa da igualdade
para todos os brasileiros, não podendo, portanto, si.. lenciar diante desta Medida, a meu ver, expressão
· máxima dos privilégios que tanto obscurecem a vida
do Pais. Por isso, precisamos levantar a nossa voz.
Muito obrigada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Os Srs. Senadores Casildo Maldaner e José lgnácio
Ferreira enviaram discursos à Mesa para serem pubficados na forma do disposto no art 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
0 SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a nau está
sem rumo! O-país está sem destino!
Na semana passada abordei da tribuna do Senado, a inoportunidade de instituição do processo de
reeleição comandado pelo Palácio do Planalto. Nesta semana, abordei o autoritarismo e centralismo de
. poder do Governo Federal quando da apresentação
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··de suas propostas de reforma tributária, pois no nosso entendimento, ela penalizará, mais ainda, os Eslados brasileiros.
Desejo, hoje, extemar a minha contrariedade
em relação à Medida Provisória que incentiva a tusão dos Bancos. É com tristeza que vejo as mãos
espalmadas do Presidente Fernando Henrique,
numa alusão ao seu programa de governo, se curvarem aos desmandos de administradores de instituições financeiras falidas e com a complacência e
aval do Banco Central do Brasil.
Não consigo acreditar que após um impeachment, uma CPI do Orçamento, nada tenha mudado
neste País!
O governo quer privilegiar o setor bancãrio
que, ao longo de décadas, amealhou lucros fantásticos enquanto todas as outras empresas produtivas
. honestas, geravam empregos, pagavam impostos,
linha lucros modestos.
Não vou muito longe. Este me5!!JQ..&inado Federa! foi palco de diversos debates e discussões sobre a agiotagem do sistema bancãrio a seguir exemplificado: "o banco capta nossos recursos para a sua
po~ança, pagando-nos 2,5 a 3,6% ao mês. Empresta-nos, .este mesmo dinheiro, ao percentual de
19%. Hoje é que a taxa caiu para 9 a 10%, ainda
considerada estratosférica.
E são esses juros que têm levado o comércio e
a indústria nacional à bancarrota. Porém, a situação
é mais grave quando percebemos que o ônus desta
irresponsabilidade vai recair onde sempre teve guarida: o bolso do contribuinte! O Congresso Nacional
precisa dar um basta nestes dasalinos do Executivo.
Como se não bastasse, meus nobres pares,
leio hoje no jornal A Folha de S. Paulo, às folhas
05, que o governo na sua proposta de reforma da
previdência quer cobrar contribuição dos aposentados e pensionistas da União.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, isto é
um escãrnio. Como vamos penalizar servidores que,
dignamente, deram a sua cota de participação na
vida do País. O governo quer sim, provocar um holocausto social neste País. ·
Sr. Presidente e nobres colegas, o Poder Executivo está tentando intimidar o Congresso Nacional
com estas propostas descabidas e isto não podemos
sequer pensar em disclti-las na forma proposta.
Neste mesmo jornal, às folhas 04, em letras
garrafais diz: "FHC cobra critérios na indicação dos
relatores", cujo alvo seria as lideranças do PMDB e
PFL. Ora, Senhores, este é um novo Congresso•
Nós também fomos eleitos pelo voto direto, para de-
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fender os interesses dos Estados e da Nação. E, se
não nos rebelarmos agora seremos atropelados pelo
rolo compressor do Planal1o. E se is1o acontecer,
não teremos cumprido com o nosso compromisso
- ou1orgado pelo povo nas umas. Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES)
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desde que
assumi o meu mandato de Senador da ·RepCblica
venho freqüentemente alertando o Governo Federal
para os equívocos de sua política agrfcola, principal
responsável pelo clima de insegurança que se observa no meio rural. Em um dos. meus últimos pronunciamenlos sobre o assunto disse, textualmente,
. que o campo corre o risco de se transformar numa
imensa e silenciosa campa Com efeito; a ·oompefi.:
ção desleal que os produ1ores rurais do Brasil vêm
enfrentando no mercado externo, a falta de uma Unha de crédito para financiamenfo de suas operaÇõ-"
es, a dificuldade no acesso. às novas tecnologias e,
principalmente, o descaso da burocracia estatal
quanto à melhoria da produtividade, estão levando a
economia rural, · antes florescente, a· um· caminho
sem relomo, o' caminho da falência · · · · ::.·:.·.::
Hoje eu gostaria de apresentar aós meus 'ift.&tres pares um exemplo típico da maneira lortuosa
com que o Governo encara· os"problemas ligadOs à
nossa agricultura, corroborando; com redobrado vigor, a tese de que, infelizmente, os nossos governantes insistem em dar ao setór agrícolá 'um tratamenlo d~ pária
·
· · · ·•
A partir de 1970, o Município de. Pir]heirós, · àQ
norte do Espírilo Santo, decidiu diversificar a sua
economia Apresentando a região uma iopografia
ideal para a pecuária, vários proprietários ruràis, nà~
quela época, decidiram enveredar por Lim outro
ramo de atividade, substituindo parte· de suas pastagens pela cultura da mandioca
Não poderiam ser melhores os resutados dessa transformação. Além de manter-se como grande
produ1or de pecuária de corte, o Município de Pinheiros viu implantada em suas fronteiras uma vigorosa agroindústria baseada na farinha de mandioca,
chegando a possuir uma área implantada de 12 mil
hectares e 47 indústrias para beneficiamenlo do produto. Em 1987r com a queda da farinha no mercado,
vários desses proprietários rurais abandonaram a
cultura da mandioca, ocasionando o fecharnenlo
imediato de cerca de 25 estabelecimenlos industriais
na região.
Em 1992, com a melhoria do preço da mandioca - US$ 45,00 a tonelada-, registrou-se novo incre-
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men1o naquela lavoura, principalmente porque o Govemo Federal, numa época em que ele prestigiava a
agricultura ao invés de penalizá-la, eslimulaildo os
agricultores locais a ublizar mais 4 mil hectares para
os novos plantios.
Desgraçadamente, porém, a convalescença da
cultura da mandioca no Espíri1o San1o não chegou à
fase de recuperação lotai do paciente. Ao contrário,
ele agora se encontra na un, em fase terminal. As
constantes modificações introduzidas pelo Governo
em sua política agrícola, a extinção dos preços minimos e a castração das linhas de crédi1o para o se1or
produziram efeitos danosos para a economia rural
do Espíri1o Sánlo.
··
· Os números são deSalentadores e ·refletem o
desespero que se abatéu sobre aquela região do
meu Estado. Das 22 iridústrias remanescentes apenas cinco ainda funcionam e, assim mesmo, precaria mente. A área rutivada agora é :de apenas s mil
hecta'res, coni perspecfuiáS de se sitúar, num tuit.iro
bem'próximo."'em apenas 3 mi. Até 1992, o número
de 'niãiK!e-obia envolvida ·na cultura da rÍlandioca ·
êià de 1.800 trabalhadóres industriais. Esse número
caiu para 1.400 no campo:~ para.cereade 100 nà in- dúStria, o que significa cftzer que o Município de Pinheitos convive hoje com iTiais de 900 desempregados. ·
Esta poderia ter sido crõniea
morte animciadà de umà cultura antériórrnente robusta Mas receio. ·Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, que o
desenlace ocorra antes que termine o relato dos tatos. A maneira: brutal e covarde com que o Governo
vinha·arquitetando a liquidação da lavoura de mandiilca no Espíri1o Santo seria, por si só, motivo de
censura.O màis grave, no entanto, é que, em plena
colheita, o Governo assesta as suas baterias contra
o Múnicipio de Pinheiros,· encerrando, criminosa e
prematuramente, o ciclo da mandioca no meu Estado. ·
Vejam, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
até que ponlo vão a intransigência e insensibilidade
da burocracia estatal quando manipula os anseios e
as aspirações de homens humildes que colocam nos
frutos do campo as esperanças de suas vidas.
O Governo Federal, através do Banco do Brasil
e da Companhia Nacional de Abastecimento, havia
celebrado um acordo com os produ1ores de mandioca do Espíriló· Santo, garantindo-lhes até 31 de dezembro do corrente os recursos indispensáveis ao financiarnenlo da colheita Utilizando-se de critérios
ainda não detalhados convenientemente, o Banco
do Brasil e a CONAB denunciaram o acordo e sus-
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penderam os seus efeiros. Ora, Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, o produtor rural plantou porque o
Governo Federal lhe garantiu o financiamimkl da colheita. Agora, com a mandioca sob a terra, ele não
tem como tirá-la É claro que o agricultor foi iludido
em sua boa-fé. Mas é justo que somente ele venha
a arcar com esse vultoso prejufzo?
Os produtores de mandioca do Espírito Santo
fazem um desesperado apelo ao Banco do Brasil e à
Companhia Nacional de Abastecimento para que o
~unto seja reexaminado, prorrogando-se a duração do acordo até a sua data original, 31 de dezembro. Se isso não ocorrer, toda a produção de mandioca do Município de Pinheiros estará perdida e
perdidos estarão os seis mil hectares de terras ublizados na rutura ·
Ao apelo desses homens injustiçados façO
questão de associar o meu. É inadmissível que os
agricultores do meu Eslaclo continuem a ser tratados
como simples números numa coluna de ativo passivo.
· ·
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Nada mais hav:endo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

e

(Levanta-se a sessijo às 18h40min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. FLAVIÀNO MELO, NA SESSÃO DE
13/11/9ÇE QUE, ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. FLAVIANO MELO (PMD13-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, hoje, mais uma vez, a imprensa nacional
abre manchetes sobre o Governador do Acre.
O Correio BraZJliense diz: "Brindeiro diz que é
tenso o clima no Acre". É a sua manchete. O Jornal
de Brasma diz: "Brindeiro relata situação do Acre a
Fernando Henrique Cardoso e pode propor intervenção". O jornal O Estado de S. Paulo diz o seguinte:
"Procurador vê fortes indícios contra Cameli". Em
seguida: "Pela primeira vez, Brindeiro admite hipótese de intervenção federal".
Usarei a maléria de O Estado de S. Paulo, jã
que quase todas são idênticas:
"Procurador-Geral da República, Dr.
Geraldo Brindeiro, afirmou que vai relatar
pessoalmente hoje ao Presidente Fernando
Henrique CardoSo as conclusões de sua investigação sobre denúncias envolvendo o
Governador do Acre, O~eir Cameli (PPB).
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Brindeiro passou dois dias no Eslaclo para
apurar as denúncias contra o Governador.
Cameli é acusado de construção de obras
sem ficitação, malversação de recursos públicos, envolvimento em tráfico de drogas, prflli::
ca de trabalho escravO e uso de três CPFs e
duas carteiras de identidade diferentes.
O Procurador-Geral reafirmou que o
Ministério Público Federal poderá pedir
abertura de inquérito no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) contra Carneli. Segundo
ele, existem "fortes indícios• de que Camefi
esteja envolvido nessas denúncias. O Procurador-Geral reconheceu, também, ser tenso e preocupante o clima vMdo hoje pela
população do Acre.
Pela primeira vez, Brindeiro admitiu
que o Presidente poderá adotar alguma medida de força em relação ao Acre,. podendo
ser decrelacla intervenção federal. Brindeiro
garantiu que irá pedir ao Ministro da Justiça,
Nelson .)obim, o aumento de policiais federais no Esiado. Eles seriam utilizados no
combale ao narcotráfico. na fronteira do Acre
com a Bolívia e o Peru e para garantir os direitos dos cidadãos.
•o caso Cameli não é mais específico
do Acre, mas um caso nacional", afirmou.
Segundo Brindeiro, as acusações contra Cameli tomaram-se prioridade da Procuradoria
da República. Brindeiro requisitou à Receita
Federal investigação fiscal nas fil'lÍlas de
Cameli e do empresário Narciso Mendes,
seu aliado político. Oito auditores da Receita
trabalham com apoio da Polícia Federal. Os
relatórios devem ser entregues à Procuradoria da República até o fim de semana•
Veja bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todas essas denúncias foram apresentadas pelos três
Senadores" do Acre: Senadora Marina Silva, Senador Nabor Júnior e eu, depois que a sociedade
acreana, devidamente representada e organizada,
encaminhou-nos essas denúncias, com provas suficientemente reais, que consideramos verdadeiras e
por isso as encaminhamos à Procuradoria-Geral da
República
Hoje, os jornais, a grande imprensa mostra, depois da ida do Procurador-Geral da República, Dr.
Brindeiro, ao Esiado, que todas elas têm procedência. Vejam só a gravidade dessas noticias, quando
dizem que o próprio Procurador talvez aconselhará
ao Presidente da República que adote uma medida .
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de força. Isso mostra a gravidade dos fatos. E peço
desta Tribuna que essas medidas sejam urgentes,
porque, realmente, o clima de tensão no Estado do
Acre é mu~o grande.
O jornal O Estado de S. Paulo diz em seguida:
"Governador planeja se fi&ar ao PFL•. Trata-se de outra notícia gravíssima, porque, no momento em que
apreenderam o Boeing do Governador do Estado, foi
denunciado pelos Senadores do Acre nesta Casa, que
ele iria se filiar ao PFL., para eWar perder o avião.
Agora, novamente, no momento em que ele
está sendo denunciado e investigado pela Procuradoria-Geral da República, o Estado de S. Paulo diz
o seguinte:
•Acuado por denúncias, o Governador
do Acre, Orleir Cameli (PPB), planeja se filiar ao PFL. Na sexta-feira, Carneli se reuniu
no Palácio Rio Branco. sede do Governo lo. cal, com doze Deputados Estaduais, e comunicou a decisão de trocar de partido.
A filiação, segundo Cameli - contou a
amigos. -, faz parte da fálica para tirar o foco
das suspe~ que se acumulam contra ele.
Só a Procuradoria-Geral da República tem
mais de 150 quilos de documentos com acusações contra Cameli.
Junto com o Governador, deverão se
bandear para o PFL os 12 partarnenlares
que o apóiam na Assembléia Legislativa e
os Deputados Federais Ronivon Santiago,
do PSC; João Maia, PSDB; e Carlos Airton,
PPB. ·7\ Deputada Federal Célia Mendes,
mulher do empresário Narcísio Mendes, foi a
primeira do grupo de Cameli a se fiüar ao PFL
O Governador já tentou essa filiação,
mas, à época, a Senadora Marina Silva acusou-o de estar mudando de Partido para
conseguir mais verbas para o Estado".
Vejam bem a gravidade dessa denúncia. Acredito que o PFL, de forma nenhuma, vai se prestar a
isso. Não vai colocar em seus quadros uma pessoa
que está sendo manchete em jornais todos os dias
por denúncias de crimes cometidos durante apenas
1o meses de governo. São 16 denúncias que estão
sendo investigadas pela Procuradoria-Geral da Rep(blica e, comcerteza, serão denunciadas ao STJ.
Peço, portanto, que as Lideranças do PFL reflitam e analisem bem o ato de· filiação desse Governador, porque os partidos que fazem parte da base
.de sustentação do Governo jamais aceitarão uma
ação dessa natureza.
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O Sr. Nabor Júnior - V. Exl! me perm~e um
aparte, nobre Senador Flaviano Melo?
O SR. FLAVIANO MELO- Pois não, Senador
Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador Flaviano
Melo, é lamentável o que vemos hoje: nosso Estado,
cuja população se destaca como ordeira, pacífica e
. trabalhadora, no passado contnbuiu com a borracha
e a castanha para melhorar a pauta de exportação
dos produtos brasileiros. É um Estado que se incorporou definitivamente ao território brasileiro por meio
de .uma revolução comandada pelo gaúcho José
Plácido de Castro; Estado que ofereceu ao Pais a
contribuição de grandes políticos. destaques da vida
pública· brasileira; Estado que se constitLi em uma
das últimas fronteiras agrícolas do Pars - é lastimável que o Acre esteja sendo objeto de notícias realmente vexatórias para seus homens plblicos e a
própria população que lá vive e trabalha. Há vários
meSes, o Acre vem sendo manchete dos principais
jornais brasileiros, notadarnente após a apreensão
do avião Boeing 727 de propriedade da firma do Governador Orleir Cameli. A Receita Federal e a. Polícia tiveram essa atitude, que a imprensa se incumbiu de denunciar. Não foram os líderes da oposição
que se abalaram até o Aeroporto de Cumbica para
apreender o avião, no momento em que ele estava
chegando de um vôo de Miami, com 11 o caixas de
mercadorias desacompanhadas das respectivas notas fiscais e de importação.
A partir daí, o Acre vem freqilentando o noticiário dos principais jornais do País, que denunciaram,
há um mês, que o Governador, juntamente com alguns Deputados Estaduais e Federais que o
apóiam, estaria procurando as principais Lideranças
do Partido da Frente Liberal para negociar sua filiação a esse Partido, com o objetivo de ev~ a perda
do avião que está preso alá hoje no Aeroporto de
Cumbica, em São Paulo. TIVemos oportunidade de
intervir naqueles debates, e vários Senadores condenaram o fato de que, além dessa intenção de evitar a perda do avião, o Governador também estaria
negociando a sua filiação ao PFL em troca de recursos públicos. Não existiria nada a reprovar se houvesse realmente um empenho pessoal do Governador e de toda a Bancada para conseguir recursos
para o Estado, estaríamos até dispostos a ajudá-lo,
desde que isso não representasse uma barganha
política como a que foi exposta pela grande imprensa nacional. Mas, agora, o prOblema é muito mais ·
grave, porque a imprensa está noticiando que o Governador, reunido com vários Deputados Federais e
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Estaduais em -Rio Branco nesse final de semana,
declarou que a única solução para a gravidade da situação política e administrativa que está enfrentando
seria mesmo filiar-se ao PFL, porque com isso evita- •
ria responder às ações judiciais e fiscais que lhe estão sendo movidas.
Como é de conhecimento público e v. Exª acabou de ler, o Procurador-Geral da República esteve
recentemente no Acre, apurando todas essas denúncias. Ouviu o Governador, foi recebido pelos Depulados, reuniu-se com o Subprocurador da República, sindicatos, jornalistas, o Bispo de Rio Branco enfim, colheu em todos os segmentos da sociedade acreana a realidade dos fatos e chegou à conclusão de que existem realmente fatos dignos de
serem apurados por intermédio de procedimento
judicial junto ao Superior Tribunal de Justiça. É aí
que está a raiz de sua decisão, na busca da salvação através da filiação ao PFL, supondo que esse
Partido vá acobertá-lo, das increpações divulgadas pela imprensa e que a Oposição está procurando esclarecer. Que seja condenado, se as acusações realmente tiverem procedência, ou inocenlado, se não merecê-las. Este assunto é da maior
gravidade: o Governador quer caracterizar o Partido da Frente Liberal como salvaguarda, capaz de
livrá-lo da responsabilidade judicial pelos prováveis crimes por ele praticados. Acredito ql.IEl isso
não vai acontecer!
O PFL é integrado por cidadãos da melhor responsabilidade, homens públicos do mais alto quilate,
homens provados na vida pública, corno é o caso do
Vice-Presidente da República Marco Maciel; do Presidente do PFL, ex-Senador e ex-Governador de
Santa Catarina, Jorge Bomhausen; do Senador Antônio Carlos Magalhães; do Presidente da Câmara,
Luís Eduardo Magalhães; do Senador Élcio Álvares,
todos da maior qualificação moral e política. Esses
homens não se prestariam à farsa de dar guarida
política e filiação partidária a um Governador acusado de várias irregularidades que o procura não por
convicções políticas ou ideológicas, mas porque
sabe que o PFL é a base do Governo e, na sua concepção, iria avalizar sua "inocência" de todas essas
acusações, salvá-lo da fiscaiização da Receita Federal, cujos fiSC'ais e auditores procederão a levantamento Cdi'ltábil em suas empresas. Concluindo este
aparte, Senador Flaviano Melo, venho associar as
minhas palavras às de V. Ex', no sentido de que não
acredito que o PFL vá cometer este erro político, o
de dar filiação a um Governador que o busca para
obter cobertura, por estar sendo execrado pela opi-
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nião pública nacional e denunciado péla grande imprensa deste País.
O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex', Senador Nabor Júnior. Concordo
com V. Exª e em hipótese alguma acredito que o
PFL vai aceitar acobertar em seus quadros um Govemador realmente execrado pela opinião pública
nacional.
O Sr. Romero Jucá - V. Ex' me permite um
aparte, Senador Flaviano Melo?
O SR. FLAVIANO MELO - Concedo o aparte
ao Senador Romero Jucá
o Sr. Romero Jucá - Senador Flaviano Melo,
respondendo pela Liderança do PFL nesta sessão, e
depois das colocações de V. Exª e do Senador Nabor Júnior, não me poderia furtar a fazer alguns oementários que reputo importantes para esclarecer
não apenas essa questão do Acre, mas sobretudo a
postura do Partido da Frente Liberal, nesse caso aspecífico e durante a sua atuação como partido político. Não ternos procuração para defender o Govemador do Acre, nem ternos detalhes sobre o dia-a-dia e
sobre as acusações que pairam sobre o Governador
Orleir Carneli. Entendemos que, de um lado, a Sancada Federal do Acre no Senado e na Câmara está
muito mais apta a falar dos problemas que dizem
respeito a esse Estado, e respeitamos as figuras públicas do Senador Flaviano Melo, do Senador Nabor
Júnior e da Senadora Marina Silva, pela atuação e
pela forma corno vêm se colocando aqui no Senado
Federal. Contudo, não poderia deixar de esclarecer
e mencionar que o Partido da Frente Liberal não tem
corno prâlica fazer qualquer tipo de entendimento
para crescer os seus quadros, mediante barganhas
políticas, nem usar a sua força política, o seu compromisso com o País, a sua atuação, os seus homens públicos, que foram aqui citados, como o VicePresidente Marco Maciel; o Presidente do Partido,
Jorge Bomhausen; o Presidente da Câmara, Luís
Eduardo;
Senador Antonio Carlos Magalhães; o
Vice-Presidente do Senado, Senador Júlio Campos,
que preside hoje a sessão; o Senador Hugo Napoleão, Líder da Bancada do PFL no Senado; ou o Senador Elcio Alvares, Líder do Governo no Senado.
Jamais o PFL, em momento algum, procurou barganhar, no Acre ou em qualquer Estado da Federação,
o aumento de sua Bancada por conta de qualquer
ingresso ou qualquer impedimento por qualquer tipo
de acusação. Pensar dessa forma seria injusto para
com o PFL e, mais do que isso, seria uma acusação
leviana contra a Justiça brasileira, já que as acusações feitas ao Governador Orleir Cameli precisam
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ser esclarecidas e estão sendo encaminhadas nesse
· sentido. O Presidente enviou ao Acre o ProcuradorGeral da República, Dr. Geraldo Brindeim, que foi
para lá exatamente tomar ciência dessas questões.
~Assim, a par da questão das disputas locais, como
também das noticias da imprensa que sabemos e
temos sido testemunhas de que nem sempre retratam a verdade dos fatos, a par de tudo isso e a par
do clima emocional decorrente da disputa eleitoral e
política no Estado do Acre, eu gostaria de preservar
a posição do PFL, não só nesse episódio, mas também na sua atuação política ao longo da sua vida
como agremiação partidária O PFL não compactua
com falcatruas, nem com impunidade e jamais agiria
como partido político no sentido de tentar barrar
qualquer tipo de investigação ou qualquer tipo de esclarecimento sobre qualquer assunto. Não tenho
acompanhado, pela Liderança, o tipo de entendimenfo que os parlamentares federais do Acre têm
tido com a direção do Partido, mas posso garantir
que esses entendimentos não passam nem pelas investigações, nem por qualquer tipo de postura da
Receita Federal, que tem à sua frente um Secretário
da maior experiência e da maior seriedade, Dr. Everardo Maciel, nem por qualquer outro tipo de barganha. Espero que essas questões sejam esclarecidas
para o bem do Estado do Acre, que admiramos e temos o maior respeito por sua população. Mais do
que isso, entendemos que esse tipo de questionamento, de disputa prejudica essa mesma população.
Quero me juntar à Bancada de Senadores do Acre
no sentido de que esse episódio seja esclarecido o
mais rápido I5os5íveJ, para que não pese sobre o
Governo do Estado do Acre qualquer tipo de questionamento que prejudique, inclusive, o envio de verbas federais para atender aquela população, porque
esse tipo de dúvida pode prejudicar a população do
Estado do Acre quanfo à execução de obras e investimentos em geral no Estado. O PFL está tranqüilo
quanto a essa posição, mas quero elogiar a posição
da Bancada de Senadores do Acre que busca o
equacionamenfo e a verdadeira elucidação dos fatos, para que a população do País - e especificamente do Estado do Acre - seja esclarecida e venha
à lona a verdade, doa a quem doer.
O SR. FLAVIANO MELO- Mufto obrigado pelo
aparte, Senador Romero Jucá.
As denúncias de que o Governador estava
querendo filiar-se ao PFL para acobertar os seus
aios foram publicadas por quatro jornais: Correio
Braziliense, O Estado de S.Paulo, Jornal de BrasOia e O Globo.
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Ressaltei que me admirava muito e jamais
acreditaria que o PFL acobertaria atos como esse. E
V. ExA, com muita propriedade, reafirmou esse nosso pensamento. Conhecemos o PFL, a sua tradição
e o trabalho de suas rlderanças e, de forma nenht.ma.
imaginamos que ele aceitaria algo dessa natureza
Também concordo com V. Ex" quando assevera que é o Acre que sofre com isso. Como esse Govemador conseguirá alguma verba para o Acre, um
Estado que tanto precisa da ajuda do Governo Fe- dera!?
Continuando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a manchete do Correio Braziliense anuncia
o seguinte: 'Brindeim diz que é tenso o clima no
Acre•. Lerei rapidamente a matéria do jornal local, A
Gazeta, que a confirma:
'Sárgento PM forja flagrante:
Diretor da 1V União, Bardawil Neto,
teve cocaína 'plantada' em seu carro duran_te IJiitz da PM.'
Vejam V. Exas, a 1V União é retransmissora da
1V Bandeirantes no Acre e a única emissora de 1V
local que vem denunciando esses aios que estão
sendo praticados pelo Governador do Acre.
Fico mufto à vontade para ler essa matéria,
porque a 1V União foi frontalmente contrária a mim
quando candidafD ao Governo do Estado em 1994.
Todavia, nessa matéria, farei justiça a esse jovem
diretor Bardawil Neto.

•o direfor da 1V União (Bandeirantes),
José Alberto Bardawil Neto e seu direklr comercial, Richard Moura Guimarães, além de
duas garotas, foram vítimas, na sexta-feira,
de uma armação feita por um policial militar,
com o intufto de incriminá-lo. Um sargento
da Polícia Militar, durante uma blitz em frente à Procuradoria-Geral do Estado, na Av.
Getúlio Vargas, teria achado entre oifo e
quinze gramas de pasta à base de cocaína
em seu carro, um Escort L, placa AD-3508.
Com isso, Bardawil seria preso. A armação
ocorreu nas proximidades da 1V União, na
Vila lvonete, para onde Bardawil e seus amigos se dirigiam. Depois da Procuradoria do
Estado, o seu carro foi interceptado através
de um apito de um policial. Neto havia ultrapassado a barreira, mas parou o carro espontaneamente e foi atender aos policiais.
Parou o carro, abriu a porta dianteira esquerda, deixando à vista o porta-luvas, onde
visivelmente não havia droga O próprio ca-
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pitão PM Mendes, que comandava a opera-· ção, reconheceu a inocência. O pai de Richard, Juiz Rivaldo Guimarães Batista, da
Vara da Infância e da Adolescência, classificou o episódio como •pura armação para
denegrir pessoas de bem". Bardawil Netto
foi ameaçado de morte, mais urna vez, ontem, no final da tarde.•
O jornal traz. .uma longa matéria relatando todos os fatos, citando inclusive testemunhas de que
isso foi uma armação. O próprio Delegado de plantão, Ariosto Migueis Filho, pelas evidências dos fatos, não abriu inquérito. Dentre os policiais militares
presentes, apenas um disse ter encontrado a droga
dentro do carro. Os outros disseram não ter visto
nada e todas as testemunhas que presenciaram o
caso conforme o jornal, contraditaram o policial que
afirmou ter encontradà a droga no cano do jornalista.
Isso prova o clima de tensão por que passa o
Acre. Hoje tive a oportunidade de, com o Senador
Nabor Júnior, ir ao Ministro Nelson Jobim pedir garantias de vida, proteção da Policia Federal, para
esse jornalista que vem seguidamente recebendo
ameaças de morte. O jornalista, repito, é diretor da
única emissora que dâ espaço, que denuncia, no
Estado do Acre, as ·irregularidades que estão sendo
cometidas pelo Governador. Denúncias essas que
deVem estar incomodando. Não hã outra explicação.
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Sr. Presidente, espero que esse encontro do
Procurador-Geral da República com o Presidente da
República aconteça o mais râpido possível, para que
as autoridades competentes possam, imediatamente, dar um basta nessa situação. Sabemos que atrà-·
vês da Assembléia Legislativa hã uma dificuldade
muito grande, porque, a imprensa mesmo tem informado, o Governador comanda 16 dos 24 Deputados
Estaduais. Portanto, as providências deverão ser tomadas através de denúncia do Procurador-Geral da
República, e em caso extremo e mais ágil, através
da intervenção federal no Estado do Acre.
Muito obrigado.
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