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Ata da 107!! Sessão Não Deliberativa
em 12 de julho de 19~6
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey e Emandes Amorim

{Inicia-se a sessão às 14h30min.)

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
- N° 190, de 1996 (n• 581/96, na origem), de
27 de junho do corrente ano, restituindo autógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1996 (n•
1.786/96, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 2° da Lei n• 9.114, de 17 de outubro
de 1995, que dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha e dá outras providências; e comunicando a retilicação da Lei n• 9.286, de 19 de junho de 1996, relativa ao referido projeto; e
- N° 192, de 1996 (n• 592/96, na origem), de
27 de junho do corrente ano, referente ao Projeto de
Lei n• 2, de 1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir. ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo, crédtto suplementar no valor de um bilhão,
seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos
e cinquenta mil reais, para os fins· que especifica,
sancionado e transformado na Lei n• 9.287, de·27 de
junho de 1996.
Submetendo à deliberação do Senado
Federal a escolha de nomes indicados para
cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM NO 191, DE 1996
(NO 591196, na origem)
Senhores Membros do SenadO Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, in-

ciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n"
93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 53, inciso
I, alínea a, e no art. 54, do Anexo I, ao Decreto n•
1.756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Lulz Mattoso Maia Amado, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República das Filipinas.
Os méritos do Embaixador Luiz Mattoso Maia
Amado, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasflia, 27 de junho de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vltae
Embaixador Luiz Maltose Maia Amado
Rio de Janeiro/RJ, 12 de setembro de 1939.
Filho de Gildásio .Amado e Marília Mattoso
MaiaAmado.
·
SPCD, IRBr. CAE; IRBr. Curso de Treinamento
para Chefes de Setores de Promoção Comercial.·
Terceiro Secretário, 4 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, antiguidade, 22 de novembro de 1966.
Primeiro Secretário; merecimento, 4 de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 1978.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22
de dezembro de 1982.
Ministro de Primei!<! Classe, 22 de dezembro
de 1995.
.
Assistente do Chefe da Divisão de Conferências, Organismos e Assuntos Gerais, 1963164.
Assistente do Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1965/66.
Assistente do Chefe da Divisão da América
Meridional!, 1974/76.
Assessor do Chefe do Departamento das Américas, 1976/78.
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Chefe da Divisão de Fronteiras, 1978/ ·.
Milão, Vice-Cônsul, 1966.
Milão, Cônsul-Adjunto, 1967/68.
Rabat, Encarregado de Negócios, em Missão
Transitória, 1967.
Milão, Encarregado, 1967/68.
Addis-Abeba, Segundo Secretário, em Missão
Transitória, 1968.
Estocolmo, Segundo Secretário, 1968171.
Estocolmo, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 1968171.
Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1971.
Oslo, Segundo Secretário, em Missão Transitória, 1970.
Copenhague, Segundo Secretário, em Missão
Transitória, 1971.
Montevidéu, Segundo Secretário, 1971/74.
Montevidéu, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 1971/74.
Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1972.
Oslo, Primeiro Secretário, em Missão Transitória, 1975.
Tóquio, Primeiro Secretário, em Missão Transitória, 1976.
La Paz, Primeiro Secretário, em Missão Transitória, 1977.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1977.
Buenos Aires, Conselheiro, 1979/82.
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1979,
1981, 1982, 1983, 1984 e 1985.
Buenos Aires, Ministro-Conselheiro, 1982/85.
Vaticano, Ministro-Conselheiro, 1985/86.
Vaticano, Encarregado de Negócios, 1985/86.
Pequim, Ministro-Conselheiro, 1987/89.
Pequim, Encarregado de Negócios, 1987 e 1988.
Seul, Embaixador, 1989/92.
XVII Assembléia Mundial de Saúde, Genebra,
1964 (membro).
Festival do Cinema, Mar dei Plata, 1965, (chefe).
XV e XX Festivallntemacional de Cinema, Berlim e Cannes, 1965 e 1966 (chefe).
GEICINE, 1965/66 (representante do MRE).
Seção Brasileira da Comissão Mista do Acordo
de Co-Produção Cinematográfica entre o Brasil e a
Espanha, 1965/66.
Comissão Especial do IV Centenário do Rio de
Janeiro, 1965 (membro).
Comissão de Seleção de Filmes Brasileiros
para os Festivais Internacionais do Cinema, 1965/66
(secretário-executivo).
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Seção Brasileira da Comissão Mista UruguaioBrasileira para Intercâmbio Comercial, Montevidéu,
1972 (delegado).
Comitiva oficial do Presidente da República ao
encontro entre os chefes de Estado do Brasil e do
Uruguai, Rivera, 1975 (membro).
IV Conferência da Comissão Mista BrasileiroFrancesa de Demarcação da Fronteira, Brasma,
1978 (delegado).
XI Reunião de Chanceleres dos Países da Ba·
cia do Prata, Buenos Aires, 1980 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Cooperação Económica (inclusive Turismo) dos Países da
Bacia do Prata, Buenos Aires, 1981 (chefe).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Transporte dos Países da Bacia do Prata, Buenos Aires,
1981 (chefe).
Medalha Lauro Müller, Brasil.
Ordem de Maio ao Mérito, Comendador, República Argentina.
Ordem do Ubertador San Martin, Grande Oficial, República Argentina.
,

(Siélio Marcos Amarante), Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.
RELAÇÕES BRASIL-AUPINAS
Ao Brasil interessa adensar suas relações comas Filipinas, país que se inscreve no próspero sudeste asiático, região na qual o Brasil tem buscado
ampliar sua presença.
2. Tendo. em vista a prioridade que o Brasil atribui às suas relações com os países da Ásia em geral e do sudeste asiático em particular, às Filipinas
cabe papel de destaque nesse exercício de aproximação, seja por similaridades históricas e culturais
que compartilhamos, fruto de uma herança ibérica
comum, seja pelas complementaridades económicas
entre os dois países.
3. São promissoras as perspectivas de adensamanto dos contatos nas mais diversas áreas - politica, econômica, comercial, cultural, acadêmica e de
cooperação técnica-, extraindo-se o máximo proveito do amplo espaço existente para iniciativas de cooperação mutuamente benéficas.
4. Com o propósito de estreitar o diálogo polrtico de alto nível, foi formulado convite ao Presidente
Fidel Ramos, bem como ao Chanceler Domingo Siazon, para que visitem oficialmente o Brasil, o que
servirá para elevar o patamar das relações bilaterais.
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5. Há dois acordos bilaterais em vigor entre o
Brasil e as Filipinas: Acordo de Isenção de Vistos de
Turista, assinado em outubro de 1973, e Acordo
para Evitar a Bitributação. Em maio último, foi firmado Memorando de Entendimento sobre Cooperação
Agrfcola entre a Embrapa e o PCARRD, seu congénere filipino.
6. Em termos de pol~ica externa, as Filipinas
vêm exercendo atividade diplomática de grande relevo, na qual se inclui sua atuação como membro-fundador da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A ASEAN tem logrado assumir uma presença
revigorada nos cenários regional e internacional,
fato que vem atraindo a atenção de muitos pafses
desejosos de estreitar os laços de intercâmbio
com a sub·região. As Filipinas atribuem prioridade
ao agrupamento como foro de solidariedade e concertação política e, agora também, como instrumento de integração económica, através da
AFTA(ASEAN-Free Trade Area). A atuação das Filipinas em organismos internacionais leva em conta
os interesses sub-regionais e, por isso, freqüentemente envolve coordenação de posições com os
parceiros da ASEAN.
7. Quanto à APEC- foro de crescente expressão - é relevante para as Filipinas, em seu esforço
de desenvolvimento, por envolver os maiores parceiros eoonômicos do país - EUA e Japão - além de
vários outros de peso.
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8. As Filipinas são, ainda, parceiro do Brasil no
Grupo de Caims e integram a mesma constltuency
do Brasil no Banco Mundial. É posttiva a cooperação
entre o Brasil e as Filipinas em matéria de candidaturas em organismos internacionais, com freqüentes
trocas de apoios.
9. As relações comerciais são expressivas, especialmente do lado das exportações brasileiras,
que somaram, em 1995, cerca de US$260 milhões.
As Filipinas constituem hoje o décimo mercado brasileiro na Ásia (superando inclusive a Malásia), e o
Brasil figura, significativamente, como décimo-oitavo
maior supridor daquele país. Cerca de 55% da pauta
exportadora brasileira para as Filipinas - algo em
tomo de US$140 milhões em 1995 '- consistem em
produtos siderúrgicos (semi-acabados diversos), o
que explica ser a República das Filipinas um dos
dez maiores mercados para o aço brasileiro. Cabe
destacar ainda, numa pauta pouco diversificada, minério de ferro, tabaco, madeira serrada, papel fotográfico e comed beef. O desequilíbrio no intercâmbio bilateral é fortemente favorável ao Brasil, que em
1995, importou das Filipinas apenas US$20 milhões.
O principal produto filipino exportado para o Brasil é
o coco ratado.
1o. Segue, em anexo, material preparado pela
Embaixada em Manila com dados básicos e indicadores sócio-econõmioos atualizados da República
das Filipinas.

Embaixada em Manila - Maio de 1996
REPÚBUCA DAS Fll..IPINAS ·DADOS 11.(\SICOS : 1995

Supcrtkie:

300.000 km.:

1.1prox. 1
Popu1a~ão :
70.267 mi1hõ.:s < csrim.lri\",1 tim de 19'15 1
Densidade Demogr:ifico~: 234.22 h.lbir.uucs;km.'
Popu!Jção F.conomicameno: ativa: 27.5 milhôc:s «-srim.1tiv.1 tim de !995)
T.lX<l de desemprego: 9.5% <<-srimativJ fim de 19951

IMOEDA:

Peso Filipino

Peso/l.)SS

25,7!4

!TAXA DA INFLAÇÃO (base anuall:

26,4!7

1995

8,1%

27,1!9

25,512

1994

1993

1992

9,0%

7,6%

8,9%
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Obs.: .-\ tJ.Xa l.it: ultbçoio na Clplt'.l.l • ,\i:.uul.1 - tem s1do sempre m.uur Ju t.jUC a da nlO.:ha 1'lJCOrta.L

IPRODVTO INTERNO BRVTO/PRODVTO

NACIONAL BRVTO:

Qb,.: O P:SR in~hu ~ rt:~nQO.o;.u rin.uk."elr.U d<JS numc:rtlSI.S$unos D".lhalh:.11.lures c:xpatna.:ios c crtltgz"'Jnn:s

tüipinos. Por isso,

ê sempn: supc:nor :K) PN'B.

•

(a pno;os consamcs de 1985) :

PIB19\15
1994

l'SS 43.20 bilhôcs
· L"SS 41.20 bilh6cs

1993
19\12

L"SS 39.46 bilhóc:s
l'SS 38,64 bilhõ<:s

1995
1994

t:SS 44,68 bilhõc:s
L"SS 42.26 bilh<:x:s

1.993
1992

l'SS 40,14 bilhões
L"SS 39,31 bilhões

PNB-

PIB/PNB das Filipinas: 1992-1995
(em USS Bílhiíes)

"~---------------------

44

fiPiiil
l!!!!!1

42
4G

31
31
34
ltH

11M

1H3

118Z

PIB per apila •

css 614.6\1
l'SS ó<XU:"

1993
1\192

L"SS 589,05.
L"SS591,32

19\15 : l'SS 635.8S
1994 : l'SS615.85

1993
19\12

l'SS 59\1.30
L'SS 6<H,58

1995
1994

PNB per capitl •

•

(a pno;os com:na:s):

PIB·
1995
1994

L"SS 7-1,.09 bilhões
l'SS 64.12 bilhões

1993
1992

L"SS 54.37 bilhões
l'SS 52,98 bilhões

1995
1994

L"SS 76,63 billxx::;
L'SS 65,77 bilhões

1993
1992

L"SS 55,32 bilhõc:s
L'SS 53.89 bilhões

1993
1992

t:SS 811.71
t:SS 810,78

PNB·
PIB per capica •
1995 : L"SS 1.054,41
1994 : t:SS 934,-1,3
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PNB pct"êapita_ •
L'SS 825,93
L'SS 824,75

!993
!992

!995 : CSS1.090,52
!994 : L"SS 958,39

PIB

4.85

PNB

5,73

1993

1992

2.12

0,34

2,12

1,55

5,28

Origem do PIB: (a pra;oo axuan1101 de 1985; cm milbéica USS)
~roR

~~

1. :\GRÍC:OLA
2. INDUSTRIAL
-~

• manufamrodos
-min=ção
• elc!r., gós & água

3. SF.RVIÇOS
.. cccuézcio

• rnmporue e c:amuniaçócs
- fuwr;.as, habiaçio e bem imM:is
- Serviços (OUIJOII)
PRODUl'O lNTEllNO BllUTO
Ralimenms líquidos rc<:cbidos do c>:tcril)r
PRODUl'O NACIONAL BRUl'O .

1~

9.297,3

9.295,3

0,9

15.339,2
2.391,1
10.935,1
612,-l
1.400,5

14.293,9
2.245,2
lo.231,1
578,4
1.239,3

7,3
6,5
6,8
5,8
13,0

18.558,2
6.633,4
2.550,2
4.171,3
5.203,3

17.688,4
6.283,7
2.412,6
3.997,9
5.014,1

4,9
5,5
5,7
4,3
3,7

41.197,5
1.048.2
42.259,9

43.194,6
l.-168.5

_44.682,9

FILIPINAS
Origem do PIB(%)· 1995
S.tor
Ser~oa

4Z'!Io

---se•or
lnduacrtal
31'4

Tande
Cns:. (%)

Setor
Agrfc:ola

2Z%

4,8

4.0

5,7
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TOTAL

Julho de 1996

1995

1994:

1993

43,85

34.81
13,48
21.30
• 7,85

28,98
11,38

Exporaçõcs
Importações

26,4!!

Deficit

·9,11

17,37·

17,60
• 6,22

PRINCIPAIS PARCEIROS COMEB.CWS (em o:rmoe globais)· 1995:

Pa&

Imrrcimbio Total
(Valar FOB , USS mi1bõcs)

L E.L..A.

10.969
8.697
. :2.593
2.087
!.\199
1.808
1.698
1.627
!.468
1.189

2. Japão
3. Cingapura

4. Hoagkong
5. Taiwan
6. Coréia, Rep. d.i
?. Arábia Saudit.l

8. Alemanha
<>. Reino l·nido
10. To.iláhdia
Pri.acip.Jis Puce~s Có~rcio~i:~ (em trrmos Globais)· 199S
5%

4%

III EU-A.
I•J~pão
C

Clng<~~purll

I•Taiwan

OHongkong

/

DRI:p. da Cor:ia

33% • Ará'bia Saudit<~~
CJAiemo~nha

• Reino Lnklo
•TaiiS'ndl•

MERCADORIAS PRINCIPAIS· E.XPORTAÇÃO 1995 (Valor FOB, USS milbõcs) :
L Apard!a eJetro.detrônicos ; t:quips. de tdecomunicaçáo,
2. \ ·c..-sru.irio ~ ouuos .m:Ü.,"ClS rê:\"t'cis
3. Óleo de coco e outros
derivados de coco

P<a1s.

par= e peças

6. 731
2.666

912
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~- .,!-5vci.S e oucros .utigós dC rlüdcir..t
5. Peixes, carn:u:õcs
6. Ai:>JcJXis (fr=:ls e em co<lSCr\'J'
7. Ouro

407
330
139

258

~-. !3JJtólllJS 1frescas I

223

9. Calçados, cm gaal
10. Produtos de perrólc:o

205
167

Mercooonos Pnnc•oa•s • Expo!Tocoo 1995
[Valor FOB US$ m<lhÕes)
7.000....-------------

• Prods. de pe:troleo
•calçados
C Bananas

•.ooo-1------------s.ooo

•ouro

4.000

CIAbaca~e:I.S

•Petxc:s.,camarões

3,000

CMOvt:IS

2.000

C Oleo de coco

1,000

•vestuáno

a Aps. eletro·eletrÔn1cos

o
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES -1995:

PAÍSES

VALOR TOTAL IFOlr!,JSS milbõcs)

1. E.U.A.
2. Ja!>.io
3. Rcioo tinido
4. CingJpttrJ
5. HongiaJng
6. T .lllândía
7. Países Babes
8. Alcmanh•
9. Taiwan
10. Coréia.. Rep. da

5.972
2.742
919
1!94
822
800
799
698
668
442
FILIPINAS : l'rin<ipa.is i'.úscs lmporr•dorcs
1995 (V.uor cm FOB lJSS milhocs1

6.000

IIIE.U.A.

•J•pio
C Retno Unido

6.000

CCingilpura

4,000

•Hongkong

3,000

C!IT.aliindl•

2.000

• PaiiH B.ai~ooa
CAtemanN

1.000

ol

I

li

~

I

.li

•

I

ij

i

I

• Rep. d• coréia
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MERCADORIAS PRJNCIPAIS ·IMPORTAÇÃO: 1995 (Valor FOB, USS milhões)
l. Oua:ls rnáquirias não • eléuias
MoíquinOlS c ap•rclhos detricos ·
3. Combustível, lubrilicanles e ouaos prodUics de pc!l'ÓICO
4. \'ckulos •uton!Óveis ~~.11'3 tr.mspon:c de p<..'<SOJS ou de mcrc•doriJS

3.384

~.

3.362
2.461
2.009
L64S
!.341
899

S. Mttais comum
6. Fi05, textcis c Oll'tigos de confecção

7. Maa:riais e produtos químicos
8. Cercais ~ Cercais pn><:C:S.<ddos
9. · Lein: e Loticinics
10. lnstnun(:ntos c .lp<U'Clhus prutissiona.is.....-it.·nrifil.."us c de c..:oúêroic~ t.'tC.

530
410

358

M~

principais • lmportacac: 199S
(Valor FOB US$ milhoe~l
8 Outras maqs nio etemc:aS

• Mias acs etéti'ICOS
CCar.oustiitel. outts proas oe cetróleo
1.341

CVeé.:sos au10 01 rran5;)0fte
•

Hl

Meta~s comuns

DFIOS 1ex1ers. e iii1S contecc:ão

530
C Cet1a:s e c:enars processao:s
• Letle e lllletinos
aJns:t:

UDS

crois; e Clef\fÍfleoS

PRINCIPAIS PAÍSES SL'PRIDOR.ES DAS FILIPINAS • 1995:
PAÍS

VALOR TOTAL DE IMPORTAÇÃO
(Valor FOB, USS milb5cs)

!. Japão

5.955

2. E. L'\.
3. Cingapura

4.997
1.649

4 .•"u'jbi•
Jir•
S. Taiwan
6. C:oréíi. Rcp. dJ

!.634

s.,..

7. Hongi<.ong
8. Aknunh.t
9. AI.W'ália
1O. Rcp. Pop. w Chin•
11. Maiásia

1.431

1.366
1.265
928

12. [ndonesia

728
578
573
565

13. RcinO Unido

549
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390
340

l4. TJ..il.indiJ

15. Fcd. da Rússia
l6. i:>.ú= l3J..ixos

3!9

17.F~

306
275
239
226

18. BRASIL
19.Canadá
20. lr.iliJ
Principais Países Supridores doiS Filipinas -1995
(Valor FOR l:SS milhÕes. cm% do Total)

····-a..-.
a--.
.,.......
·--

Cl.tw-s.u..

~~~

... c:o.-

a-

·"- ""' o. OloN

·-·-~

'·'

a~

a ....o
a.._

IINVESTIMENTOS ESI'RANGEIROS:
jan.·out.l995
(USS milhões)

Ingresso líquido

jàn. - out. 1994
(USS rnilb5es)

5.534

~.285

3.748

3.860

1.786

1.199
(USS rnilb5es)

(jàn. -ser.)1995

!.
2.
3.
4..

HONGKONG
E. L"..-\.

1.227
872
693

CINGAPURA

266

REINO L'!-oi!DO

~
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5. JAPÃü

259

6. LUXEMBURGO
7. .-\L'!>TR.i.LIA

lM
46
46
35

8. PAÍSES BAIXOS
9. MAL.i,SIA

10. BÉLGICA

27

OLTROS

174

3.809

TOTAL

Principais Paixa lnvcscidon::~ : 1995
(l.TSS

milhÕcll.,

cm IMio do cot:ll)

1%

8.,. 5""1""1"" 1.,.

.llcifto l'nido
•HonsJ<Dns
C Cingapur:a

CJ•pio
• Lu:r.cmbui'JU

111\uslri!i.
• Paúa Baixos

CMalÚia

.lld....

• a......

1

---

1BALANÇO DE PAGAMENTOS

--

-------

(jan. • OUL 1995; USS milbõcs)

SER·.'1ÇOS (líquido)
TRANSFERENCIAS (líquido)

• 7.156
5.744
744.

TRANSAÇÓES CORRENTES

• 668

BALN.'<ÇA COMERCIAL

INVESTIMENTOS

~'TRANGiii.ROS:

EMPRÉSTIMOS (líquido)
CAPITAIS ( Cuno ~·líquido)
F.R.ROS & ÜMIS.<;OES
CAPITAIS (líquido)

(líquido)

1.786
557
863
··3.070
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MONETIZAÇÃO DO OL'RO
A]l.l5rAMENrOS I REAVAI.IAÇÓES

0001!

14l
-91

SUPeRAVlT (+)ou DEFICIT ( • )

)

(junho 1995; US$ billó:s)

DIVIDA En'EllNA

: 40,60

IINTEllCÀMBIO CO.MEB.CIAL COM o~:

•!995

1994.

135,87

us. 9

~

37,63

27,M

Tabaco

22,21

19,47

MadciQ sernda

10.11

16,00

Papc:l e seus prodmos,indusi\'t'
papel para fotogr.ltia

8,59

2,91

Equipan1CIIIta, vc:íc:ullx J:liE&
ttanspom; compoc-. p:tjU

3,64

0,57

Plásticos cm fi>rmas prim.irias

3.-W

6,63

2,56

·O·

I!Jens

Scmim:utufatur.tdos de Ferro
ou Aço

Minério& de Feno e Seus

Fiol.de :algcdio

Carrie cozida (~Cornc:U B<.~"')

2,53

5,96

000!2
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Fudoderoja

Ouaos
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%,36

·O·

13,95

20,03

217,31

TOI'AL

Importações Brasüeins das Filipinas : (1994 • •novembro 1995)
(Volor FOB, USS milharcst

•1995

1994

Coco ralado

7.377,3

3.021,8

Calçados, de m:ncnl pl:ístico ou
de borracha

2.754,8

744,2

Relógios

1.616,5

691,5

Minérios de cromica

661,9

794,8

Móveis de madeira, r:&WI. vime,
inclmivc seus comps. & peças

569,7

191,6

Itt:ns

Apa.rdhc:x Elcuónicos, seus
cernponenn:s e pam:s
"Carogecnan" 'J.:n,..,lu .t. •I~

463,3

1,171,9

391,4

135,9

~

260,6

90,0

C.ancw esferogr.ífk J.S

239,8

Plúticos cm formas primárias

226,1

m:uinha•

Artigos de \'Citllário e seus

. o.
56,0
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Outros-·

TOTAL

. 00013

4.318.5

12.509.5

18.879,9

19.407,2

PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS/IMPORTADORAS
•
•
•

Cia. Sidcnírgica de Tubarão
Cia. V ale do Rio Doce
Vniver,;al I..caf Tabacos Ltda.
• Anglo Alimenros S.A.
• Cia. Sic..ienirg:ka !'or.Kimul
.
• Easou.m dO Br .u;il C<.Jmc:rn.ll Ltd.t.
• Souza Cnoz TrJding S.A.
• Cargill Agrícola S.A.
• Men:edcs Bcnz do Brasil S.:\.
• PPH CiJ. lndustriJ! de l'olipropt!cno
• N.ll:ion.tl Stc-cl Coq~>rJtion
• l'hilippinc Si.nter Corp.
• La Suerre Cigar & CigJrcrrc F;~~tory
• Tunc:x Phils.
• Lepanro C'.onso!idJtcd Mining Co.
• !'crer l'<ml l'h.ilippinc 0''1'·
• Shemberg Markc~ Coq>.
• l'lúmco Industries, !nc.

Fonii:S: Bangka Scntrol ng Pillpinu; National Sraa..tics Officc, NSCB • Naóaaal Swisúal
Oxxdinaticn Board; SECEX I DPPC I SElU'R.O

À Comissão de Relações gxteriores e Defesa Nacional
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MENSAGEM N•193, DE 1996
(N• 597196, na origem)
Exceientfssimos Senhores Membros do Senado Federai
Nos termos do - 1•, ln fine, do artigo 111 da
Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Doutor João
Creste Dalazen, Juiz Togado do Tribunal Regional
do Trabalho da 9' Região, com sede em Curitiba PR, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à
magistratura trabalhista de carreira e decorrente da
aposentadoria do Ministro indalécio Gomes Neto.
Os méritos do indicado, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo,
constam do anexo curriculum vitae.
Brasma- DF, 27 de junho de 1996.- Fernando Henrique Cardoso.
JOÃO CRESTE DALAZEN
Curriculun V"rtae
Curitiba
1996
Dados Pessoais
Nome: João Creste Dalazen
Data de nascimento: 12 de janeiro de 1953
Local de nascimento: Getúlio Vargas (RS)
Estado civil: Casado
Filiação: João Dalazen e Jandira Rodrigues
Dalazen
Endereço residencial: Rua Raphael Papa, 650
Curitiba- PR. Tel. res.: (041) 262-4897
Tel. prof.: (041) 322-1881-Celular: 974-3169
Formação Escolar
2.1 - Pós-graduação
Mestre em Direito, do Curso de Pós-Graduação em Direito, ao nfvel de Mestrado, na Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Paraná.
22- Superior
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Paraná, havendo colado
grau em 23 de fevereiro de 1977.
2.3 - Colegial
Primeiro grau, pelo Colégio Es!adual São Luiz,
em Clevelãndia (PR), de 1965 a 1969. Segundo
grau, Colégio Estadual Nflson Batis!a Ribas (1° e 2"
anos) e Curso e Colégio Camões, em Curitiba, de
1970 a 1972.
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Outros Cursos de Aperfeiçoamento
3.1 -Curso de Preparação de Oficial de Reserva
(NPOR) do Exército (Of. R-2), sendo declarado Aspirante a OfiCial R:2. em 15-12-73, pela Arma de Artilharia, em Curitiba, com a menção "muito bem" (3" lugar).
Posteriormente, promovido a 2" Tenente R-2.
3.2- Curso de Direito do Trabalho e Processual Trabalhista (09 a 27-10-78) com a carga total
de 120 horas, ministrado pelo Dr. Christóvão Piragibe Tostes Malta.
3.3 - Curso de extensão universitária "Direito
Processual do Trabalho", de 15 horas-aula, de 18 a
22 de março de 1985, realizado pela UFPR, de que
participou como debatedor.
3.4 - Curso Básico de lnterpre!ação da Previdência Social (31-3-75 a 10-4-75), com carga de 20
horas-aula, promovido pelo Instituto Nacional de
Previdência Sociai-INPS.
3.5- Semana de Direito Processual Civil (de 2
a 6 de maio de 1977), por iniciativa do Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito a Universidade Federal do Paraná.
,
3.6 - 1• Ciclo de Estudos sobre Direito do Trabalho (20 a 22 de novembro de 1975).
3.7- 1• Ciclo de Estudos sobre Direito Tributário (23 a 25 de junho de 1976).
3.8 - Curso de Comunicação na Advocacia (5
a 6 de junho de 1975).
3.9 - Curso intensivo de italiano de um ano
(1984) no Centro Cu~ural Dante Alighieri (CuritibaPR).
3.1 O - Ciclo de Conferências sobre a Nova Lei
das Sociedades Anônimas, promovido pelo Instituto
dos AdvogadoS do Paraná, de 8 a 23 de junho de
1977.
3.11 - I Semana de Estudos de Direito Penitenciário, sob o patrocfnio da Secre!aria de Es!ado
da Justiça do Paraná e Centro Acadêmico Hugo Simas, de 9 a 14 de junho de 1975.
3.12 - I Ciclo de Estudos Juridicos e Sociais,
promovido pela Universidade Católica do Paraná, de
20 a 25 de outubro de 1975.
3.13- Seminário de Direitos Humanos na Justiça Criminal Americana, promovido pela Universidade Federal do Paraná, dias 19, 20 e 21 de mala de
1975.
3.14- Curso de Legislação Trabalhis!a (20 horas-aula), promovido pelo SESC, em 1975.
3.15 - Curso de Treinamento de Lfderes de
Comunidade, com duração de 20 horas, em 1969.
3.16 - Curso de Prática e Técnica de Escritório, em 1975.

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

3.17 - VIl Seminário Nacional sobre Normas
Internacionais do Trabalho, promovido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Curitiba,
de 3 a 4 de maio de 1988.
3.17 - Curso de História da Ópera, de 5 a 17
de julho de 1993.
3.18 - Encontro Brasileiro de Direito e Psicanálise - •A lei e a lei: Questões de Cidadania", Curitiba,
26 a 29 de outubro de 1994.
Congressos/Simpósios
4.1 - III Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho, de 29 a 31-7-91 (SP). Participação como painelista.
4.2 - XIV Congresso Nacional dos Advogados
Trabalhistas, de 22 a 25-10-91, em Foz do lguaçu,
na qualidade de painelista.
4.3 - VIl Seminário Nacional sobre Normas Internacionais do Trabalho, promovido pela OIT, em
Curitiba, de 3 a 4 de maio de 1988.
4.4 - 1 Congresso Nacional da Magistratura
Trabalhista, de 20 a 23-3-90, em Salvador (BA).
4.5 - Participação no IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
(debatedor) XI Encontro dos Magistrados do Traba·
lho da 9' Região.
4.6- Palestra na Faculdade de Direito de Blumenau (SC), 1994, sobre o tema •competência da
Justiça do Trabalho no Brasil".
4.7- Palestra na Faculdade de Direito de Curitiba, em 7-4-95, sobre o tema •A reforma do CPC e
o processo trabalhista".
4.8- Palestra na Faculdade de Direito de Curitiba, em Simpósio Internacional de Curitiba sobre a
Reforma do Processo Civil, promovido pelo Tribunal
de Alçada do Paraná, em 26-5-95.
4.9 - Palestra na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Maringá, em 3-10-95, sobre o
tema •Ação monitória no processo trabalhista".
Idiomas
Inglês (básico) e italiano (lê, entende e fala).
Formação e Experiência Profissional
6.1 - Ex-Procurador da Caixa EconOmica Federal (1978 a 1980).
6.2- Juiz do Trabalho Substituto do Egr. TRT,
91 Região, de 10-12-1980 a junho de 1982.
6.3 - Juiz-Presidente da Junta de Conciliação
e Julgamento de Maringá (PR), de julho de 1982 a
novembro de 1983, mediante promoção por merecimento.
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6.4 - Juiz-Presidente da Junta de Conciliação
e Julgamento de Guarapuava (PR), de novembro/83
ajunho/86.
6.5 - Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9• Região (AMATRA IX) em
1984. Releito em 1985. Vice-Presidente no mandato
89/90.
6.6 - Juiz-Presidente da 4° Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, de 31-7-1986 a janeiro de 1993.
6.7 - Convocado para substituir no Egr. TRT,
9• Região em quatro ocasiões: 11-1 a 10-3-1988; 91 a 9-3-1989 e 17-10 a 10-12-1989; e de maio a setembro de 1992.
.
6.8 - Presidente Regimental da 1• Turma do
.
Egr. TRT, 9"Região, de 31-10 a29-11-1989.
6.9 - Professor concursado da Faculdade de
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, nas disciplinas Direito Processual Civil e Direito
do Trabalho, de.3-3-1986 a 13-6-1989.
6.1 O - Professor de Direito Processual do Trabalho no Curso Preparatório à Magistratura do Trabalho realizado pela AMATRA (Assoe. Mag. do Trabalho) IX, de 1• de março a 30dejunho de 1989.
6.11 - Professor de Direito Processual do Trabalho e Coordenador do Curso Anual Preparatório à
Magistratura do Trabalho promovido pela AMATRA
IX, de 1989 a 1996.
6.12 - Professor Auxiliar de Direito do Trabalho, concursado, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, desde junho de 1992.
6.13 - Desde janeiro de 1993, Juiz Togado do
Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região (PR),
mediante promoção por merecimento.
6.14 - Presidente da Comissão de Revista do
TRT da 9' Região, desde janeiro de 1994.
6.15 - Presidente da SO Turma do TRT da 9'
Região, desde janeiro de 1994. Reeleito em 1996.
Aprovação em concursos
7.1 - Aprovado, em 1• lugar, em concursos
público de provas e títulos para provimento de cargo de Promotor de Justiça Substituto, inicial de
carreira do Ministério Público, no Paraná (1978).
Nomeado através do Decreto Estadual n• 5.475,
de 30-8-78.
7.2- Aprovado, em 1• lugar, nas quatro etapas
do "I Programa de Seleção Interna de Advogados•,
de âmbito nacional, promovido pela Caixa Económica Federal, em 1978.
·
7.3 - Aprovado, em 1• lugar, no concurso público para escriturário da Caixa Económica Federal,
em 1975.
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Jornal O Estado do Paraná, edições de 23-1088, 3Q-1 Q-88, 6-11-88, 13-11-88 e 20-11-88.
Jornal Indústria & Comércio, edição de 2210-88, pág. 2S.
8.7- O conceito de Justiça.
Revista TRT 9" Região, vol. XV, 1990, págs. 37
aSO.
8.8 - Questões polêmicas de competência material da Justiça do Trabalho.
Revista LTR 11"55, março 1991, págs. 295 a302.
8.9 - Execução definitiva trabalhista na pendência de recurso.
Revista LTR n• 54, julho 1990, págs. 791 a
797.
Jurisprudência Brasileira Trabalhista, vol. n•
30, Juruá Editora, págs. 17 a 25.
8.1 O- Mandado de injunção: remédio inócuo?
Jornal Trabalhista n• 357, 1"-7-91, págs. 646
aSSO.
8.11 - Notas sobre a substituição proceSSUal e
a Lei n• 8.073/90.
Revista LTR, outubro 1991, n• 55, págs. -1183
a 1170.
.·
8.12 - Capacidade postulatória e honorários
advocatfcios no processo trabalhista.
"Estudos de Direito do Trabalho", Ed. Juruá,
1992, págs. 25S a 262.
8.13 - "O credor e a arrematação" e "Curador
especial no processo de execução".
Gazeta do Povo, de 19-2-79, 12-2-79 e 8-1079.
8.14- Cessão de crédito trabalhista.
Revista da Anamatra, de julho/agosto de 1990,
págs. 41/42. ·
8.15 - lndenização civil de empregado e empregador por dano patrimonial ou moral.
Revista de Direito do Trabalho, março de 1992,

7.4- Aprovado, em 12 lugar, em concurso público para provimento de cargo de Oficial de Justiça
Federal (1976).
·
7.5 - Aprovado em 2 2 lugar no concurso vestibular para o Curso de Direito da Universidade Federal do Paraná.
7.6 - Aprovado, em 5° lugar, no concurso público de provas e títulos para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto, do TRT, da 9" Região (1980).
7.7- Aprovado, em 1° lugar, em novembro de
1985, no concurso público para o cargo de Professor
Auxiliar de Ensino em Direito Processual Civil realizado pela Faculdade de Direito da Pontiffcia Universidade Católica do Paraná (PUC).
7.8- Aprovado, em 1• lugar, no concurso púbfico de provas e títulos para o cargo de Professor
Auxiliar em Direito e Processo do Trabalho, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em fevereiro de 1992.

Obras Científicas Publicadas
8.1 - Execução provisória de obrigação de
reintegrar o empregado no processo trabalhista.
Revista do TRT 9• Região, vol. VI, n• 1, págs.
51 a 55.
8.2 - Afastamento do emprego para o desempenho da função de juiz classista temporário. Suspensão do contrato de trabalho.
Revista TRT 9' Região, Vol. VIl, n• 1, 1982.
págs. 64 a 69.
8.3 - Falência e execução na Justiça do Trabalho.
Revista TRT 9• Região, vol. VIII, n• 1, 1983,
págs. 23 a 30.
8.4- Constituinte e Poder Judiciário.
Revista TRT 9• Região, vol. X, n• 2, 1985,
págs. 77 a 99.
Gazeta do Povo de 5-5-1985.
8.5 - Recurso ordinário: a amplitude do efeito
devolutivo e o duplo grau de jurisdição.
Revista TRT 9" Região, vol. XII, n• 1, 1987,
págs. 33 a 66.
Revista da Faculdade de Direito da UFPR, n"
23, 1989, págs. 71 a 97.
8.6- A nova prescrição das ações trabalhistas.
Revista LTR n• 53-10, págs. 1147a 1154.
Revista TRT 9 1 Região, vol. XIII, n• 2, págs. 47

-~

págs. 43 a 55.
8.1S - TST e quitação trabalhista.
Revista Genesis n" 14, fevereiro de 1994. pág.
.
152.
a 17- Co~ência Material Trabalhista (livro).
Editora LTr, São Paulo. 1994. 256 pag.
8.18 - Ação Civil Pública Trabalhista.
Revista do Tribunal Superior do Trabalho v. S3,
ano de 1994, p. 96 a 107. Editora L Tr.
8.19 - Litigãncia de má-fé no processo trabalhista.
.

"O Direito do Trabalho e a Nova Constituição",
c .)uruá, 1989.
Região, vol. 22, n• 42, jan/jun.
Revista TRT
de 1J89.

a•
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Jornal Gazeta do Povo, edição de 1"-5-95, p. 24.
Gênesis - Revista de Direito do Trabalho, n•
28, abril de 1995, p. 453 e segs.;
Revista LTr59,julho de 1995, p. 894.
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8.20 - Sobre a ação monttória no processo trabalhista.
Revista LTr n• 12, dezembro de 1995, p. 1602.
Revista Trabalho & Doutrina, v. 8, março de
1996,p.81.
8.21 - Aspectos da tutela antecipatória de mérito no processo bras~eiro.
Revista do Tribunal Superior do Trabalho v. 64,
1995, p. 73-95.
Participação em bancas examinadoras
9.1 - Procuradoria-Geral do Estado do Paraná.
Concurso público de provas e títulos para o provimento de cargo de Procurador do Estado, Curitiba
(PR), em 1992 e em 1993.
9.2 - Tribunal Regional do Trabalho da 9" Região, concurso público de provas e titulas para o
provimento do cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
Curitiba (PR), em 1992 e em 1993.'
9.3 - Universidade Federal do Paraná. Faculdade de Direito. Concurso Público de prova didática
e titulas para o cargo de professor de Direito do Tra"
balho substituto. Curitiba, 8-6-95.
Homenagens
10.1 - Agraciado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB.), em 1985, com a "Medalha
José Albano Fragoso• por "serviços distintos• à magistratura do País.
10.2 - Homenagem especial, como professor,
dos bacharelandos em Diretto da PUCIPR, Turmas
de 1987 e 1988.
10.3 - Menção Honrosa pelo trabalho em prol
do "Grêmio Comunitário São Luís", de Clevelândia
(PR), em 1969.
10.4 - Orador Ja Turma de Bacharelandos de
1977 da Faculdade de Direito da Universidade Federal Paraná.
10.5 - Voto de Congratulações, unânime, da
Câmara Municipal de Guarapuava (PR), em 6-5-85,
pela indicação da Associação dos Magistrados Brasileiros para compor comissão nacional de Elaboração de Anteprojeto de Reforma do Poder Judiciário
na Constituinte.
10.6- Voto de louvor e incentivo, unânime, do
Tribunal Regional do Trabalho da 9° Região, em
sessão de 16-3-92, pela aprovação em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos para o
provimento do cargo de Professor da Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Paraná.
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10.7 - Agraciado pelo Tribunal Superior do
Trabalho com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de ci>rnemdador.
10.8- Agraciado com o "Prêmio cidade de Curitiba" pela Cãmara de Vereadores de Curitiba, em
fevereiro de 1994, em virtude de Lei Municipal n•
8.371193, como magistrado destaque de 1993.
10.9 - Integrante de lista quádrupla aprovada
pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 26-10-95,
para o preenchimento do cargo de Ministro Togado
daquela Corte.
10.1 O - Integrante, em primeiro lugar, de lista
quádrupla aprovada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 13-6-96, para o preenchimento do cargo
de Ministro Togado daquela Corte. Reinclusão em
lista.
Curitiba, junho de 1996.- João Oreste Dala-

zen.
(À Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania)
MENSAGEM N2194, DE 1996
(N• 598196, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal
Nos termos do § 1•, ln fine, do artigo 111 da
Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Doutor Milton
de Moura França, Juiz Togado do Tribunal Regional
do Trabalho da 15° Região, com sede em São Paulo
-Capital, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada
à magistratura trabalhista de carreira e decorrente
da aposentadoria do Ministro José Ajuricaba da Costa e Silva.
Os méritos do indicado, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo,
constam do anexo curriculum vitae.
Brasma-DF, 27 de junho de 1996.- Fernando
Henrique Cardoso.
CURRÍCULUN
Milton de Moura França
Brasileiro, casado, Juiz do Trabalho, natural de
Cunha, Estado de São Paulo, nascido em 9-3-42,
inscrito no cadastro das pessoas Físicas (CPF) sob
n• 036.326.018, RG 3.059.7 48.
Filiação:
Clodoaldo de Oliveira França e Teodora Prudente de França.

~~-~~--~

~~~~~~~~~~~~-
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Curso Primário:
Realizado na cidade de Cunha- SP, no Grupo
Escolar Dr. Casemiro da Rocha, período de 1950 a
1953.
Curso secundário - Primeiro Ciclo:
1• série - 1954: Ginásio Nogueira da Gama Guaratinguetá - SP; 2• série - 1955: Colégio São
Joaquim - Lorena - SP; a• e 4" séries - Ginásio da
Fábrica Presidente Vargas- Piquete- SP.
Curso Secundário - Segundo Ciclo - Professor Primário:
~
Realizado na Escola Particular Livre Duque de
Caxias- Piquete -1958 a 1960.
Curso Superior:
Realizado na Faculdade de Direito de Taubaté
-período de 1961 a 1965.
Curso de Especialização (Mestrado):
Realizado na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo - Área de concentração: Diretto do
Trabalho- concluidos todos os créditos.
Participação em Cursos:
Curso de Extensão Universitária sobre Introdu·
ção ao Direito Tributário, promovido pela Rettoria da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;
Curso de Legislação Fiscal - promovido pelo
Instttuto de Organização Racional do Trabalho IDORT- São Paulo;
Curso de Extensão e Introdução ao Direito Público, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo;
Curso de Assessoria Jurídica às Empresas
(Advocacia Empresarial), promovido pelo Instituto de
Diretto do Trabalho e Instituto dos Advogados de
São Paulo;
Curso de Extensão Universttária sobre Previdência Social, promovido pelo Instituto de Diretto
Comparado do Trabalho e da Segurança Social da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
·
e Instituto de Diretto Social;
Curso de Extensão Universitária de Diretto Municipal, promovido pela Faculdade de Direito de Taubalé;
Curso de Estudo Aplicado ao Novo Código de
Processo Civil, promovido pela Faculdade de Direito
de Taubaté;
Seminário sobre Legislação Trãbalhista e Previdência Social, promovido pelo Serviço Social da Indústria - SES! - São Paulo;
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Seminário sobre Atualização da Previdência
Social, promovido pelo Serviço Social da Indústria SESI- São Paulo;
Seminário de Moral e Civismo - promovido
pelo Serviço Social da Indústria - SESI - São Paulo.

Aprovação em Concurso Público:
Aprovado no "Concurso Para Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de São Paulo", em
21-3-70;
Aprovado no "Concurso de Juiz do Trabalho
Substttuto da 2" Região - São Paulo";
Aprovado no Concurso de Provas ~é Tftulos
para Provimento do Cargo de Professor Assistente
da disciplina Diretto do Trabalho do Departamento
de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté,
realizado nos diar;4 e 5 de janeiro de 1991;
Professor Assistente de Direito do Trabalho ·
junto à Universidade de Taubaté - UN!TAU, em
exeiclcio no cargo desde 5-1·91.

Exeroício de Função Pública:
Procurador Autárquico Estadual - Encarregado
de Setor- Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão da Secretaria dos Serviços e
Obras Públicas do Estado de São Paulo. Contratado
para realizar as desapropriações, junto à Justiça Federal em São Paulo, das áreas de terras destinadas
às obras dos reservatórios de Paraibuna e Paraitinga, relativas à 1• etapa de regularização do Rio Paraíba, no Estado de São Paulo. Obs.: Desligado, a
pedido, em 18-6-73.
Pareceres emitidos:
Na função de ~ocurador Autárquico Estadual, teve oportunidade de emitir pareceres enfocando aspectos da desapropriação e assuntos correlatos.
Secretário da Procuradona ~.Jurídica Contensioso do
DAEE:
Eletto, por unanimidade, para secretariar os
trabalhos da Procuradoria Jurídica- setor contencioso - do Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE-SP.
Trabalhos Publicados:
•A aposentadoria voluntária e a extinÇão do
contrato de trabalho"- Revista de Diretto do Trabalho n• 55, ano 10-págs. 51/54;
•A · i:ategoria económica ou profissional, em
lace da relação jurfdica proce5suãl" - Revista de Di·
retto do Trabalho n• 48, ano 9, págs. 56/61;
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"A URP e a Medida Cautelar Inominada no Judiciário Trabalhista" - Jornal Trabalhista n• 214,
ano V, págs. 5511552;
•Anistia constitucional, em face da coisa julgada, e seu reflexo na extinção do contrato de trabalho
- Breves considerações' - Jornal Trabalhista n•
359 -1991;
"Sentença Normativa e sua revisão em decorrência de Plano Econômico modificativo das condições salariais - Competência - Breves considerações" - LTr- Suplemento Trabalhista n• 61/92 1992;
•Aposentadoria espontânea com continuidade do aposentado na empresa" - BIT - Revista
Nacional de Orientações Trabalhistas - n• 26 1993;
"Renúncia de direito às horas in itinere prevista em Acordo Colativo• - Genesis- Revista de Direito do Trabalho n" 19, 1994;
'Abrangência do Direito do Trabalho Rural Emprego, Parceria e Arrendamento" - Informativo
Consulex n• 45 - 1994;
"Magistratura Trabalhista. Concurso de ingresso. Exigência, em edital, de o candidato possuir dois
anos de graduação. Ilegalidade" - 6" Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região/Campinas-SP, 1995.
Defesas Orais Perante Tribunais:
Como Advogado militante, efetuou defesas
orais perante o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho - TST - Brasilia-DF - e Tribunal Regional do
Trabalho/São Paulo-SP.
Magistratura:
Investido na Magistratura do Trabalho em 2-675; Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Guaratinguetá desde 9-11-79;
Convocado para substituir junto ao Tribunal
Regional (15° Região), a partir de julho/1987;
Promovido, por merecimento, para o Tribunal
Regional do Trabalho da 151 Região, em 114-91 DOU de 12-4-91, Seção 11; posse e exercício em 164-91;
Presidente da Primeira Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 151 Região 1993/1994;
Figurou, em 1995, em lista de promoção para
o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Participação em Congressos, Simpósios etc:
Na condição de "convidado', participou:
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1) 2" Congresso Regional de Procuradores do
Estado de São Paulo, realizado em Taubaté;
2) 11 Congresso Brasileiro de Direito Processual
Civil, na 2" Comissão. Tema: "Mandado de Segurança Colativo na Justiça do Trabalhe"- Ltr- São Paulo - 2Q-7-90;
3) III Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho, na 11 Comissão, sobre o tema:
"Competência da Justiça do Trabalho para julgar
Questões sobre Regime Único do SeiVidor Público"
- Ltr- São Paulo- 3Q-7-91;
4) IV Congresso Brasileiro de Direito Processual
do Trabalho, na 3" Comissão, sobre o tema: "Medida
Cautelar lncidentar, Ur- São Paulo - 28-7-92;
~ 5) V Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho, no 4° painel, sobre o tema: •Atualização das Leis sobre Competência", Ltr-São Paulo
~28-7-93;
.
6) I Congresso Brasileiro de Direito Individual
do Trabalho, na 3° Comissão, sobre o tema: 'Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho" - Ltr
- São Paulo - 29-3-93;
7) 11 Congresso Brasileiro de Direito Individual
de Trabalho, na 2" Comissão, sobre o tema: "Rescisão do Contrato de Trabalho", Ltr- São Paulo - 223-94;
8) IX Congresso Brasileiro de Direito Colativo
do Trabalho, na 6" Comissão, sobre o tema: "A
Atualidade do Direito Colativo no Brasil", Ltr - São
Paulo, 25-11·94;
9) I Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, no Painel •A Prescrição Relativa aos Créditos TrabalhistaS dos Rurícolas e o art. 233 da
Constituição Federal", promoção AMATRAIAJUCLA
151 Região- Campinas-SP, 9-9-93;
10) 11 Congresso Bras~odré. 'e Direito do Trabalho Rural, como expositor, sobre" tema: "Abrangência do Direito do Trabalho Rural (Emprego, Parceria
e Arrendamento)"- AMATRAIAJUCLA 15" RegiãoBauru-5P - 25-8-94;
11) XII Congresso de Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, no III Painel, sobre o
tema: "Modernização do Judiciário Trabalhista•,
Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e Academia Nacional do Direito do Trabalho, Campos do Jordão/SP, 3-1 0-93;
12) VIl Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho, na 1• Comissão, promovido o)eia
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Ltr, no Centro de Convenções Rebouças, em São
Paulo-SP, de 24 a 27-7-95. Tema: 'Atos Ordinatórios do Processo';
13) III Congresso Brasileiro de Direito do
Trabalho Rural, promovido pelo TRT/15° Região,
pela AMATRA XV e pela AJUCLA XV, de 21 a
23-9-95, em Ribeirão Preto-SP, como mediador
do Painel: "Diretto Coletivo do Trabalho Rural na
Atualidade".

Magistério Superior
Professor Colaborador junto à Universidade de
Taubaté- UNITAU, na cadeira de Diretto do Trabalho, desde 1"-4-79, lotado no Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais;
Professor no Curso de Estágio Profissional da
Advocacia - Matéria Processo do Trabalho - desde
1979;
Professor no Curso de Pós-Graduação, a nível
de Especialização, de "Engenharia e Segurança do
Trabalho', promovido pela UNITAU;
Professor no Curso de Pós-Graduação, a nível
de Especialização, de 'Enfermagem do Trabalho',
promovido pela UNITAU;
Professor Coordenador do Curso de Pós-Graduação, a nível de especialização, de Diretto do Trabalho, promovido pela UNITAU, durante o ano de
1990;
Professor convidado para ministrar aulas no
Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito
de Alfenas/MG - UNIFENAS (Curso de Especialização em Direito do Trabalho), nos dias 5 e 6-5-95.
Tema: 'Relação de Emprego; sua Proteção Jurfdica
e a Rexibilização';
Professor convidado para ministrar aulas no
Curso de Pós- 3raduação da Faculdade de Direito
de Alfenas/MG - UNIFENAS (Curso de Especialização em Diretto do Trabalho), nos dias 6 e 7-1Q-95.
Tema: 'Recursos do Processo Civil aplicáveis ao
Processo do Trabalho'.
Comissão de Concurso Público:
Integrou, pela vez primeira, como Titular, Comissão Examinadora da Prova de Conhecimentos
Especiais (Diretto do Trabalho, Direito Processual do
Trabalho, Diretto Processual Civil e Direito Civil Parte Geral e Obrigações) do 11 Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto
da 15° Região;

Vem integrando diversas Comissões Examinadoras de Concurso para Provimento de Cargos de
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Juiz do Trabalho Su~ttuto da 15" Região, desde o
11 Concurso, inclusive.
Comissão de Revista:
Membro, desde maio de 1991, da Comissão de
Revista (Permanente) e do Boletim Informativo do
TRT da 'oS• Região.
Palestras Proferidas:
Palestra no Sindicato do Comércio Varejista de
Guaratinguetá, sobre 'Horário Especial para o Comércio', em novembro de 1981;
Palestra na Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Taubaté, sobre o tema: 'Os Direitos Trabalhistas na Nova Constituição', em outubro de
1988;

Palestra na Subseção da OAB - Bauru-SP:
'Sentença e Recursos na Justiça do Trabalho', em
13-5-93;
Palestra no IV Encontro de Juízes Seção de
Ribeirão Preto-SP: 'Da Modernização da Justiça do
Trabalho', em 23-1Q-93;
·
Palestra no I Fórum de Debates - Amatra/Ajucla XV: 'Direitos Individuais. e Coletivos Trabalhistas
em faoe da Revisão Constitucional', em 7-8-93;
Palestras no Simpósio Paulista de Direito do
Trabalho, promovido pela Subseção da OAB- Sorocaba: 'Estabilidades Provisórias', em 25-11-93;
Palestra na Reunião de Juizes Classistas
Representantes da Indústria no TRT da 15° Região, no dia 2-6-95. Tema: 'Contrato de Trabalho;
sua Evolução e as Propostas para sua Modifica-

ção•;
Palestra na 11 Jornada de Processo do Trabalho, evento patrocinado pela OAB e pela Faculdade de Direito de Franca - SP, nos dias 6 a 9-6-95.
Tema: 'Execução no Processo do Trabalho';
Como debatedor, palestra patrocinada pela
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15° Região, sobre 'A Antecipação·da Tutela', dia 20·9-95, no Hotel Nacional, em Campinas
-SP;
Palestra na III Jornada de Diretto e Processo
do Trabalho - 3 a 6-1 Q-95, promovida pela Faculdade de Direito de Franca e pela Ordem dos Advogados do Brasil, 13" Seção, sobre o tema 'Do Poder
Disciplinar do Empregador", dia 5-1 Q-95, na Casa do
Advogado- Franca- SP.

(A Comissão de Constituição, Justiça
Cidadania.)

e
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AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N° 445/96, de 20 de junho do corrente, do Ministro da Saúde, referente ao Requerimento n° 401, de
1996, de informações, do Senador Gilvam Borges.
N" 554/96, de 25 de junho do corrente, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n•
400, de 1996, de informações, do Senador Eduardo
Suplicy.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
OÁCIO
.
DE MINISTRO DE ESTADO
N° 580196, de 26 de junho de 1996, do Ministro
de Planejamento e Orçamento, referente ao Requerimento n• 442, de 1996, de informações, do Senador Eduardo Suplicy.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
AVISO
DO SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA
DAREPÚBUCA
N° 83196, de 16 de maio do corrente, referente
ao Requerimento n° 1.226, de 1995, de informações,
do Senador Eduardo Suplicy.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
PARECERES:
PARECER NO 374, DE 1996
Da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 51, de 1995, (n• 41-D, de 1991,
na Casa de origem), qua "altera a Lei n°
7.347, de 24 de julho de 1985, que discipli-

na a ação civil púbUca de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao •
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico".
Relator do Vencido: Senador
Ferreira

José lgnáclo

1- Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n° 51, de 1995, altera a Lei n° 7 .347, de 24 de julho de 1985, que "Dis-
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ciplina a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico
e paisagfstico e dá outras providências".
A atteração que se pretende introduzir consiste
no acréscimo de novo objeto à ação civil pública,
qual seja os "danos causados ao trabalhador, por
inobservância das normas de segurança e medicina
do trabalho".
Como conseqüência da alteração, introduziuse novo inciso ao art. 1° da Lei n• 7.347, de 1985,
o que implicou também a modificação da redação
do caput do art. 4° e do inciso 11 do art. 5 2 da referida lei, além da mudança na ementa pelo acréscimo da expressão • ..•e ao trabalhador, por inobservância das normas de segurança e medicina do trabalho".
Por último, o projeto adita parágrafo único ao
art. 6° da Lei n° 7.347, de 1985, para estabelecer
. que
funcionário que se omitir quanto à provocação do Ministério Público será processado por prevaricação (art. 319 do Código Penal)'.
De autoria do ilustre Deputado Antônio Csrlos
Mendes Thame, o projeto iniciou sua tramitação no
ano de 1991, tendo sido aprovado à unanimidade na
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos termos de um substitutivo, e com uma
emenda, também à unanimidade, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados.
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição nesta Comissão Permanente.
É o relatório.

·o

11 -Voto do Relator
À Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania compete, nos termos do art. 101, incisos I e 11,
item 4, do Regimento Interno do Senado Federal,
emitir parecer sobre a constitucionalidade e mérito,
respectivamente, da presente proposição.
Designado para relatar o vencido, tendo em
vista a rejeição do parecer proferido pelo eminente Senador José Bianco, passamos à análise do
projeto.
No aspecto constitucional, estão preenchidos
os requisitos indispensáveis à admissibilidade da
matéria, principalmente em relação à competência
da União (art. 22, I, da CF) e quanto a iniciativa da
matéria (art. 61, caput da CF).
Em relação ao processo legislativo, embora se
admita a mudança pretendida, parece-nos que ela
se toma inócua, já que a competência para propor a
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ação civil pública é do Ministério Público, que alUaimente é regido pela Lei Complementar n• 75, de 20
de maio de 1993, que não relaciona a competência
para promoção da ação civil pública no caso mencionado. Dever-se-ia, a nosso ver, introduzir esta
competência através de projeto de lei complementar
e não através de simples projeto de lei, pois ar, sim,
dar-se-ia efetividade à proposta.
Independentemente deste aspecto, admite-se
a proposição, já que se trata de lei em vigor que,
portanto, pode ser atterada. Entretanto, o simples
atendimento a determinados pressupostos constitucionais não implica a aprovação da matéria, até porque, se fosse assim, quase todos os projetas que
tramitam no Congresso Nacional estariam automaticamente aprovados.
A intenção do autor do projeto é salutar, mas
se percebe que existe desde o inféio uma incompatibilidade entre a finalidade da Lei n• 7.347, de 1985 e
a alteração proposta.
Os eventuais danos causados ao trabalhador
por inobservância das normas de segurança e medicina do trabalho merecem atenção de toda sociedade e das autoridades constituídas, que devem zelar
pelo respeito à lei.
··
A Lei Complementar n• 75, de 1993, anteriorménte citada, dá muito mais poderes ao Ministério
Público para defender os interesses do trabalhador
do que o simples acréscimo sugerido na presente
proposição.
Note-se que a ação civil pública pode ser proposta em defesa dos direitos constitucionais, con~C!rme previsto na Lei Compl~mentar n• 75/93, entre os quais se inclui o preceito inscrito no art. 7°,
iJJciso )()(11: •redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança·.
Na verdade, ao especificar determinado dano
ou competência, o projeto busca resuttado diverso
do pretendido, já que o detalhamento opera a restrição e não a ampliação da atuação dos titulares da .
ação civil pública, prejudicando o trabalhador e gerando dúvidas na aplicação da lei pelo Poder Judiciário.
Em face do exposto, considerando os argumentos expandidos, voto pela admissibilidade constitucional da matéria e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1995.
Sala da Comissão, 5 de dezembro de 1995. Íris Rezende, Presidente - José lgnáclo, Relator Romeu Tuma- Bernardo Cabral- Francellno Pereira -José Fogaça- José Eduardo OUtra - Ney
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Suassuna- EleJo Alvares- José Blanco (vencido)
-Jefferson Peres- Ramez Tebet.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENHOR
SENADOR JOSÉ BIANCO
Ao Projeto de Lei da Câmara n" 51,
de 1995 (originalmente Projeto de Lei n"
41-019), que "attera a Lei n• 7.347, de 24
de julho de 1995, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao melo ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paJsa.

gístlco".
O Projeto de Lei em exame iniciou-se na Câmara dos Deputados, sob o n• 41, de autoria do Deputado Carios Mendes Thame, tendo por objetivo alterar a Lei n• 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danoS causadOS ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artfstico, estético, histórico, turfstico e paisagístico, para acrescê-la de disposição referente aos danos causados ao trabalhador, por inobservância das
normas de segurança e medicina do trabalho.
Distribuído à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, teve por relator o Deputado Edmundo Galdino merecendo parecer favorável
do citado relator, com substitutivo.
·
Foi apresentada uma emenda ao substitutivo,
tendo sido esta rejeitada e aprovada a fntegra do
substitutivo do relator, Deputado Edmundo Galdino.
_ Distribuído à Comissão· de Constituição e
Justiça e de Redação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, Deputado Edésio Passos,
que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do
projeto, na forma do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
subemenda.
A redação final, oferecida pelo relator, Deputado Nilson Gibson, foi aprovada unanimemente, na
data de 30 de março do ano em curso.
O projeto de lei em tela é constitucional, jurfdico e está redigido de contormidade com a boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito merece todo o nosso apoio
por outorgar ao trabalhador Omaior proteção, tomando as normas de segurança e medicina do trabalho
passfveis de ser objeto da ação civil pública.
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1995.

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00023

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER. ANEXADA PELA SECRET.ÁRIA-GERAL DA MESA·

LEI COMPLEMENTAR N. 75- DE 20 DE MAIO DE 1993

Dbp6o aobro a orczmlmçAo, u atribulç6ell • o
estatuto do Mini1tório P11blico da Unl4o
O Pt-e.iclea.t.e da RepUblica.
Faço •ber QUtl o Con;reuo Nacicmal àcNta a w. ~a~ lAi. Com•
plementar:

T!TULOI
Du Di1posiç6n Genll:

CAPiTULO I

a) aoa direito. UMpradoa ,.. Conatàui;io Fedanl rwlatiYOa àa ~e de NÜ.cle e à ed.ucaçio:
b)- prirad'ploe; daleplidaU,·cla lmpeaereJidrde, da~· ela puW1..

aaniçoe.

........

VI- exarcar outru fuuções Pl'CVi•tu na Constituição Federal e Da !ri.
§ 1• Os ÕrJiO.I do Ministério PUblico da União devem zelu pela obAn'iDcia doa princ:ipios e competinciu da [natituiçio, bem como pdo li'!lnl exerdcio de
1uu Cunçõe1.
§ 2' Somente a lei poderi upccifiCIIl" u. Cunçõea atn'lnddu pela Coutitui·
çio FfJderal e por esta Lei Complementu- ao Mini&~rio Público da UtUi.o, obaervados 01 principio• e nonna. nelas eatabcleeidol.

cAPtruLon

Da Dorinlç4o, do. PI'Jncípim~ •

du Funçr.es InltUw:ionala
Art.. 11 O Ministirlo Pu."blico da Uclio, orpnizado por cata LAi Compllmm•
ur, ê inatituiçio pemwtC!lt41, eumcW à fuDçio juriadidoul do Eatado. ~iD·

do• lha a doCa& da ~m jtuidica. do reJim;a democ:ri.tieo, do. iDteruH• aociai.a a
do. b:l~ .indiriduaEa h:ulb:poDiveia.
A:t. 2i In=bem ao MUU.ttirio Público u medidu allePiiriu pua PRJ~.•
tiro rupt~ito do. Poderes Nbllcoa~ 1 dos Hl:'riça. dli r.levbcia públ~ aoa dirtitos

usecuradoa pela Coa~tituiçio Fdanl.
Art.. 3l O Ml~tério P\ibllco da, Uniio uuceri o COII.iNJ. utemo cl& atl'ri·
dadc: policial tendo CJ:Il riata:
1.) o l'C~Çt~lto aos fund.aw::nt.oa do Eatado DemocriUeo de Dinit.o. aoa objeti•
voa !undamontaia da R. pública F1dan.tiva do Bnall, ao. princíploa iD!ormadoru
du. relaQOea intenlaciouab. ~como ao. dirt:itoa -~na Constituiçio F..

derale tu. lai:
b) a pracrnçio da ordem pública., da ia:co'omjderf.e du peaou 1 do~
Dio pliblico;

c) a p~ • a cor:NÇi.o de iieplldaiH ou. do abuo de poder;.
d} a indispol1l'bilidaú da pcn~io penal;
e) a compctbcia doa órJi9a ~ida da Mawança pt.iblica.
Arl. 4.t Sio pl'ineipio. m.titueionais do Ministãrio PUblico da Ulliico a wtidade, a indiviaibilidade • a independillcia funci.OMJ.
Art. 5' Sio fóações itutitu.cioaais d"o Mini8t.ério Público da Uaíiõ:
.I- à aereaa da ordem. jurídica, do"rqima demtlcritleo, dos~ aoeiU.
a doa iatcrasea: individuais indispoaiveia, coasideradoa, deatn outro~, oa ao,wntu fundal:llentn • prineiploa:
·
a) a 1ob.ru.ia • a npre..atat.ividadl: popular;
b) o& direit.oa potitiCOJ;
c:} oa objctivo• fuodamtat&U. da República F.derativa do Bruil;
cl) a indiuolubilldado da Uniio; ·
e) a mdependiaci& e a hazmoci~t doa Podua da. União;
f) a auton.ol:llia doi; Ettacloa, do Distrito Federal• doa MW1.icípi01:;
...fj ~-~---iln.pOã-tu"iU~ ~~~-~Diã~F~ e-aoa Mu-

mop1oa;
~
b} alep.lidade, a impeuoabilldadc, a moralidade e a publicidade, nlativU i.
u~::straçio pública fiir!!ta. indinta oc fundacioD&l, de qualquer do. Poderu da

li- :telar pela obN:rviac:ia doa princ:ipioa cotutitucionai.a nlati.voe:
a) ao •istam& tzibutirio, b lim..i~ do poe;Wr do tributar. à~ do poder im.poaitivo • du recaitu tributárià e aoa direito elo COZltribu.inte;
b) U finaaçu pliblieu;
.
c) i. atividacl.• c-collõmicc, i. poli:tlc:ai.U'bana. a&ricola. fWldiária • de rúonu
ap-iria • ao •istema fiD&nc:t:iro uci~;·
·
d) i. se(Uridade IOCial, à edueaçio, à cultura • acr àportrl. à eíiacia c à tec·
Dolofia, à c:omun~ aocial• ao mtio ambiaa.te;
c) à aocuraaça pública.
III - a de{qa doa acpintu bea. e illtcre....::
a) o patrimõaio D&doul;
b) o pa~ÕDIO p\Íblico • aoeial; ,
e) o patrim~ cult.unfbrUil.!rõ;
d) o meio ambiea.t.:
e) oa direito..~ cotett-, e~peei•J... ... te du.eomnnidld" ic1d:ipnaa.
da tamilla. da criança. do adolucmtt • do ldoao. ·
,·
IV- zelar pelo er.tivo rapeito dOI Podem Nblicol; da Uaiio, doa acnieoa do
nl•vinda pública • doi: meio~ de eomunicaçio aocial ao. principiol:, prutiu, coudlçõea. diNito.. dPe~ • wUçõa pre'liatoe u Coutituiçio Fed.enl• na 1*4 r-elati'IOII à comunica;io 80dal;
·
V- :nlar pelo efetivo rupcito do. Podara Pú.btii:oa da Ulliio • doa~
de n!edlid& pUblica quanto:
·
·

Dos In&trumentoa de

At~

Art. 6t

Compete 10 Mil:üatirio Público da U11iio:
t - promover a llÇio direta de Ü!.c:outitucioulidaele e o Hlpeeti.VO pedido de
medida cautelar;
li- promover a açio dirota de ineorutituc:ionalidade por omisaio;
III - pn~rriove!•a arsij(çi.o do dcscwnprira=ta elo prceaito Cuadamcotal ~
rea.tc da Connituiçio Fedcnl;.
IV - Pl"'1DDVer a :re~çio plll"!; in.tervta.~ !cdcnl no. Eatadoa e u DiaUit;p Fcdcnl:
V- promoYV", privativamcute, a açio penal püblica, u. :Conna da leio
VI- impetrar ""habeu corpus"' e meda.do ele •-rure.ça;
Vfi- :p!'O!IIOMr O ÍD.qulin'1;o eívil 0 a 1çi0 Civil púiJÍka pua:
a) a proteçio doa direito! co1111titudol\&il;
b) a prot.cçio do patrimQrdo púbUco o IOdlll, do aaeío :llDbiecta, cbÍ beu c direito. de valor artiatico, eGitico, hi&tõrico, turiatito e paiaqiatico;
c) a protclçio dOI iottrlau individuais indiaponivei.l, dlCUIOI • coleti-. nlatiw. b comunidade& iradipnu. à Camllia,. i. criança, ao adolucate, ao idoilo, àa
miDoriu iita.lcu e ao eoasumidor,
d) outros iot.INUM: illd..ividuaia i.-uiispolliveil, homoJiaeo.,. roc:im, dilu.oe. •
colet:iw..-::...

vt:rf- promOftr' oatn.a IÇOI~t. no.lu. in.cl!Udo o m&rl.liado de U:l.jw!;~ ICl'llpN
que a !alta de 11ozm1 nrulamellt&don. tome inviável o uucic:io doa ciiNitoa • li~
bordadCI coastitucion.aia • du prerroptivu iDert~atcs .i. nacioD&Ud.ede, à IO'ben.nia • à cidadania, quaodo diíUJO& oa iDtereuea a acraa. protacidoa;
IX - promover ~ viu..não ao c:smeelamcat.o de naturu.l~ em Yirtwie ele
atividade D.Odva ao iotuua :u.cicn:~aJ:
X - promon:r a ruponnbüidade do!; exJCUtoi'CI oa qoD.tu elo ut.ado de de-faa oa elo
de sitio, pelos üidto. coDWtid0.1110 ;o.riodo de aua d~
·XI- doCcodu jUdicial.ttleote oa Clire!toa e intere~M& dar populaçijla iiWpftu.
inc:luidoa 01 reiativoa b.tenu Ptll'.~ tn.diciOD&Í. ~,,, .. habitadu, propoaclo u

••tad.o

~ e:Jli~=i:;

raeoa;

XIII- propor açO. de rc~poaabilidadc do c~ de ~u~ • auviçoa;
XIV - promover outraa &ÇÕcl ~CCIIÂr"Ula ao exerdcio de .iu.oa (WI.ÇÕ(!I ioatitucion.lis, c:m defesa. da ordem jun'diea. do rc~CJ dcmoerât:ieo c doa intc:'CIKI so-ciais c individuai• indiaponivoi1, espcci11.lmentc quanto:
a) ao ~tado de Direito e às in&~ituiçõea dc.tnoerit.leo.a:
b) ~ ordem ccon'õmica c linnrtc1:inl;
c) a Ol'dcm social;
d) 110 patrimõaio cultural bra1üciro;
c) ii manifr.ataçiio do pc:n..mcn.U!, de criaç.io, ele cxpresaio ou de iaCcnnoçio;
n à probidade admiaiatr&tiva;
J) ao meio o~:~~bicnto.
XV- rn:~.nüestar·ao caa q,uolqucr- Caso ck.a p~. :!.COlhendo aollr::itaçio do
juiz ou por IUII. ioici4t.lva, quaDdo cntcad.c:r- txiltca.to intercale cm Cll.ua& quo juat.ifiq,uc a intcr"'lnçiu:

XVI - {VctaCOJo•
XVII -propor u açõoa eabívcil pua:
a) perda ou &uapcnaio elo direitoa politlcot, 1101 caaa. provlltoa D& Coueital•
çü.o Federal:

b) dcdl1rll.ÇÜo do nulidAdo de lltoa ou contnt.a. pn.dorel do cadividamllnto aterno da União, do auo.a auta.rquiu, fWidaçõoa e d4mail ontidll.doa coa.trolad.u po.
lo ['udcr PUblico Federal, ou com repc~ dint& ou izldlrota cm au.u
e) diuoluç4o compulsória do uaociaçõcl. ioehuiYO d• putidos poUtlco.. aoe
cuoa pi"Cviatoa na COn&tituíçiio Fodonl;

naaacu;

00024

ANAIS DO SENADO FEDERAL

d) ean.ce1amato da eoDCCuia ou ela permiuio, not~ c~ pnrn.toa ua Cot~r
tituiçiG Federal;
a) declaraçÃO do nul.idada da dáuaula cont:raluu! quo contraria dlrcito do conlll!llidor.
'
, XVIU -r~:pn.aoat.ar::
.
a) u ôrPo judicial compctmato para quebra da 1i,Oo da conÚpcm.dCacia • du
coaaurticaçõet. Wk,nl"Ga,. &llll&dM o das COlll~ tclalõDic:u. pmra fina do inVOitipçio crimiul au. butnllçi.o procauual peW,. bem como maDÜI!Ita!'-M aobre
repreaca.taçiÕ a •Ie diririd& para • mcamoa; füu;
b) ao Caalf'UIO NKional, vinndo ao excrdclo du campctenclu deito (lU da
qualquer de aua Caau ou eomiuõcts;
·
c) ao 'nibum.al do Coa.tu da Ulliilo. vWmdo ao axcrcicio da.l eompctêlll::ial deatc;
d) ao Ôfl:io judlcid compotoato. viau1do & aplieaçio de pczmlldade por in!ra•
,.&. co!Detidu contra u narmu do prot.eçio i. in!"anda. a .i. jllvct~.t"", .tODl prc;ui•
m da promoção da M.Jpouabilidack civU o poaü do latrator, quando cabível.
~- pi"'mavor a I'Cipouabilidadts:
'
a) ela autoridadtl coznpetaate, pelo do czcrcicltJ du inc:umbõncilu, coastltudoo.al alcpbO!llte impaRM 110 Poder Ptiblieo da Uoiia. .as datMa do meio ambin.·
ttr, do aua p~ a de na racupen~
b) Q , . . _ . !ãku ou jurid.icu. OUl raio ela Jritiea ® ativldade leai.va 110
maio ambicmte, tczulo IIDl viata a aplicação da aanç6ca pcuaill o a reparação doi. da·
-

c&l:lA.doL, '.:

XX- upadir rteo~ntnda.eõu. v~:~ando à melhoria doi; serviços pübli('OI; a&! relcvinc:ia püblic:a, bem ccra.a ao respoito. aoa interes1c., direito• e ben1 c:uja defesa
lhe cabe pralllOvcr, fax~ndo pr.uo ruoivd pnn a lldoçia dns provideaciu c:abLvcis.
§ 1• Será anecurada a purtlcipo.çiio do ~ürW:Uirto N.blieo da Un.iii.o, ~mo
instiLuiçii.o obacrvadonl. na. forma c DIUI cond.içõca eatabelecidu cm ate. do Pr01:u·
rador-Gcn.l da República. cm qualquer Õriio d:!. administr:tcio pUblica dinlta. in·
dirl:ta ou íWldacioual da Uniio, que teMa atri!luiçõc• com:law iLs íun,.ões da Ir~o~·

tituiçio.

Z.

1
A Iei. tlUC!IW'UZ'ti a puticip~o dO Mhwtêrio NbliCCI da U~:~.lã.o nos ôruto.taia. !Gduv;is ou do Diltrito Federal, co~Utitw·ck!J para dcíc. .
do dircito8 e intcrcuc:J rdacior:uu:l.o-. coe~~. u llli\ÇÕCJ da hutit1.1ição.
rão..co!G~

Art. 1' . ID=b4 ao MiniJUirio Nbllco da U11i.io, acmpre Q\Ul ncccuário ao
exercido do JUU lua~J in~tjtuciona.iJ:
I- iD.sto.Ul'111' inquCrilo c-ivil c oucro. proccdimc:ruotl adminill.r:ltivoa com:b.tor.
• II- requilitar·dilíPc-laa invcJticutôriu:c 11; i~urnçüo c1c inquc!rito polici!U
o dt:-inquêrittJ.policiaJ mililttr, podendo acomp:tDbd·loa c .Bprucrzt:tr p~u:
III- requialt&r à. aUUJrid.u.dc eompc:tcntc â ínauuraçio dC procedimento. ad·
miftiltrativOf, teua.lvadol; 01 do u.~za dilcipUcar, podendo acompunhi·Io. o prodlairprovu.
ArL 8' Para o czcrcicio da JWUI ar.rib-.ir;õa, o Miniltirio Pü.bli.co dM. Uaiio
poderá. DOI prooodimcrUOI IÜI JVa COD:IPGtóDe.ia:

I - notiltcar toJtemtmJ:wi • ftqtliaitllr ·~ é!mduçào eocre!tiVII. no WJO do au-

aõM:ia injwtiflcada:

·

U- requisitar in!onnaçiks, aamca. perféiU a d.oclmumto8 do nutoridado8 da
Admilliltnçio Nbllc& dircta ou iacliNta;
•
tn - roquilil.ar da Ad.!nizUJ.U"açio Nblka·..~ tcmporirioa do acw aCII'"

cAPtrtn.o III
Do Controlo Esterno da ALivh!Ddo Policial
Art. 91 O Minilt6rio Püblic:a d& Uaillo cxerceni. o controle externo d.u. o.Uvi·
d:l.dc pollci:tl por meio do mcdidu judiciuil õ C%trajudiciaiJ. podendo:
I- ter livre in~ Clll catabclccimcnto. polic:i&ia ou prilionaiJ;
II- ter llCCSJO a quailcauer dccumcntot rdatiVOJ i. ativldado·fLm. policial;.
UI - rcpl'Cicatar à autcridad.o coml'(!tcnto l'(!la lldoçio de providênciu para
sanar 11. amisaüo iodcvida, cu para pi'CYalir cu com,ir ilcplidada ou llbuso de poder:

IV- rcquiJit4r i. outoridado com.potmto a iutaunçiio de Inquérito policial
a omiuão ou fato Uicito oconido 11.0 czcrciclo da ativldado polle.ial;
V- promover a ação pcaal por abulo do poder.
Art.. 10. A ~rilio de qgolqucr peNO&. par parte do autcridada federal ou do

~rc

·

D~t.rito F~dcrnl c 'Il:rrit.órioa, dcvcri. ~er comt.~nicl.da imadiDtamcnto ao M'miatério
I\.iblico compctCD~ com. ind.icaçio do lgpr oa.da .a mcoutra o preso o ocipia doa documentos comprobatõrioa da lcpli.dada da p:riaio..

CAI"iTULO lV
Dia

Dor-

Vll.:.~~o in~'C'IeCeadriuaol~oiaquõ

rit.N quo illltaluar.

. . vm :.. tCr "ao:uo i'acoadiclonal • ituatqUu-' b:nco oh. dDdot; do CIU'Iitc!i- pu'blico
a :IOrviço dG relcv~ pUblica; , ,
IX- ftquilitar o awcilio de !'oro;a policial.
Jl1 0 llllCtnb!-o do MUtiJtãrio Nblico Hrá civil a crúl:linalm.&D.ta ~Mi·
vol p;~lo 1M i11devido U.. i.ll!orma.;-õaa a docum:111toa que requillt.:lr:' a açio pcaal,
na 'blpàteM,'pOdcri Jef' propoeu. tambám palo'oleD.dido. JuO.Id.iariDn:ICI\to, na Corma da lei procuaual p41nal.
12- NcD.b.WZI& autoridâd. 'J)Odorá o~ ão Mirlilttírio 'Público, aob quJJquer
prctat.O. a axceçio dll•irilo. Mm prajui:&o da .ub.ilt.incia do caniter •icilDJO da iD·
Ctmll&çi.o. do n(iltro. do dada ou do documaato caua lba ~· Comccido.
131 A falta ~tüic:ada a o N~t.O indnido do. CUD::~primcato du r..
qllilloiiea do Miniatãrio PUblkO implicafto a ~illdade do quom lho dor eaum.
J .;• N com:•pondCnciu, noti!íciiÇÕcJI, n:Quiliçõea a intilna;ÕCJ do JI.Iiaistô·
rio Pliblic.B quando tiverem como dcJtimlt:irio o P.reaidmta da RepUblica. o Vlc..Prasidcntc da Rcpúbllc:, mcJ:Dbro dG Con,creuo Nacioaal, MiniJ~ do Supremo '11-ibu·
n:~.l Feder.1l, Mi~:~.istro de Estada, MíniJU"' de 'lribunaJ Superior, Miniltro do Tribu·
t~al de CoiU.DS da Uniio ou. chcl'c de missiio diplomátic& de crtnl.tcr pcmr.anento aorio c'C'Icominhlldas c levadaJ a d'alto pelo r'rocuradcr-Gorü da Rcpli.blica ou outro
ôrP,o do Ministerio Público a quem. eua atribuição seja dolf!rudo., c:bcr:do b au·
toridudc• mcncioaadu ~Dr data. hora o local cm q~ puderam. JCr ouvidas, 110 COl'
o euo.
i 511 N rcquiliçõea do Ministério PUblico Ml"io fcitu tixando-110 pruo ra:toá·
vcl de atê l.c:: di4J üt.cis pllr& at.crzdimcnto, pron"'GJivol ma~tc Jolicltllciio jwtj.
íieada..
Oll rt!lativo

r

Der"• dc:MI DlroU.os Co.uUtuclonaia

Art. u:...~A dcfcsa doa dinit.o.leoclltitudoa.a1e. do cidadão via& i. pnnt.ia do
sou cfcUvo reapoito poloe; Podcra PUbltec. a PQ1ol pro~tadorca tàaarriçoa do rei..
viincia pliblica.
·
Art. 12.. O l'rocuruciot' doa Dinl:itoe: do Cldadio qiri da alicio ou medianto
l'C'JI\"CICI\tllçiio, notiriC1lftclo :a &utoridadc qucadouda. para que pl'Cito iDl'onnaçio,
no prazo qgo ...inar.
. Art. 13. Rccobidas ou Diio u irlCormaçUu a iD.atruido o CUO. 10 o Prceura~
dor à Dírcito. do Cidadão condWr que dücitoe: coaatibadcaail fonm..ou •tio JCD.·
do dcJrcapeitadol:, doveri.II.Otificar o naponaáwl pua que tema u providênc:iu naCC&Jâriu a provllrzir a repctiçio - qua determinO a eeuaçiO do daarupaito vari·

ncado.

•

Art. 14. Nii.o o.t.Grzdida, no pruo dovido, a noliticaçio pNVilta ao artiP, arz•
torior. a Proeuradoria àM Du.ito. do Cidadio npNNBtari u podar ou autorida·
de compctonce pan pr'OIIIOYGI" ar.po-a=bi'id•d• pela açio ou omiuio incouUtu.·
eiODaia.
•
ArL 15. E vedado - Óqioa do dolosa deli dinlitol. coaatitudouail ~ clda·
dia promover cm juizo a dafaa dll dinlit.D& ~dlUil Iuada:M.
§ 1' Qwmdo .alc::r!timidodc p11ra a açio dccorrento da inobscrvinda da Corul·
tituiçio Federal, verir>c~da 1'(!1& ~radoria. couber a outro ôri'iio do .Mm.ia:t6rio
Nblico, oa· elcm.catoJ do iii.Corm~o Jcr-lho·io ~cU doa:
·
·
§ 2" Sempre que o titular do direito lci:id.O~tiio puder· coa~:tituir udvopdo c
a ftCão Cllbívcl não incumbir 110 MiniJUirio Nblico,.o CAIO, .com. 01 CllcmentoJ colhi·
dos, scrâ cncamiahada i Dcfen.JOria I"libllctt competente.
·
Art. 16. A lei_rc;ulani os proecdimcnto.a da .~r.twsção do MinisUirio PUblico
n11 ddcsa doa direitos coutjtu.ciono.il do c.idAdio.

cAF!TUI.o V '

vidorcl c moioa materi&iJ neccalirio& pua a n:ali.:mçio da II.ÜvtdlldCJ upcçifieu;

,IV-:" req~it:az' Wonnoçõ. • doc;wncnt.o;a ,a antidadea privada:
V- ro'ali:ar iu~ • 4ili('iillCiu in'V4ll:ti(atóri..;
VI- tor livro aocao a qualquer local plihllco ou privod,..: ro•pcitl.cla.l u
moa coftltibldoaais pcttillem• à· illvimabilidadll do domiciü~
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Art.' ri,'

DIU Cllruntilla a das Prenoptivu
·o~ mcm.broa do Minl.iério Nbl!cO da Ú'riiiio ~z:trÍl dlia '•ciru.intea

;-11rantiu:
'I- vita.údedado, apôe dois &noa de ctcUvO exdcil:io, aüo pcdcrido pci'dor c cozo
ill s<!nii.o por •c~ttcn~ judicial transitada Clm julpdo;
II- ia:anovibili.dade, anlvo po.r motivo de intc:rcJJe ptiblico. mcd.i:at.c dccillliio
do Conselho Su~rior, por voto do doia te~ àa JCW rncmbraJ, ~e~d.a ampla
dcfe.. ;
III - (VctndoJ.
A.rt. 18. S.iiio prcrro;-at.ivaa doa D1Cl!Ubro• do Miai~! tório Nblico da Unliio:
(- inatitucionail:
a) acntar·JC no mesmo plano o Unédlata-~ ã cllieita do. jt.1ÍZCII Jiqulllr'Q
ou pretidcDt.cl doa õrpo. judiciárioa pCrm:t.to oS qulliJ oJ"JCicm;. ·
b) Ulllr VCJt.eJ taluu;
c) ter ini"IJIO o UU.U.O tivrca, om ruio de .cni;a. cm. quaiquCl" recb1to pll·
bllco ou privado, rcapeitada a pranti.a. eoaJtltucioaal da inviolabilidade do doznlcilio;
d) 1. prioridade em quJJqucr acrviço ào trnz1Jportc ou OOlDunic:oçio. pUblico ou.
privado, no 'D:rritôrio Nacional. qt.~ando OID JCI"''iço do clll'IÍt.cr ur;-cnto:;

e) G porto do arma, ia.dcpc:zu;!cD.tcmCD.to de aut.oriu;çi~
t) ci.rtcira da ldCDtidado CJpc:cial, do aeordo com modelo aprovado pclo P'Z'ocu·
rador..oeral ela RepUblica a por alo ~da, nola ao conairnaado u pran~pti=a
CoutmtcJ do inciM 1, alinou "fi', "d"' o .... o do iDciJo n. dú!.caa "d"', "o· Cl "r'. dei·

tout.ip.

.

i[_- proceuuai.a:
a) do I'rocurador--Coral ~ &plibliCil, JCr proeca"ado ~ julp:do,- erimoa oo-muu, pelo Suprocmo 'Ib'bt.laal Faàoral Cl pelo Soaado Federal, DOI crim.ca do respon·
J.abUidada;

Julho de 1996
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b} do :~M:mbro do Mici.ttl!rio I\iblico da União quo ofkic pemato t.ribunW, acr
procetllldo e julpdo. n011 crbnca comuu e de rctponubllidade, pelo Suporior 'Iii•
buud d4l Ju•tiça:
c) do membro do Minitt.írio Público da U11iio ~~oficia pcrmltO juizolc do pri·
me: ira ia.~t.incim. acr proceuado a julpd.o, n~ c:rimu comuna • do rupoaaabilida·
d1, pelo. Trlbunais &poa.aie. Federais, rculllvada a c:ampotéccia da Juati,.. Elci·
~~~

'

d.) ser pre.so ou doüdo somca.tc por ordem cacrita do U"ibunal c:ampeteJI.to ou

tm razio de C\a"'nnte do crimo inofiançti:\'cl, caso cm quo a autoridade Cari. imedla·
ta comunicaçlio àquele tribunal c ao Proeur.o.dor·Gcral da Rcpu.êlica., sob peca do
n1ponsabilidadc;
c) acr rcc:olhido à prilio espcclul ou. i. uJa c•pceilll dt. Elt.o.d.o-Maior, com. di·
rdto a priv11cid.a.de c i d~o1içio do tr.bun.~~;l competente para o julpmento, Qwm·
do sujeito n prisiio .ante~; dn dccislio final: c a dcpcDdência scpnruda no estAbeleci•
mento cm QU(l livcr de ser cumprida a pena;
O nU.o ser indiciado cm inquérito poliei:ll. ob~ervado
único dute art.ico;

o d~oato no parier-to

r) ser ouvido, eomo testemunha., cm dln. hora o local previllmCinto ajwt.adoll
com o m11;istr11do ou 11 autorid:!.de competente:
b) ~ebcr intimn;ãa pcaoalmcntc rL08 outol cm qualquer proceao o .cn.u da
jurisdição nos feitos cm qua tiver quo oficilll'.
I"llri.a:ruru úaico. Quando, no CUJ:':IIo de invcsti;o.çii.o, houver indicio do. pt'li.lico de irúnç!o penal por mc:mb.ro do Miaistório Puülko da U~:~iio, a ou~dudo poo
llc:io.J, civil ou militar. rcmctcrà imecllot!Unento os autoa ao I"roazrsdor-Cioral da nc.
ptlbllca, que dcai~~~&ni. membrG do Minist!Srio Nbllco para proucJUUacnto da apuI'ftÇio do C11to,

Art. 19. O flrocund.or-Gerul d& Rcptibliea tct>i u meamna houu o t.ntta•
mcmto du ?.Iiaistros do Supremo Tribuno.! Federal: e oa demais membro~; da [nati•
tuiçio~ u quo ronm rcscrvndu •• :a;'oPtradu pcnm.to os quaia orlC!cm.
·

Art. 20. Oa órrão- do Ministério Pl.ibUeo da U111iio terio prcsança e palayra
Uac!;lmldu cm. t.odu u scaaõca doa colcPo.doa em quo G!lcio!ll.
Art. 21. ~ praatiu a -prea-ropti'IU do. membros do M'mlltóricl Público da
Unlio aio inon:Dtea ai) oxcrciclal da S'OU tuaç&a Oirrcnunciávoia.

&ràrrat'o ú.nieo. AI pnntiu • ~;'lltiVEUI lftVÍStaai1Cata Lei Complementar aia ucluom u qu• Mjam. oatabolccidu cm I)Utru laia.
CAl'ÍTULO VI
Da AuLOAOftliu. do l'llini•lúl'lo l'u"bblco
Art. 22. Ao Miaistdrio PIIblico da Ü~~ • Wêcurada autoaomia rWlCional.
admiaiattaUva • ruzancain, cabaado·lhc:
-

Pllnif".fo único, A cxoneraçio, ele otrcio, do Pn>~õW~~dor·Ocral da RcpU:bli·
ca. por in.lcltltiva do Pruidcnto da República, dcvcri SCZ' precedida do auto~h:açio
da maioria &bloluta cb Se!!ado Federal. em votaçio scc:n:ta,
Art. 26. Sio atribuiçõea do Procun.dor-Ccrul da República, como CheCo. do
Mlni.Urio Pu'"bUeo da UDii?=
[ - repn:acntar .i. inatltul;io;
9"
U -: p~ ao Podei' LolitlaUvo 01 projctoa do lei aobro o Ministóril) Pu'bUco
da União;
m- api'CIItfttar a pt'OPOita do orçamento do NWsWrio Público da. União, compllUhilizando oa antcprojetoa doll diCercntca ramos 'da Inadwiçâl), na forma da. lei
do dirtlt.rizea orçamcntitiu;
IV - nontear c dar poue ao Vlce-r roeuruãor-Gi::rlll da República, ao Proeurndor-Garal do 'Jhb&lho. ao PtocunuiOl"Gel"'ll da J~~at~ll Milit.o.r. bom como dar pu·
10 ao ~dor-Geral de J111tlça do Distrito Fodenal e 'lbnitório..V- IIID.CaJftÚlhiU' ao I'rnidcnto do. República & lista triplic:c pan nomcaç® elo
~Gorai de JuaLI~a do Distrito Fecicmle Ti.:1Titôrios;
vt- oacaminhar aoa res-pect..ivoa Presic!catca aslistu .CXt.uplas -para CGmpoo- siçio cloa Tribunais ~is f'ederaitl, do '11-ibunal ac Ju1tiço. do Dis•rítet Federal
~;.=-.~~nZI'~;~= Justiça. do ~ibuoal Supcriol' do Trabalho •

vn- ciirial.ir c:onlltto. do: atríblliçiio en.tn i~tq:ntntea do: ramoa di!'ereate& do
Mialatúio P\ibUeo da Ulliio;
•
Vlll - pnt.icu 11.t01 do SCJtio &dmi.U.tnliva, rUlaDCCin • de peNOII.i;

IX- prover o de~prover oa car;<oa das e=iru do M'miatário Público da Uaiào
o de: seu& JCrvi;os auxililltel;
X- llrbitru, valor c!aJ vantac<:DS- devida ooa mcmbroa do Miniltério Nblico du União, nos casos prcviltoa ncata ~i Complementar:
XI- Cixllr o valor daa bolsai t:tc..·idu a01 Clta(idriol;
Xll- c~rccr outraa at.ribuiçõca prevista cm.loi;
xm - excreer o poclcr rc:ul=nt.u. 110 imbito do Miniatirio Público da União.:
I'CUtdvtldas EUI eomp<~tiinciu utabelocidaa nesta Loi Com.plcmcntllr pam ~ órslioa nela Lnstiluídos.
·
f 1• O Procuro.dor-Goral da Rcptlbiica podcri dolcpr, -.oa t7ocuradorca-Gera.ia 111 o.tribuiçõa previata..& noa incl101 VII o. Vlii dcato artiro.
I '2" A dclepçio t.mibl:ím podcni SCI' Ceita ac Diretor-Gcral da ~to.ria da
Miniatêrio Nblico dia Uniio p\U'll a pnl.tka do at.oe do ptão administrativa, Üfti.D•
ccira e do pelaolll, cat.oaapcna& cm E"elw;io ~ scrvidore&: G scrviçQI auxili~
Art. 27. O l'rocun.dor-Gcral du. ltopública doaisftari, dentre 01 bltc_gntntca
du. co.rrcita, mo.iores do trinta. o cinco anoa, o V'lCG-Proeundor-Cicrul.da. Repdbltea.
que o aubat.it.uirá cm 1eu1 impcclimcnto•. No cuo elo vacância, CJ:crcerá o CIU'P o
Vicc-ITCiidento do Coi'I&Oiho Superior do Minillcirio MUco Federal.' abi o pNYimmto dcrmit.i,•o do cup.

[- p:op<~r·aa Fadei' Lolitlativo a erio.çio • ~tinçio da 10ua cujo. aet'Viço&
auziliaru, bom. como a f.uçio do. vcndmectol 4a 10ua m.Milbroa o le"idorca;

4

CAPÍTULO IX·
Do Coaaolho dct Al&euommcnto Supel'lar

U - prD\'CI' 01 carJ'.ll ã IUU C&Uftizu O cJa l(lrViÇO. auziliuoa;
UI - orpnisu oa 10rviçoa auWian:a;
IV - pnti~ atoa pníprioa de JCitio,
Art. 23. O Miniat.Crio Público d~t. Uaiio clubonmi aua propoe;ta orçua.G11t4i•
ria clcatro doa lim.it.ca ela l•i da dintrizca OI'ÇIUIIICftt6rial.

11• Oa :rccunoa ~dcntoa às auu ~ CII'ÇUILOfttáriu. campi'OO!l•
dicb 01 cRc11~ aupl11Dle11taros a oapociaia. ~_lho-io C!D~IUCII .at4i o dia ,vmta do
cada mia.
§ 211 A Ci:seaUzaçio contábil, finAI\Ceir.t. orçamentiria, opcro.cion.al c patri·
mania! do Mini.lt.irio PUblico d11. Uniiio acri ~creidu pelo Conc:rcuo NacioDal, medinn!.c controle ex temo, com. o au:c1Lo do Tribunal de Contos da União. strundl) o
dillpost.o no TitulO IV, Capitulo (. Seçio IX. da Cooatitui;io Fodcr41, c por .Utcma
próprio de controle intemo. ·
§ 3' As contas rercrentea ao exercido anterior scrii.o preatllàu, anwalmc~t·
te, dentro de scucnto diu da. abcrtur:l da SC!stiio lc;ialo.liva do ConFCUO No.cioaaL

Dll Elih•utUl'll

.

Art.. U. O 'Miniat.óriG Público d11 Uaiil.o compracnàcl:
I - o Miniltórlo Nblieo Federd;
II- o Ministêrio Nbli~ do 'Inbo.lhl):
m-o f.:Iiaiatêrio. PUblicl) MiUtu:
IV- o Mini1tõrio Nblieo do Diatrito Fcdcnl c Tcrritôrioa.
Plll'li~ único. A estrutun. báa\co. do MLni:stirio N.blkc d11 Uaiio aorá or-rnnizada por I'C(IIlo.mcnt.o. n01 termos daloi.
CAl'!TULOVUI

A:t. 25.

do Mhtb:ldl'ió PllbUeo ela. Unllo

Al-t.. 28. O ConHlbo ele Auc..uoro.mcD.to. S~aperior do Miaiat.ério Público ela
União, aob o. pre1idência do ~dor-Gcni da &pública, acrá il:1tq:nuio pelo Vi·
cc-I'rocunldor.Ceral da República, pelo Pt-ocurador-Geral do 'l'rabo.lho, pelo Proc:U:~~:f.:tiça Militai' c pelo- ~ndo~~ ~ ~ua~ do~~~~ ~c;

=i

rcwslõoa

Art. 29; AI
do Coasalbo ctG AMellliriDichto SUporiOI' ü MúUJ.tj.
rio Público ela Uniio .ario cmwcad.u pelo ~rai da República, podendo aolicit.á·lu qu&lquol' de 10ua mcmbroa..
.
.
ArL 30:-·• O Conlclho de AaacuàrD.rncmto Su~~ do Miais'têrlO. Público da
União devcri. opinar IIObro u matdriu do intcrosM cenJ da Inadt.u!çio, o am u·
pccialiCibro:
' '
.
' .
.

inclui~'*- de !Gi ~.ia~ ~m~ do Mia~o. Pu"bJ~~ ~. u~ aa~u·
a) 01 que viMm a altorv DOnDU aa-&ia da lAl
co da Uniio;
·

arJhica do M'~tdrio Nbll-

b) • -própoata do Gf'ÇS!DIIIlto ão.Miaitb&io Nblico da Uniio:

CAP1Tut.O Vtt

.

00025

Da Pl'ocuradoi'"Coral chi. Rernlbllca
O I"rocurador-Cicral da Rcpúbi!ca ó o chefe do Miniltêdo Nblico da

Uniiio, nomeado pelo Pre&idcmto ela. HcpübUca dcatnl intcrnatca da carreira, maiores do trinta o eia.co ~. apóa a aprovação do. seu nomo pola maioria abaol11ta do
~~~!t~; f.:J:F~ doia ano., permitida a ~çio. precedida de

e) oa qu• ~~~a úxaçio cicia 'lfCncimcntcl: lUla
xiliore&.
.
. . .
.

can=cuu .a-~.~
. ' '
•

rr :.. .. ~.o funcíonam.C11io da I)inltoria~ • -~~.das.-·

crotaria do ~rio Público da Uniio.
ArL 31. O Contclilo da Auei&OwDea.to Superior podari
Ui.
lhoa Superiores do. diteicnte~ nmoa do Mlniltúio Pllblleo da U!Üio madidu p&•
ra unitorm~ N ato. docomlntu de aou podal' nonal.tfw;
' ·

ProPor

ec;u...

CAPÍTULO X

Oaa Cnl'reiru
Art.. 32.

A& CIU'I'Ciraa óoa difcrcctcS nmoa do Miaistério Público dll. Unlio

sao in.dcpcndcntcl entre 1i, lcl!.do cada uma detu orpnizo~ próprll\. na "forma dcata. Lei Complcmenu.r. ,
ArL 33. .U Cunçõca do Minilt.êrio Público da Uniio 16 podem SCZ' c:r::crciãaa
por in«cpoat1tca da n:1pectin carreira. que deveria rcaidir ando csLit"ercm lot.adca.
Art. 34. A lei cstabclcccrli o núr~:~cro do C&ri:OS dos carreiras do Miniatérlo
I"llblico d1t Uaiii.o c os otielos cm que 1criio C'ICCrcidu suu íunç.SC..
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VI- o. S~ab~-GcnU.J da República;

... CAPiTULa .XI
~
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Scn-IÇOJ: .o\uxlliarcs

Arl. 35. A Sctcmaria do ?.tm:iatórlo Público da Uniio d diril:ida pelo Mlll Di·
rctor-Gc:rul de livro cacolha do Procun~.dor-Gem da Rapúbll.:a. c dcmiuivel "ad llll·
ttU~~", iacumbindo-lho o. servkoa auxilÜU'ell do 1poio tócDlco o ~tivo à IDa·

Uwi;io. ·
Art. 36. O pCNOal doa 110nlço1 ausiliarcl acrá orJIUÜUido ena qwadro pró-prio do curraira, ·100 reJim• estatutário, pan IIPOio tkrdco-admirl.ilttat.ivo adequa·
do b a.tividadea capccill.::u da I1111t.ituiçio.
T(TULO li

VU- ~ PI"'CUZSdorol. RaJioZUIIia da Rcpüblic:a;
VIII -011 ~ cb. República.

I'ard!;l'afo único. M Cimaru de CoordenaçÃo o Revisio podcril.o f~andonu
isol!ldu 011 rounidu, intc;rnndo Con1clho lnatitucíonnl. canfonnc diRpllscr o seu
re,imcnto.
Art. ""-· A cnrTCira do MicLII.ê:io I'l.iblieo Federal é cotUc.ituída pcl~ e.~~rp
de Subproeu:ador-Gcr:1l da Rcpü.blic:~. PrccW'll.dor Rc;ionai da RepUblica c Procu·
rador da. República.
:Purd;-rttfo único. O c11r;o iniei;!.l dtt c:~rrci:a ê o de Procurado: dn Rcpü.bli·
ea o o do ü.lt.imo nível o de Subproc:urndor-Gc:al da RepUblica.

no. Ra•~ do Mln.t.Ldrlo Nbllca da Unl4o
CAI'!TtJLo I

sEç,\o n
Dll Chcfi11 do Minislério Pübllco Federal

Do Mlni•\.SI'Io PdbUco Focloral
SEÇÃOl

M. ,5. O l'rocuradar-Gcral da Rcpü.blica ô o Chde do MialJtCrio Nblico
Fedcrul.
Art. <1G. Incumbe ao I'rocu:ador·Clc:~~ol da República cxc:ccr n• Cun~• do
Da Compc&6acla. d~ órca- • da Carnúra
:Mini11.ério Nbllca junte ao Supremo Tribunnl Fede:~~.!. m~rcstcndo-sc pn:Ylnm.cn•
te em lodol o. proccuo. do aua compctencia.
A:t.. 31. O Miniatirio P'i'blico Fedcnl UGiari u aou t~mçõoc
Puni~P'Ufo único. O Procurador-Geral da República proporá pcrnntc o Supre•
I- nu eauau do compctiDci& do Supramo 'IlibuzW Fodcnd. do S~:~porior
mo '1\-ibunal. Fodcral:
bi&D.d do Justiça. doi 'Ih"bunail: Rcrioull Foderab: ct doe Juiml Federais, e à 'llibunaU. ci Jaizca Elliltorais:
[-a lll;iio dircta de ihconlt.itucioh:tUdaclc de ICi ou ato noi-maLiYO Cedernl ou
eatadual o o rc1pectivo pedido de: medida e.~~utelar;
11- DU ea111u do compaUaeia ~- quaiaquer juiza o trib~ pua ü!aa
de cliNito. e intGI"'UM &. iDdicMI e das populaçõta iDdíJODU, elo meio ambioa~
II -a rcpreiCnt.açiio para UlLcrVen;ii.o rcdcnll rioa Esllldo. o 1\0 Dilt.rito Fede·
do bau e diroltoa do valor utistlco,. astático, hilt6rico, t.wistico o paiuJiatico,. iA•
ral. nas hipôteaca do artl~ 3-1, VIl, ela Conatituiç.Io Federal;
•
te~Uhtca do patrimiia.io ucloaalõ
UI - u açõe:s civcla • ponaia eabivoil.
m-(Votado}.
~ Att. <11. O ProcllradoC'-Gcral da República dcai;nllri os Subprocur'lldora-GoPanlan/o Waico. O !diD1ItA5rio PUblico P'tdonl Mri. pato lel(tima pan: iD· • rai1 da RepUblica que exerceria, por dcle;:nçiio, auas Cunçk1 juoto ao• dircnntca
tapOC"·rccuno utraordinirio dai.~ da Jaatiça b Eltadol aa rcpn ttt•
Õl'lioa jariad.icloaais do Supnmi;o Triblllllll Federal. '
ç&a do i~tcoDStitucioaalidade.
11' Aa r~ançõel do Miaistórkt Nblico Fcdc:al j11nto aCMI Tn'!nmaia- Sll~rio
.r.a da União, ponnto CMI quais lha compete atWU", so~to poderu.o ser ~id.u
.\rt. 38. Sio Cunoi5N iutltw:iGnaia do :r.nm.tório Pdblko FNtnl u pnm..
por titulnr do ClU'JO do S~ab~r-Ga:o.l da Replibhca.
_
tu noa Capítuloa I, IL III a IV elo Titulo iacumhià.do-lhe, cçocielmantr.:
1211 Em cuo do va;a ou IILutatacnto de Subproc~aro.dor-Clcrnl da ,Rcpu."bli·
I - inataurar inquérito civil a~ s=
"==t= adaúft~ ormt~ialto.;:
ca por prazo aupc~ .a triata diu, poderá JCr eon'rOCll.do Procut~~dor Itc(.1oul ela.
u- rcquiaitar diljpinciu iaVGitiptóriu. Úll&a~ clolDq~to palicW.
~úbllc~pan aubaUtuiçio, ~voto da mnloria d,o CoDJClho Su~erior.~
podondo ac:ompauh'·* • apnaD&U" PfO'IU:
·
13' O ProcunAor Bqioul ~República conwcod.o rceebeni c. diferença. do
vau:iml!nto conupondento ao earJO de Subprocurador-Gcral da Re:pllblic:a, indu·
III - ~itar i. auwridadct c:ompewao a iruu.W'&Çio do Procodiaulll* ad.·
milliltn.ü~. ftSU!vaclo& e» da aaturcu. diKiplinar, podcado acomplllhá·IM o proaivct diâriu o t.ranlpo:rte:, ao ror o cuo..
duzir provu:
An..
lacumbo ao Procuro.dor~ da República propor penmtc o Supe-JV- cxereer o eontrolo cxtemo da atividaadc du po1Ieiu rcdcn:is, na form11. do
rior 'lh"bunal do Justiça:
arti~9';
I - a rcpn:~cntaçio para intcrvençilo Ccde:Ut'nOs Eltu.du o no Distrito Fede·'
nl, no cuo do recusa à cxecw;io do lei rcdenr.l; . .
.
V- pu.rlh:ipar doi Coa1clh01 ~nitcnciíri01;
11- a .tÇão peuL aoa cuoa: prcvistoiJ 1\0 llril~ 105, I. "'a", da Constituição FoVI- iatcerv 01 &-;ãOI: cokciadoa prcvilt.o. ao 12' do a.rti;o G'. quudo com.•
poncates da catrutura admio.Latrativa da Ualio;
Puicralo único. A compctêm.cia proYitta ncate artip pod.cri. Jctr delcpd4
VII- ftScnlizu a cxixuçiio da. pena. noc proccuoa do compo~ia claJUJtiça.
a Subp-roc:un:dor-Ccn.l da Ropública.
Federal c da Justl~ Eleitoral.
Art...
São atribui;õca do I'roi:urador·Clcnl da Jtopüblicil.. como CheCa do
/Ut. 39. Cabo ao !oliAiltério I\iblloo Federal CliCCftCl" a &rcu doe dinliLoll eoa.).tini.urio 'Nblico Federal:
titucionai• do cido.dio. Jcmpl'O qao IC cuidar do p.rantlr-lbc• o l'OIIpait«
1- repr01ontar o.'Minilt.ário Pü.blico Fodoral;
1- pato. Podere• Nb1icoa Fcdcn:il;:
tt - pcl01 órJiOf. da admiaiatraçioo pübllca fc:dmd di rota ou ind!rcta:
U- intqrnr, como mcznbro nato, o prca:ldir o Co,lé:Jo elo I"rocul'lldorcJ. da RoIII- pclol concea~ioadrl01 o pcnniuioftlirioa do "rviço pü.blieo fllldanl;
públíca, o Coruclho Superior do Mini1tclrio ~bllco Federal c a Comi11ão de Con•
Clll'IO;
IV- por cnUdad.ca que exerçam outn. J'llat;.ii.o dolc:p.da. ela Uniao..
III- dcJi;DIU" o Procurador Federal doa Din!ltoa do CicL:uLiO o ol'titlllarca da
Arl.
O rtoCUnuior.GGral d11. Rcpúlllica deeicao.rã. dL'D.t.re oa S~abproctt.·
r:ocuradoria DO$ E1t.ado• c no Distrito Fcdi:!rnl;
radorca-Gcraia da Rcptiblica o mcdiiUltc priivla. &pi'OY&Çio do aomo polo Co~ho
Superior, o i"rocuradar Federal cfot; Din:lco. do Cidluiào, para~ ulllllÇÕDIQG
IV- dc•i""Dar um do• membros- c o Coordenador do cada uma. das C&inulru do
otido poto prazo do doilaaoa, ponaitida uma roconduçio, preecdicla do DO'I'a doei.·
Coo:dcnaçiio o Rovllilo do Míni1têrio PUblico Federal;
.do do Con.tclbo Superior.
,
..
V- aomcllr o Con-cJ:"cdor-Gcral do Minisl.ê'rio Pubuco Federal. se;un.do tiatu.
111 Sempre que po&IÍval, o ITocwador alo acumulará o CIHI'CÍClO do nu
lonn.:da pelo Con1elho Superior:
C~aaçac. com. outra& do Mini•t.ârio Público FodGnL
.
__ \"I- dcsi~llr. observadoa 01 attério. dll.lci o oa utabclceído• pelo Conselho
• ·
1211 O I"roc:un;dor ..B.mto Hri diapou.do,
~·temo do ~ua"b..~ S11pcrior, 01 oCící01 em que cxetcerio suu luao;õe• GJ memb:oa do Minilt.ório Pli·
dan. por inlciaUv.a do I"rocundor-Geral da Ropúbllca, euindo • maioria at.olu·
blico F<:deral;
ta do CoiUOlbo Suporior.
·
VII - dc:1ipa:r::
Art.. ·U. &t e.da &Wlo • no Diltrito Federal JCri dcJipado, na forma do
a) o CheCo du I":ocundoriu. Rcr!oEUll da RcplibJieo. dcnl.f'C oa I'rocurndore• Rcartlco "9• UI, ÕI'J'iO do Miaiae.ória NbUco Fodcral para. a:am:cr u r~ do ali;-ion:s<. d11 Rcpúblicalot.:doa na rc•p<lctiw Procuradoria Rc;lolllll;
cio do Procarador Rocioul b Direito& do Cida.dio.
b) o Chc!'o dll t>roeundoria da. RcpUbUeu. na. EJtadoa o ao Dillrito Foedernl, denr.nicnlo único. O l'rocurador Fcdcni doa D~ cW Cktadio cçodiri ~
tre e• I'rocundore1 da Rcptiblico.lot:adoJ na rc1pccUva unidaclo.
truçb pan: o excrcído du C~ doa of"iclol do Proc:undar 11M Diroit.o. do Cicia·
VIII -decidi:, cm cnsu do !'CCUDO. • confii* de a.tribuiçãea entro ór'iioa do
dia. rcspcitlldo o prillc:ipio da indcpond6Dda rundou.L
Miniac.ó:Jo Nbllco Federal:
Art. '2. A ex~ da medida proviaa DO artito 1" ~cwnbo ao~
IX - dct.cnniniU' a abertura de con"Clçio, ai..adlcinda ou inquérito adminiltra·
Fodoral da. Direito. do Cidadlo.
·
tivo;
Art. U. SJD órp. do NiD!at6rio Nbllco Ftdonl·
. X- datorminar inatllunaçic. da irsqudrito ou~ adminiltrativo contra_..
I - a l'rocunldor.Goral h Ropü.blica;
vidorea d01 serviço. o.uzilinrea;
n -o Colóaio do Procundorca da RcPllbUea:
XI - decidir proccuo d.ilciplinar contra membro da eatteira 011 servidor doa
"rvi;oa ltllli:Hlarc•. apliCD.Ddo u .u.n;õaa cabiMia;
ln- o Conselho Suporier do Múlbt6rio Nblico Fodoral:
l.'l[- dccic!ir, atendendo ik :aocauidodo do IICI!'Yiço, 110bre::
IV- u Cimaru do.~~~ o ReYiaão do MillM!tirio Nhlico Feda-a!;
D.) remoção a pedido ou por permuta<
V - a Corncedoria do Mlo.istário Pu'blico Feclaral:

'JH..

r.

•s.

""*'·

•9.

•o.
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b) alt.uaçio parcial da u.ta bil:ald de ~
XIII- autoriar'o a!utamcat.o do -mo. do~ Nbüc:o F«icnl. dopo'- ck ou~ o eoo.clho Superior, -a.u hipcit.o.oa pnm.tu em; lci;
XIV- dar pouc- ~do~ l'W:IIic:e Foa-1;
XV- bipor~cla Miai8têrio 1'\íblieo Fodenl pua:
a} Cunci= no. õrcW.O. e11t que a puticlpfo;ie da Iutituiçio ..;a lep]ma.ta prcvblta, owrido o Caauelbo Superior;:
b) inte:nr eo~ t6czW:u oa. cicmtWeu. ralacialladu U funções da ID..Lil.Uiçiia, ouvido o Couclho Superior.
e) uacçunr a eout.ia.uidade à~ em cuo do TaCinci.a. al~
temporãrio, auKDcia. j,mpedimcnto oa. wçciçia do titular, aa ~ oa. r.J.t.a do sulwltituto dCIIip.adc;
d) Ccmcionar perate jaisas qoeaie a. pn:Ntc. .Õ iDCilo I. do artip 37, cbt.a Lc:i Cont.plcmcatar.
e) aeomp-har prucedimeD~ ~o ÍD.qllêr'ito. policiaja m.t.an.cloa em. Ueu atnnhu à·~ eompctâacia espDCific:a. dMdll ca- rclacicned,.. a
r..to. de iDtc:ni:IM da fnetjtgiçie

>.."VI- bomolo~tt~r. ouvido o Conselho Superior, o re~~ulta.do do~ para
inJ:"C"Csso :n..a aJTCira:
·
XVII public::u" aviso lk: es~ de vap na lotação c na rc:ltlçâo bic-

r:m:r

nlll de dc:si~acõcs:
XVIII- eluborv a propo.ta o~ do !.lliUaLciria Nblico Fcdcl:al. a&bt=ctcndo-a. pal'll !I.Pf'OV:lÇ.il.o. ao Con.sc:!lLo Superior:

XIX- or;aai=r a prcsttlçio de col:ltU da ezcrc:ido anterior:
XX- pcut.Icnr atos de I'Utio adminiatn.tiva. fin=u::c:ir. c de~
X.."ü- c!llbonr o rclAtórlo da atiYi4aOO. do Miailol.ârio P.wlico Federal;
atlvidadl:s do~ I'úhlico Fedas!;
X..'úti- cscrccr outru at.iv,ldwics previatu ezll kli.
ArL 50.
A.a atribWÇÕCI do Proa!~ da RcplibJ.icu. pn:Yiatu ao arti~ an~.erior. podc:ri.o .ao dclc~du:
[ - a Coonlc1uuior de Ci=ar:u de c-dc:uçio • Revido. :U do- ~XV,
alinca Me~, o XXII:

III - qu:~~~.nr 5~-Garai. d.o. llcpUl.>l;.;:a eleito.. p.;:a..,. DUU:l<i:ato de
duia ano.. por seus puea, mcdi&Dtc wto pl~ !Kultativo c scc:n:I.D, par-Jn.ü.ida wna rcclci;io11' Scrüo .uplc:ntcl ao.~ de rrue tntam ~ ~ n c m. ~ daDD:ia
YQtacJo.. cm <rd.cm. ~ ob.crtu&. oa crit-êtiol ~ der dcM!mpatc.
I~ O Consclha Superior clc:ed o - V~tc. que sub1tit:11iri. oPtoaidcnto cm~ impcdi=cntgt, a cm caso do ~
Art. ss.
COGMiho Superiar do lliDia&.ório Nblioo Fcdcnl
or-dinariamezU;e, uma ~por~ cm dia~ liE:Ido, e.~
te, qasmdo ~pele~ da RepUblic:l, ou 1'11" pt'Gp01Jta da~
ria do leU McmiJro..

o

~

da Repúhllc:a noa Eataclc. o no Distrito F~ u à ~ L XV, alí-nea "c... XX c XXI!.
Art. SL A açio pcaal públka coatn. o~ ila Repúblka. qwuado no cxc:eido do c::arp,. Cl1btrl ao Sul!~ da República qu.ct r... dcsi~do pelo C~ho Superioc' do MlniaWio Nhlica Fctc!cnl.

SEC!om
Do CblC;,io de l'rocuradoza da BepÚI.JUC&
Art. 52. o ColéP, de I"roeundcrl:s da ~p~ ~ pck, I'rclcanulor-Cenl dM. Bcplililica. é in~ por t:odol: • ~da c:uftin em. atiridadtl Da
Mizl.iatee'io Público FederaL
Art.53. Compete ao Colério de~ da~
I- ot.bonr, mcd.iul.c TOto plurlnoaWld, C:u:ult».tivo e ICC&"do, alista llê:s:tapla para~compoaiçio do Supcrior'Ilil:lmW de.J~ KDdo~ill-~
do MinistCrio Nhl..io:l F~ ~mm • doi::--~ t.aDdo ~de mata c cinco o mcn• da - t a c ciDCO- de idade:
n- elaborar, mediante wto pi~ racaltatiwo o :ICO"Cto, a U.ta .&.· .
tupla pan. a o:unpoliçio à 'IH!nmais ~ Fe<krã. .mdo c~ a. maabro. do Mia.illtêrio Puõlico F~. c:om mais de dd; ma de c:arrGin. quo c:oa.te1:11.
mllil de triDt:l c 1ltC1U* de acuenta o cinco ck id&da,. .-pro que poaínl lotadas na rcçcd.iv.. rel'iiD;
TII- clcec:r. dcnt.te • Sub~Cc:raia da Ikpliblie& c mcd.i.&Dtcto plwiaomiDal. raewt.:auvo c scm:to, ~ JIICIIIbroa. do CormclJao 5upczjar da )fi..
oist.Crio Nblieo Fcdcnl;
IV- opi~ sobre U~U:&b:i. cerail de m~ da irl:lt.ituiçio.
11• Pura a. f'ma ~-. iae- I, II ~tiiL-... ati&o.~
de .reuniio do ColÇiio do t"roc:=udorcl, p::
·ced-o aecuzuio CÜÇQKr' o seu Beciraocn.to lot.cmo o cxi&iJI;da-M o YOto da maioria .molut.a doa clcitot'e&.

1- ~o poder _.ati.,. 110 imbil.6 duo J.linüWrio Nblico Fcdcnll, ob.cr\fa&. - ~ deata 14 Complcmcotar. c:sp d:~.l.,....,..e pca ebbcrar c :2proqr.
a) o .eu ~ Iotcmo. o do Col~ de Procuradorea da Rcpúbüca • da Cialaru da~ a Bevillio do JJinia&ério Público Fedenl~
b) u DOnDU e aa ~para o eoaalZ'tO de in~ DA eru:=;ra;
c) . . - - aobn:l - doai~ pan. ~ diCcftDta: oGcioa do Jdilu..,u;:rio No
blicD Fcdeni;
d} oa critérb pua diatribaiçio de~ p1
HmcntM admioiatrati'"*
•

~

outn. rcn:o.. .... t.r.... o.l.ério Püblico Fedct-al:

e)oa~dc~por~to,aa~

Lório.

I) o pe

'im=to pan. aftliar o CIDilprimeato du coad.içôca do~ proba-

ExecpcioDo.ltcentc. c::JII. C:tScJ de intueUC rclcv.:r.ntc da hutittliçi.o. o Colé;-io de ["rocuradore~ reunir-se-i cm local dc:si~:f~!ldo Pelo I'roeurador-Gcnl daRepUblica, desde que con.voc:~.do por ele 011 pela. m:lioriD de •cus membt"o..
5 ~ O R1:cimento lni.Cmo do ColêJio de rrocuradorc::l da RepUblica daponi
sobre seu funcionamento.

SE.Ç-\o IV
Do Conselho Superior elo M.i~Cl"io Nblico Federal
Art. s-1. O Conselho Superior do Miaill.ério Nblieao Federal, pre.idido pela I'roc:ui'Adar-Gcrtll da Rcpl.iblica. tem. 3 $e~intc: campoalçtto:
I- o [Tocuradar-Gcnd dD. Repl.iblica c a V"~Ce-I"rocurndor-Ceral da RqNb1ica.
que o intc;ra.m co~ mcmbroa n::~tofl:
II- quatrv Subprocur:u!orei-Ccruia da República. clcit.oa. p:u:a m:mda.to de doia
ano., Da f'orm& do arti;-o 53, incllo llt, permitida W:U. rcelclç:;i11;

.

'

.

U- ap1'171'Vo- dG ~ Fodc!nlh ~do Cilbdio;
III - ind.i= in.tccntntcll du Ciimaraa de Ceordcaação e RcviÃCI;
IV- aprovar a dcsl.àLuiçiio do I'rocur.ldor Rc;ioDlll Eleit.oral;
V- delt.iWir. por blichoLi ... a do I>nw:urador-Cc:rnl da RepUblica e pclc voto de!
doia Ulrços de! scut: ntembf'os, antes de! termino do ma.acbto, o Coere~
VI-~ a liâa. Uipüa: pua~ do ~io NClieo Fcdcrul;
VII- cluhozv a list.a uiplicc deat.i:DD.da â promoção por m.ercc:imeftto;
vtn - :IPf'O'"Dr a lial.a de ant.i;üidoldc d• mc:m~ do MiA.illtêrio Público Fcdcrul c dccidi.x' sobre u rcdaolaÇÕc:$ a cl.a CODCCrllC!1tea;
IX- indlCIZ' o m.cmbto do Joün.i..lt.ério I\.íblico Federal p:tt'l. promoção por eti;iiidade. a~ o diçoato no artip 93. inciso II, alUI.ea. "d~, da. Coaac.ituiçio
Fcdcrnl:
X- desi~ o Subproo:urador-Ccrul d:s. RepUbliea. par:a conhecer etc inq;w3ito. pcçu de ir:~Connaç:Io ou :represcnt.:aç:ila sobre: erime comum at.ribuivcl ao Proc:t.lra.d.or-Gcr.U. da RepUblica e, scttdo o cn.so. pr"OmO\"CX" a :1ç:lo pcttal;

U!

XI- opi=r lobo: a doai~ de membro do Miailtirio f\iblico Fcdcnl p...:
a) fun.clannr nos ôrs:ioa cm. q~;~c a p:Lrt.lcip.aç-la cb Insti.Lgiçàa &ejll le~
prc\-iau.:
b) intc;nar ~ téaUe:~.a ou. cicnti!ie:J.$ rcl:1Ci.oDõadas :iu fu.a.çõea da. tz.-

Li~ulçio.

XII- OPill.ltr .oore o afut:lmc1:ttD t:cmpcJnirio etc mcmbnJ do Mil1iat.ério Nbll-

co Fedem!:

XIII - autorizar a ctc.icuçio,. cm canitel:' CECePCionaL de ~ do Miaietr:rio Puõlico FederaL pan C:lCCI'aCio de atribu!çÕcs proccasuaia perUDtc jiiÚall,. tribunais ou. offd• diCC:ft'I!.1C:I doa eabbelecidot: pam cada cate:~
XIV - dcta'm.Üiar a ~ de c:on"CiçUca c: •indiei'l!oci:u a aprc:ci31- o. fthl.kiria. com:apo!!.dcous;
:li."V - dctennirulr a intta~o de pniCCISCII adminiltn.livc:. cm que o aCUD.~
do seja membro do MúUstêrio Nblico FederaL aprceiaz' . - rellltÕciol c Pt'OPOC' u
mc:c1irlaa cabi.cia;

xv:,r- dc:t.enDiDar o IÚa.l~to preventivo do cxcrcieio de suu fu.nçiX:a. do
Nblico Fcdcral. iDdlciado Cl'l acuado c::JII. proccuo diac:iplic o .cu retonao:
XVII- dcaipusr • oomiaaiG de~ admíniatn.li..o cm que o atualldo..eja membro do Miniatirio I\lblic:o Fcdcnd;
À"\'lll- docidil' .abre o curnprimc'ftto do cst.õ~ Jh'Oba't.orio pot' t~~cmbnt do Mi·
niltéria Nblic:o Fcdcmi. cn==:iDhm"lo cópia cl.:a dccilao .a ~.Cenl da Rcpliblica. quando for o cuo, para .er d'cUnda aua ~ ·
XIX- decidir aobrtl ~ c diaponibmcbdc de rncmlmt do Miai.lt.CricJ Pâ.·
blico Fcdcnl, por motivo de iDtc:rcaac pliblico:
XX- aut.orU:ar. pela l'l!olliori& absoluta de scua ~ qoo o~
mi da RepUblica ajuíze a açio de pcnla de~ c:on.tn. mcmhn vibilicio do Milliao
tério Nblico Fcclcrtl, DOII- pn:viai.OI acata Lei:
XXI -opinar IObN o. pedido~ de rcm:raiG de JDCIIIbto d.a CU1"'rin;
XXII- opin.ar aobre • m-=eirih1m"''lto de PftiPC*& de lci de aumea.to do rimero de cat'JOII da c&n'eirt:
m~ ~

i 2"

rcamr--a.

Arl. 56.. Sal- dilpoaiçio - Clllfttrário. u ~ de Canlclho Superior
serio t.oal.&da por maioria cic voto&. pracntc a maioria làolut.a doll ..:&U ~
J t• Em euo de ecnpa1e,. ~o volo de r'rcaidcD.tc. escc1.o csa1!latória de ançãc:a. cuo cm que FC"'alet::eni a .solução maia Ca,..,...,-d aG ac:usodo..
I 211 M dc:libcraçiica do CoaaclãG SupcrW 2l!rio pubücad1la - DUirio da .J_..
tiç:a. uceto l(llllndo o Rqimeato Iotcrl:lo dctczminar ai~
·
Art.. ~· Colllpato ao eoo.cibo Sapcrior do~ Nhlko Fedcnll:

XXII-~ u

rt-ao. Chcb du~ ~d:!. RcpúbHc:ao -~ daa!W-

00027
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XXIII- dcliberllr sobre ll renli=o:.:io d.:o: oan=rso ]:13rll o

in~I&O

na carreira.

d~:sirnnr os membros da Comissii.o de Concurso e opin:..r aobrç 3 bomolo~;a.;ão dos
resultados:
XXIV- aprovar a pnlpo.tâ orçnmcat.oíri:r. que intcçarâ o projeto de or;omen1o do !lolinilr.erio Nblieo d11. União;
XJ..."V- exercer outc-u funções cstllbclccidt~s Clm lei.
S I' O !'rocW'Ildor..Ccral c qualquer membro du Con.:~clho Superior esLiio im·
pedido. de participar doa deciaÕCII deste n~n~ ensoa previstos nu leis proccnwU. pura o impedirnell.to e ll·IUl'lp!:ição de membro do Ministêrio Público,
§ 21 As dcliberaçiic:s 11:l11Livaa 110& incisoa I, cl.inc.::a:a Mu" o ~e", IV, XIII, XV,
>."VI. XVII, XIX o XXI tomcntc J)OIUlriio acr to=ndu com o voto Cu.voni.vcl de doia tc:rçoa doa mcmbrot do Co:u:clho Superior.

SEÇÃOV

I 1' No SuMCQ1o 'Il'ibuJ:Ull Fcdcnd c no 'Iribunul Superior ElcitGral, o. Subo
prowradorcs·Gorail da. Repóblica at.uarão por dole~:"D.çio do Procurador-Geral da
República.
§ 2' A deai;:naçiio do Suhprocurador-G.:rul du. RepUblica. pan. oficiu cm ôrPoa juriadlcionais diCertlntca doa proviatoa paMl ll catcpria dcpenderi do autori•
zaçio do ColliOibo SuperiOl'.
Art. 81. Cllbo aos Subproeurudorea·C:cr.iais du. RepUblica. privat.ivamCDta:. .,
exc:reicio dtLs Cun~ do:
1- Vicc·Proeuracioc-Geral da República:
l l - Vico-Procuntdor--Gcnl Eleitoral;
III- Conc~or-Gcral do Min~têrio Püblica Federal;
IV -l'roeurlldor Fcdcrlll doa Dircitoa do Cidudiio;
V - Coordenador do Cinuar;a do Coordc11.11.çio e Rcviaio.

Dua Cllma.rus do CoonlcnG.Çdo c R~·illllo
do 1\.linU.Liirio Público Fcdorlll
ArL 58. M Ci'un.llru de Coorden:~ção c Rc\'isiio dOJo 1\.tinist.Crio I'Liblieo Fede•
rui são oa ôr;ãos sctoriaia de eoordcnaçilo, de intc;r:~.çi1o c de rcvisiio do c:xcrcicio
Cuncionul aa In.aliluiçdo,
Art. SS. t... Ciim:u-n de Coordcnaçolo c RcvWo scrio orp.tUuW por !WI.·
ção ou por maUiri.a. ;~t.ravCa do aLo normativo.
I'~Co úllico.
O Rc~cnt.c. Intcnu~, que diaporU. .;ubrc o t~ionamc:l1to
dtLs CiimiU'U de Coordcn.açií.o o Revisão. a<:r.i claborlldo pc:lo Conaclbo Superior.
Art. GO. t... Cllm.W do CoordcnDçiio c Revido acriio compoUD..I por três
mCinblt'OS do Miniat.Crio I'úblico Foderal, sendo um indieDdo pelo I'roeur:tdor-Gcral
du República c doia pc:lo Conaclho Supcriot', jt~nt.tl.mcnt.c com. acua suplente., pu.
Ulll :rumdato do doia aaoa. dentn:: int.c,rnu1te1 do úlLimo i:TlJU da. Cllft'Ciro.. .ICU'Ipn~
que poaivol.
ArL 61. Deco.t.l'c o. ~tcs c1.u. c~ da. Coord.c:nnç:io o ~tcwuao. tml deles acri dclipwio pclo Procurador-Geral para a !unçiio cxca~t.iva do Coordenador.
Art. 62. Compct.o àa Cibaaru. ec; éoordcoll:Çiio c: Roviaúo:
I- PJ:"CCftllV'Cr' a inteznçio e a coordCDaçio.dol. cQio. baLit.udoaaia quo atuom.
cm o!icio.lii:'-do. ao aot.ozo do aua compc:~ru:ia, obacrvado o princípio do i.ndepca.~
dê111:ia !Wldoulo
·
II- =.IU1tu int.crciimblo com õrPos ou entidades quo atuem I!Dl dreal" arms:
Ill- cme~~.mLnhur intormaçõu t:êezüco-]uridiCJ:W 1106 ór~"ll• i11.1tltucionDU que
• atuem. om sou sotor;
. IV- maoiCc:.t.az.so sobro o arquivameot.o do inquCrit.o policiul, inquêrito par111QlentQr OQ pct;aa do ioComllÇio, c:xcoto mMI CUOII da competência ori:inãrill. do P:oeurtdor--Gonl: '
•
V- raolvcr 110bro a distribuição c:apecitl do roitoa que, por sua continua rei·
tcraçiio, devam receber tn.tamcnto unifol'ZJ'o;
VI- :rcaolver sobre a dUtn'buiçio capccia1 do inq\uirito., foi toa o pn~C'Cdimc:D·
toa, qwt.Ddo a mAUirill., por aua no.ture~ ou ':relcvancia. u.tim o cxi(ir.
VII- decidir oc conllitoa de atribuiçõoacntnl oa ó~oa do Miniat.ério Pú.bli·
c:o Federal.
·
' · '
Paroi;-.rufo Unlco.

A compctênc:ia fix3da noa inciaoa V • VI scri ex~ida so-

iUMO critCrio• objctivoa previamcnto cstab_clccid.o. pelo ConHlho Sgpcnor.

SECÃO VI
D11. Corre&"cdorill do l'trinioHÇrio Público Fcderul

Arl. .63.

A Corre;edoria do Miniat.él-io rú.blico FcdCral, diri!Pil:l pdo COI'IO-

~or-Gcnll, é o ôr;".iO fiscalimdor d:u ~!.ividadca fWicionaia c da conduta doa~-

broa do Min.i:ltério Nbl!co.
• ·
~
ArL. G-1. O Com;:edi:lr-Gci'ul será nomeado pelo I'rocurll.dor-Gcral da RepU~
blic:a dentre oa Subproeun.dorea·Ccraia d.a. RepUblica. ini.C'"Dtcl do l~t& triplicc
cb.bond:l pclo Con.solho St~pcrior, p:~:n mMduto de doia ano1, recovivcl..:ma ve:t.
§ 1• Niio podcrlio int.ca:rar alista triplke oa mcmbroa do Con.solho Superior.
i 2' Serão auplcru..-s do Com:~or-Gcl'lll a. demllia intc;n:atca dllliat.& tri•
plicc.. na ordem cm quo o. d?i~llr, o P~:l"'l.lior-CCl'al. '
5 :r O Con-c~or·Ccnl podeni ser dc•tituido P=" iniclu.Liva do I':ocunl:clor-C:crll.l, anws do ürmino dO maadolt.o. pelo Conaclbo Superior, obacrvado o diap~Wtoco inciso V do a.rt.iro 57.
.
Art. G5. Compete ao CorreC.edor-GCr;.t do Miciatérlo I't,ibllco Feclcrul:
I - pll.rticipo.r, acm direito 11. vo~. du'. rc:uniõoa ~C~ Superior:
II'- reali%;1r."do oficio. ou per dctcrmlzi:J.Çiio do I"roc::U'tldor·Gcnü ou do Con~
1clho Supcrlor, corrciçõea c licdicdDciaa, aprcaont:lodo a. l'Oipcctivoa II'Clatciriu;
UI- inatD.lU'IU' inquCII'ito contra intcçunto da curo~ o propor ao CoudhG
Superior a in.ato.uraçiio do proccaao adm.iniau-ct.ivo ccnucqiionto;
IV- ncomptlnhal' o eab'iilo probatório do.t mcm.broa do Miniai.ÕriO Nbllco F..
dcrnl;
V- propor ao Conactho Superior ll oxomrnc;ilo do membro do Mizt.iat.êrio N.bllco Fodorul. qgo aicl cumpri%' LI CO:D.diçõoa do elt..iJtiO: probatório.
SEÇÃO \'IE

Dos Subprocunad

A4:GG.

lroa.Ccr11.i~~:

da Roploibllca

o. Subp~cnia du. Rcpú.blica.IOI'io clcairnadoa para oJI.

ci1U' j\lftt6 lfO Supremo 'll-ibunal Fcdcrll.l, ao Superior 'n-ib1.1nal do Juú;a. ao 'Inbu.·
nal S1.1p.:rior Eleitoral o cu Ciimaru de Coot'dcnaçdo o Rcviaio.
'
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SEÇÃOVIH
Dos Procuradores Reci.orw.il chl. República
A:rt- 68. 01 Proeurndoru Re"tonnia da República serão dcsii:%L:ldo• para oficiar junto 1101 '!ribun.a~ Rc;ioll.&is Federais.
I"unl;ra!o U.nico. A dcaia:nução de Procurador Rci;ionul d:l Rcpúblicu. pua oú·
ci:u- cm ôr;"ãos jurisdicionais diCcrectcs dos prcviatos PIU'tt a eatc;orin depell.dcr.i.
de autol'izaçio do Conselho Superior.
1\rt. 69. O. Procuradores Rc1Eonais da RepUblico.· 1eriio lot:Ldoa noa oficio&
nns I'rocur:~:dorias RcJioaais da República.
SEÇÁOIX
Doi' P.roeuradorc:a cW. Rcpúbllco.
Oa Procundon:a da República sorio dcail;ruldoa P= o!icillr juoto
aa.Ju~ F~:dc..aia o jul':lto &<III 'n-ib\l.llai.a Rc;-ioaaia Eleitora~, oo-do ailo tiv~ aode a I':ocuro.dot'ia Rccional du. Rl:pllblicll.
ruli;rafo ünico. A dosi;n.ação de l'rocunldor du. Rcpúblic::s pua oflci4.r em
õre:iioa j1.1risdicionaia dif~ntca doa p:reviatoa pa.ra a catc;-oria dependerá .da autoriznçào do Coaa:elho S..:pcrior.
·:.
Arl. n. O• Procundorca du República seriio lot.udoa na. oüciu rui& l'rocu·
radoriaa d111 República noa Elt.ada. c no DiaLrito Fcdcnll.
~
SEÇÃiJ'X
~
Art... 70.

Du Funç6cs Eleitorais do Mi~UI.éri~ Público FCdonil·
Compete 11.0 Miniat.êrio Público Fedend oxcrecr, no quo couber, jwr.~
t.o ã Juttiça EleitorQJ, u CunçõN do MiniiUirio Nblko, at.uando em todaa u ruca
A&'l. 72.

c in.l.iiru:iu do proceao eleitoral.
I'urú~o ú.nico.
O Mill.iat.Crio Nblica Fodenl t.cm lc6[1timoçio PIU'1l propot",
pel'll.ntc o juizo compctcnt.o, u oo;õca pan dcclamr ou decretar a nulidada de :ncP
cl011 ju.ridicoa ou ato. d& adminiatraçio públ.it~t,. in(rina:cntcl: do ~ iquia dca·
tinodoa a protc.:cr a cormdidado • alc&i.tbnid&dc du eleiçõe$. c:ont:ra a inlluência
do p<')der eecmêomico ou o abuso do poder politico. ou ad.Jniaiatruti"o.
Art. 73. O Procurador-Gorai Elcitonl ô o ProcundoroG~ da ReplibllcL
I'unicr;.rc ünico. o ProcuradOr-Geral Eicitonl detil:ll4ri. dcntr'C CMI Subproc:urudon:a·~i.l dM RcP.\ibli~. o Vicc·Proeundor-Gcral Eleitoral. que o subaútl.U·
ri cm seus ,impcdiaacntoa o CZC!l'CCri.o Cllt'CO cm. cuo do vocU,nci~ at,é o provimcn•
to dcCiniLiii'O.
Art- 74. Compete ao Procu.rlldor-Gcral Eleitoral cxcro:el' as. C\l.llç&-s do Mi:nis~rio rüblieo ruu caus~ do compol.i!Dcia do 'l'ribunal Superior Eleitoral.
I'-..Lr6.1:1'11ro ú.nico. Além. do Vicc-PZ'ocurador-Cwal Eiaitoral, o I"rocur2dor-Cen~t podcri deaipll.l', por ccccaidada elo serviço, mc:mbrca do Miniat.lirlo PUblico F•
dc!rol Pl!-1'11 ~ficiaraa, com ma &pl'OVIlçio, pc:l'll..l1to o TribiSD&l Superior Eloi~ral.
Art. 75. Incumbo ao Proeun.doroCc:tal Etoilonl: .
[- dCii;nar o lTocurndor Rc;:iDillll Eicitond CID. Clldll. Eatado o no Distrito Fodcrul:
II - acompllahar oa. proc:cdim.eDtoa elo ~OI'.Ocral- Elcit.on4:
III - dirimir eomlitos do atribuiçõos;'

IV- requisitar ~id~a·da União • do auu autarquiu, qgando o cxicir a
nceeasidado do serviço. sem prejui:co doa direito&~ vantca:e~ in~ntca ~~ ~
cio do aetU caraa• ou amprccoa.
. .
.
Art. 16. O Procurador Re(iona! EleitGral, juntll.m.cntc com o sou sub.tituto,
serã de~irnado pelo Procurador-Geral Elc:itGral. clen'tro oa Ptoeuradora Rcrionais
da República no Eatado • no Distrito Federal~ ou. onde nio houver, dentre oa Pfol:t..
CUI'Ddol'CS d& Re~ú.blica vit.alícioa. para um. mandato de doi1 &nOI.
11• O Procurador ReJional Elaltoral podcni acr reconduzido WD& voz.
I 21 O I'roc:urador Rc(ioaa:l Eleitoral podor.i. acr dettituido, antca do ténai~
no do 1n&ndat.o, por iniciativa do Procun.dar-Geral El•itora!. anuindo a maioria abIOLuta do Conselho Suporior do MinisWrio PUblico Federal.
Art. 77. Cor11peto: ao Procurador ne,ionul Elaitonll csercer u fgnÇIÕIW do Mio
nialério I>u"blico IWI causu da co=potêccia do 'IHinmal Rc(ional Elcitonl rapectivo, allim. à diri&b', no Eltado, .. atividadea do actor.
'
I"u>i:rraJ'o ú.nico. O Procundor-Gcnd Elcitonll podcni dcaicnar, por nccea•idudo do aorvlço. outra. tnCinbroa do Miniatãrio Nblleo Federal para oficiar, aob
a coordenação do Procurador ReJiou,l, pcranto u 'Tribunais ReJionaia Etc:itonia.
A'tt.. 78. M tuno;õca ehtitoraia do Miniatõrio Pú.blic:o Federal porant.c oa.Juizca o Juatu El•it.onlia 1crio exercidas pelo Promoto.r Ele-itoral.

----~
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Art. 79. O Pro:n.otor Eieitonl.cri o membro do Mitr.i.tLêrio PUblico J.,.;d quo
oru:Io juto ao Jui:w iZKUmbido do acrviço clciwal de enda Zcma.
I"uricrafo tlako. Na ~ d8 I'romotor que olkie peraat. a Zona Elft.
t.on.l, ou havendo impedimol3to ou :roc:u~a justificada, o CheCo do Ministério Públteo local indicari ao Procurador Rocioul Elc:i.tonl o av.batl.tuto a acr dni,nado.
.
Art. 80. A filiação a part.id.o politico i=pede o C!XU'clcio da C~çõel otcitoraia
pcn- membro do Mia.ültirio PUblico. ati doa lllOII do acu CUCC~lameDto.
SEÇÃOXI

:0... Unidlldca do LoLAçi.o o do Adminiatr:aç:lo

Azt.. 51. Oa ofieio. D& Procuradoria-Geral da RopúbU~;~,. :aaa Procur.adoriu
Redou.ili da RepUblica o t1U Procurlldoriu da Ropú.bliea aDa Eatado. • a.o Diat.ri·
to FcduntJio unidade& do lota;io o do admiciatnçio do Ministbio Públieo Fcdenl.
Pari'"p;ra único. No. MWlicipW. dÕ l11tarior -onde tivotem sedio jai:w. (cdcrW, a lei aiari UDidadn da Procundoria da Repllbliea ao rc1pcctivo &tado.
Art. 82. A utrutura búica da• unidada ele lotação a da; ada::liaíatraçio ri orpni:wlaporftculaMCD.to, uoa tum-.dat.L

CAPtTULO II
Do Mla.lalório NbUco do Trabalho

SEÇÁO I·
Da Compelln~la. clol; Ó~ • da C&rrGinr.
· Arl.. 83. Compotli ao Miniat.ério PUblico do 'Ibb.lho o acrdclo das aepia•
tca atrihuiçõu junto ao. órcioa da Juati;a do 'lnbalho: .
.
. 1- promfmlt u açôa ~1M aejam atrlhuídu pttla Coutituiçio FcdcrU •
pc~lu leia tnbalhi.tu:
Il- mt1niCeatar·sc cm qualquer ruo do proc:c:aao trabalbUita, acolhendo aolieit:lçio do juiz ou por .sua Wciativa, qu.a~:~.do ctlltctldcr existente ilttereu• público
que ju,tJClquc a intcrvençio;
UI- promover a aç:io civil po.ibllea 110 ãmbito da Ju.~t.iça do 'Ihtbalho. para do!e•a de intcrcuea colctivo., quando dnreçcitado& oa diroit.oa aociai.s con.st.ituc:fo.
nalmentc I'Uantido.s;
IV- propor u açõc• c:ab!W!i.s para deelan.çio de nulidade de c:lâuaula do COfttrato, acordo c:olctivo ou convcnçio eolct.iva ~que viole u: libcrdadu iltdividuaia ou.
eolctivu ou o. dirclitot individuaia indilponivcis do1 b'ilbalhadoru;
V -propor u açõca ncccuáriu à defc~a do. dircit.oa a intc::l'CUCI du meaorc., incapazu o indio., detorrente• da. rclaçÕCI do t1"1halho;
VI- rccorrcr du dcciaõe.s da Jutiça do 'Ih.balho, quarr.do e~ttca.dar neceuário. t.noto no. proccuoa cm quo for parte, como naquck:a em quo orlciar como (ISCai
dalci, bem como pedir rcvilio doa EnUilCiadoa da Stimula do Juriapradia.cia de 'rri- '
bul1D.l Superior do Trabalho;
VII - !u~:~.ciou:r naa ae.saõca doa 11-ibuani.l 'IhWDlhiatu, :aumi!cttudo-ao TW"blllmcnt.c aobra all'llltêria cm debate, sempre quo cnteDdcr neceuário, RJ1cio.lha u-sccurado o dinito da vista doi ~em julpmento. podOI1do dicitar u roqui•içõc:.s C dill~DeiUQUC julp:r eoD.VCDIC!ltcl;
VIII- inataunr iaatiDda cm. euo da poevo, quando a dotua da ordca juridica ou o int.crcuc pV.bl!co uail:D o cxirü';
IX- promOVCl" ou parlieipar da ihltruçio o eoaciliaçdo om. m..r.no. docorron-tea da paxoalia:açio do acrviÇ(I' de qualquc:zo natW"C:W. ofi~ oõricatol'ÜIJD~to a.c»
procenoa, manifc.tando .sua eoacordillcia ou diaeordiacia, em cventuaia. acon!Da
finno.do.: antca da bomolop.çio, reap.vdado o cllr.ito@ l"Cee1"tGZ' em cuo de violaçio â lei ct à Constituição Fctdaral:
Jli: - promover mmdado de mj~. qumdo a compel:Õl2oia for da J'uat.iça da
'Ihbalho;
XI- atuar como árbitro, .so auilll fozo .allcitado pcdu ~na. cliNíciio& de
competêDcia da Juatiça do 'Inbalho;
XII-~ P dili~ que.: julpr conveniente. pua o c=m~to an.dammllo doa: pt'OCCSIO& ct pua a malhor solução du lida ttabalhiatar.
intorvir~torialncDt.a . . tocio.. t•itoa DOlo ..,mc~o o: tercGlro ~
do jurildiçio da Ju.~t.iça do Trabalho. quando a parte forpcuoa juridlca de Dinito Nhiko. Estado ..trm110:i:'o ou orp..a..i.lmo intonucional.
A.tt. SI. lncl=be ao MitliaWio Pl.iblico do 1n.bulho, no imbito du aiiU atribu.lçõos, c:w:crocr a fW1C'Õ411 inatituciollll.ia previstas~- Capitulo~! {.li.. III • lV do
Título I. c.spocialme:o.tc:
I- iotecrar oa ôr;i01 oolqiado& ~no 11' do artip 6', qlllllhea Miut.
porlmctntaa;
II- in.staUJV inquirlto civil o 0~ procedimento& admiD.iatrati-. -p:oe
que cabiveil, pua ....ruru a obaorviDcia doa din:itoa aociais doa tnhalbadcn'a;
ln - requiaitar à autoridada admiaiatnLtiva Ced.cnl compotata, doa ~
de -prot.Dçio ao tn.balbo, a iDataar&çio de procodim.enr.o. adminiHn.ti'l'f»o podcdo
acompanhi·lca • prod~Uir Pl'Oftl:
IV - RI' ciozúittcado p ttcdmctnt& du dociaõcl -pro(cridaa pela Juatiça do 'IrabMI~o. :u.s cauu em qua o órp.o tePa intazovido ou ~~ -pancer hCrito;

xm:..:.

----
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III -o Con5Clho S\lpcrior cio Mizl.iltério Público do Tralullho;
IV - a Cimar& de CoonioD.açio ct Raviaio do Mmiatério Público do 'Ib.balho;
V- a Canoetccl.aria do Ministério PUblico do Trabalho;
VI- oa Subprocuntdorca-Gcraia; do 'Iftbalho;

VI[- 01 I"roeuradoru

Rc~:iouia

do Trabalho;

VIII - os Procuradora do Trabalho.
1\:rt.. 86. A c:arrt~ira do Miniatário Públieo do 'Jftbalho .sorâ constitw"da pelo.
C11~ do Subprocun~ da 'lbbalho. P:oc:uradl3lr Rcclc:w:W do 'n'abalho o (>zQ...

Tr.balho.
Parlicnúo W:llco. O cup inicial da carrein 4 o de P.rocurador do 'lbbalha
o o do ültimo Divol o de Subprocurador-Geral do 'Inbatho.
cul"&dor do

SEÇÁO!!
Do Procuracloii"-GCCral do Trabo.Jho
Arl. S'T.

O~ do 'lnhalho

'o Cbfo do Minbtérlo PUblico do

'hbolho.
Art. 88. o~ do 'Il-abalho .... nomeado pelo~
1'111 da Replibllc&. dGntd intapanta da Inatl.tlliçio, Cll.al. tUia da trinta. cincodo idade o da ciDi::D anoa u ~unira. iDtesram- da liata tripl~ eacolhida mediatLto wto -plurinominal. tacultath'o • HCnto, pelo Col6Jio tk Procura dona pua um
marubto do doia ODOio permitida uma ~ obMrvado o ll'lC:miO proceNO. Ca·
.so Mo haja I1IÍIMIO ~ da c:andidato. «<lllm&ia de ciiiOil&IWI* Da c:amrira, poo
dc:ri. coneonv lliata tríplica quem cont&l'maia de doia aaoa :u e&l'ftft.
r.~crato único.
A aou~o do~ do '11-ahalho, antel do
término óo mandato, _...: pniPOita ao Proc:ur~~doir-Genl da RopúbUc:a pelo Coaaelbo Supuioi'. ~ dalibctrtçio obc.ida.-. bale cm voto IOCI:'I2to da doia tarc:oa
do IOWII iafqrmtos..
89. O~ do'lnbalboc!Mipui, dcDtNOf.Sub~
dona-Goraia do Tn.ba1ho. o ViDa-~ do 'Il'abalho, quo o .ubatituirá
em.MU& impedimM!Ma Em. euo de .,aciAcia. aerca&o CUJO o V~~ do
CoiUOtho Su~. •tá o aou ~ dorm.iUvo.
AÍt. 90. · Compete ao Ptoc:undor-Genl da 'Inb&lho ctDrCU' u (unçõu atribuídu ao MiDiatAiria Público do 'Iftbalho junto ao PIGDário da Tn"'bwW SupMior da
Trabalho, proJIOI1do u açi5rM c:abíwill eiiWUCut&D.dHG- ~da na com.pc&bcia. . .

- Arl..

ArL 9L. ,Sio ~do~ doTrabalbo::

. I - l'CIJR'OMII'- o MiaiaWrio PúhUco do 'lbhalhG;
fi~

iDtopV., C11111G1 Dll:1ldlfo uto, ti prwidlro Collfio da~ do '11-a·

bulho. o CoaMlho Superior do MiDiatirio P\1bUoo c1ct ~ • a ComiMio da Cea-

"""'

nt - nomear o Cozorepdor-Goral elo Mindtêrio PUblico do 'lhbalbo, MJUl'do
IU..ta tn"pücct Cormada pt~lo Coaaelbo Suporlor;
·
IV- dc.siiP\41" um doa membroa • o Coordclaadot' da Ci!Dan. de Coonieuçio
o Rcviaio do Mjaiatôrio Público do 'lbbalho;
V- do•iJ:Do.r, observados a. critérioa da lei e os eatabclocidoa pelo Con.solho
Superior, oa ofícios cm que e:w:eroario •uu Cua~õca o• membroa do MiDbtério Pli•
b!!co do Trabalho;
VI- dcaifnor o Cha!'e da l'rocuradoria Resfonal do 'lb.b.lho dentre o. Ptocuradoru Re&ioa•i.s do Trabalho lotado• :u respectiva ~daria Rerioll&l:
VII- decidir, em IJl"IIU do roeurao, o. confi!to.s do atribuiçio ctntN os ôrcio&
do Miniatério Pú.blico do Trabalho;
vm - dctcnDiDIU' a abertura da conoeiçio, •iMiciacia ou inquérito ~

trtt.tivo;

IX- ciGtcr=inu a iutauraçio da inquórito ou procouo .adl:DiJliatratvo c:oa.doa 10r1içoe .uWlinrcs;
.
X- doc:ldir proceno diaociplíur coa.tra membro da etuTdra ou aorvidor doa _...
viços 11Wtillllt"n, aplicaado u AIIÇÕC& que ~ejam do sua compotiiacia;
XI- decidir, atcadcndo a :noccNidado do aervlço, IObrr.
a) rcmoçio 11 pedido ou por permuta;
b) W.tcraçio parcial da IÜita bicDal ele duicn•çõca.
· XII- aut.omar o ..ruta.onto de mem!m:la do Miailtêrio Pllblko do~.
ouvido o Con.solho Superior, D O I : - pravi.stoa em lei;
·
XIII - dar pouo ao. ZllCZZibroa do MiDiatârio Püblko do 'Xrabalho;
XIV- deaipar membro do MiJUatério Nblico elo 'lnbalho pua: ,
,
a) flUidonar DOS órPa. em qao a participaçio c!. Instituição Mia lepl&.m.
to prevista. ouvido o~ Superior;
b} intqrarcomilaõu t.ka.icu ou cicntif"'ICU, rcl•ci...,•d·· àa CUDÇ!iiu da IutitWeão. ouvido o CouMiho Supuiar;
e) &UctJUHl" a eoa.tiauidacle à IO'Ylp, e~ cuo cle •cheia. al'Ptamnlto
t.ccnporirio. auaiccia, ~ou. .wpaiçio do tit.ular. Da jnni•têe=i• ou [alta do aublt!~ claiF&daXV-~. OQ"fida o Ceaaelho SUIICirioc'. o ~tado dai eoGCUn10 pua ia.b'l ~ervidoroa

.
V - u = r outra atribuiçõa que lho Ccrrctm CQil[cridu por lai,. dM4e ~ com.- Jl'CNO - c:arnin; '
pativoia com aua finalldade.
XVI - ruar p1lhlicar ·~ ele a:i.st.iacia do .,.,.. aa iotaçio • u nlao;ia bieJUd
elo
da:ir-çõu;
Art. 85. Sio órpa.s do Minbtirio Público do 'Inbalho:
XVII - SlrGIJOI' ao Ptocurador-Gora da Rcpúblial, ouvfclo o CoDN1ho Superior:
I - a hocul'ldor-Geral do Trabalho;
a criaçio ct u&çio de cupa da catnira • doa oCiclol; em qao devam Mr aardd.Ú
n-o Cotécio do I'roeundorc• do Tr•balho;
•uu lunÇÕIII; .
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XVIU - ot.l:o::lnr a propCilta orçamcllbiria do MIAiatuio Nbllto do 'll-aballoo,
aubmetcndo-&. pua aprov11çia# ao Cona.lho Superior;
•
XIX;... cne:tminhar ao~ da RepúbUca a prapoata ~·
ria do Miniatirio Pdbllco dD 'Ii'ab&1ho. ap&. sua aprovaçio pelo ConM1ho Supvior;
XX- orpnimr a p~ de ccmtu do c:xarcício antorio:r, •ne•mirb•ndo-&
ao ~dor-Geral da Rçüblica; ·
·
XXI- prat.icu ato. .!. pstio admbúatntiva. r.ulanc:.ira a de poaoal;

XXII- elaborar o rc:Jat.õrio de ativlde;do• do Miniat.êrio Público do 'Ihlhalho;
XXIII- eoordc:nar u aUvidndcs do Miniat.irio N.blico do 'Ih.bnlho;.
XXIV- exercer outras atr:ibuiçõca previltu em lei.
Art. 92. M o.tl."ibuiçõea do Procurador-Geral do 'lbtbalho, pn!viltu: no art.i.·
ro 11ntcrior, poderiío ser dele&'adu:
I- o.o CoordCEI.ador da Ciman. de Coordmaçio a Revido, u doa inciso. XLV,
alinea -:e~, o XXIII;
II- aoa Chefe. du Proeuradoriu Re;ionaiJ; do 'Ibbalho noa E.~ e llO Dia-t.rito Federal, u do. Uleao. I, XIV, alinl;a "c.., XXf e XXIII.

SEÇÃOIU
Do Collliclo do Proc:uradorea do Trabnlho

Art. 93. O Colêrio do Ptoocuradore. elo 'JZabdbo, preaidi_do polo ~
Geral do 'Jloabalho, é i11tc,rado por t.odo. a me=broa da canozra em at.iv1dudo QO
MUU.tiirio PUblico do 'IZabalbo.
Azt. !U. Sio rr.tribuiçOca do Coloi~ do Procu.ndor'ca do 'll-®mho:
I- cl.u.boll'llr, mcdiutc voto plwiDominal. facultativo c ~ec:rcto, alista tri'pU•
:i: pnra a e.KOlha do Procurador-Gcnl do Trab.Iho;
II- el~~obon.r, mcdianto voto pluriuom.iDal, Caeulta.tivo ctiiCC~to. a li.tta Ãx•
tupla para a CO!!:Ipodçio do 'IHbunal Superior do 'In.balho, ~eDdo ele;ivca M II1GJII*
broa do Miaàt.ério PUblico do ':bbalho c:om. maia a. da . _ na c:urreira. tendo maia
do tl'inta e ciaco o mot~.oa da aeaouta • eiDco IJ!IOe' de idade;
DI- olaborer, modiuit. voto Jil~. taeultat.ivo e soeroto, • U.te. .-..
tupla panoa 'lh~Repxw. do~dmtrtoa. ~com zuia M
dez mo. de cunirr.
IV- ale,ar, dc:Dln u SYb~-G.r.ia do Trabalho o modbnt& "foto
pluriaomiul, Caeult.Uvo e MCNto, qUatro :membro~ do Couelb.o Superior do Mi·
t~.Eat.irlo Público do 'Ihbalho.
·
S 1' Para oa fiD.a provilltoe. aoa iacEaoa delta Wao, preacindir-M·i de n.ul:l..iio do Colélio de Procuradora. proc:edeDdo-sa Nawuio dilp111G1' o sou RoJimat.·
~ lD.tGrDo, u:lrido o voto da maioria a"t.olyta d.OIIeltoitona.
Excçeiooalm1111~ om. euo de iatcn&N relevante da Wtitulç:iio, o C..
tório de ~NUDlHe-ácalocal a-tpado pelo~ do Trabalho, dndo q:oe coa'IOC&d.a por ele ou pela maioria de NU& mom'broa. ·
!I
Ror!mouto :rnt.mo de eowp de Proc:uradonl; do 'Iftbalho &:pcri.
IIObro ~ flmclol1&ti.Uiuto •.

·

t'2e-

ae o

SEÇÃOIV
Do Cozuelho Suporku: do Mlabtdrlo Nb1ieo do naba1ho
Art. 95. · O Coue1ho Su~or do .Ministêio Público do 'lnbalho, pnaididG
'lbbelho,. tem a HcuiDte ~içio:
t'-o Pro~:w.ador-Genl do 'Ibhalho • o v~~ do '1n.helhoo q.o inte,ram. como membroa nator.''
qUatro Sub~-Gonila do 'hba1ho. eleitm pua a= mmdato I:M
dobl ~pelo Colli~G de~ do 'Inbalho. mediante '"ltO plurbwmi.W,.
Ceeult.llw e aoento. permitida uma N41~

pclo

~do

n.:..

m- q,uat.ro Subprocuradores-Geraâ do 'Ihl.balho. eleitos pn um. mai::ub.to de
dor. aftoa, por ao1:1s pares, =n.ediaftut voto plurinomifta.l, Caeu.lt.:r.tÍ'VO e seereto. J)e:l"'
mlticl.a uma ~eleição.
§ 1• Seria Sl.lplcntcs do. n"LCmbrc. de que tnlt:lm oa incao. [I c III oa de=a.ia
-vot.:r.dQII, c~n ordem dcercscoa.to, ob.ervadoa os eritêrlos :crais do dQIIempate.
§ 21 O Cons!!lho Superior deeerá o seu Vkc-Praident.tt, quo IUbati.tuin o P,...
sid.cntc em .sou.1 impedimentO& o em euo do vacinei a. ·
Art. 96. O Conselho Superior do Minilt.irio PUblico do 'Inbübo reunir-M-á
ordinnriamcntt!, uma vez por mês, cm dia pf'O\'iamcnte riD.do a, extnlordin.ariamca.·
te, q,uo.ndo convocado pelo Proc:ura<lo1--Ge!:&l do 'trabalho ou por propoata da maio-ria absoluta do lOta membro-.
.N:t. 91. &Uvo dilpo~içio cm contrário, u dclibcra9õcs do Cansalho Superior
serão tomada por ma!oria do wtos. presento a maioria ablolut. du aeua meznbftiL
ll• Em caso do empato, prcva.lcccri o voto do Preaidcato, czeot.o om. mat.ó-ria do sançOu. caso cm que pnvaloecd. a soluçiio maia Cavori.vol ao acusado.
121 As deliberações do Consolho Superior .crio publica.daa no Dúirio daJU~o
tlça, cxecto quando o RoFmcnto Ia.terno dotenninu siiPltt.
Art, 98. Co.:npeto &G Con.solho Superior do Miniatêrlo l?u'blieo do Trabalho:
I - cxcrecr o poder uormativo no âmbito do Minill.ério Nbllco do ~ observados oa principia. dat. tAi Cocnplomcu:ltar. ctpceialmcnto par:1. elaborar e aprooVlll":

a) o '~au Rca:imento lntcnlo, o do Colócl~ do l'roeunr.dorol; do "lhabaalho o o da
· Ciman. do Coordenaçio o Ra.Yiaio do MinEatêrio PUblico do 'n'abalbo;
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b) ,.. aormu e - inatru9ÕGS pu-a o eo....:uno dG in;r-e..., Dll eureõnr:
di1Crcn.tct: o/ido. do~ Pú•
blieo do Trabalho;.
d) 01: eriUiria. pua diltn'bui;io de proecdjmcntar. admiaistnti- • quaisquer
ouu-o. rcitoa no Miaiatério Público do 'Irabalho;
C) lUI D.OI"II!.IIS sobro U duiJna9ijoa paraM

c)~ critério. de pro.:n~o por mereci:amlto u carrc!in:
f) o proc:cdimonto pua anliu o
dia coa.diçõe. do ubi!Jio proba·
tõritt•• ;.._.._
II ·--io.dicu 011 inte,raut.ee ela Cial.ara de Ceal"'iaaçio e &visio do ~
rio Nblico do 'Iftbalha;
m- propor a o:Rnora<;io do Prucundor-Geral do 'lhb&lho;
IV- destituir, por iniciativa do ~Gon.I do 'n'abalho c pelo wto da
doE& terços; de ..u.s membr-o., aD&N do t6rmino do mandato, o Corncedo~eral;
V - olahorar a 1iata t.riglice dutinada 1 p~moçio por merccimcD.to;
VI - elaborar a Jist. tríplice pua Correpclor.(ier do Ministerio PUblico do
'lhbalbo;
.
VII - aproVU' a Jiata de ailtJPida.cM elo Ministóri.o NbJ.iço do 'In.balho e de-cidir sobre u reclara.açõoa a ola COilCUIHD.tcs;
vm - io.diear o mnmhro do MíDistório Público do 'Inhalho pua promoção 1*"
al1tilriüdade, oburvado o diapoato D.G WJO ,93, inciao II~ .&.a. "'d". da Constibü·
çio Federal;

cumPnmcato

IX- opincE" 10bro a

de$i~açio

de mcmb:u do

Min~tirio

PUblico do 'Ihlbalbo

pllrll:

a} func:ionar

1:101

õ!Tb cm que a partidp11çiio da. I:ut.ituiçiio seja lcp.(JD.cn•

te pl'Cvisto.;
~ b) intcp-a.r comissões. têcniCDll ou cientiü=s rclaclonadaa b !unções da In..
tituiçií.o.
X- opinar sobre o u!o.st~UDCnto temporirio de memb:u do Minlstêrio PUblico do Trabalho;
·::
XI- agtoriu.r & deaii!!llçiiO, em carâtt!r excepcional, de membro$ do Ministõrio Nblico do 'Ihlblllbo, para cxcrr:i'do de atribuições proeeuuais penmto juúos, tri•
bu.nais ou oriciot di!crutcs dos estllbc:lecidos para cacict. cau;oria;
~
XII - dct.e:m.in:lr a rcaliulçio do corrciçõcs o sio.dic:i.ncias o aprcei~ a. rela•
tórloa correspo!ldeotca;

XIII- dotcnninar a inatD.uraçio de procesaos udministrlltivoa: em quo o acu-to.do seja membro do Ministério Público do 'Ihlha.lho, apreciar ~eua rdatóri01 c propor a.s medidla cabíveis;
XIV- dctcr=i.ll.ar o alutamento do c:u:rcicio de auaa fUD.ÇÕCII. de m.om.bro do
l.rmi•t.ório Nblico do Trabalho, in.di<:i11do ou o.eu.10do cm pi"'O:CNN disciplinar. o o
seu. retomo;
),"V- desipar a comiuio de proccno o.d:ninistn:t.tivo cm quo o o.cuaado ~eja
membro do t\{i.a.~tirio Püblico do "Irabalho;

XVI- decidir sobre c ~m:prialc:Zlto do cstli~o probatório por mcmbrG do Mi·
nisLório r.lblico do 'lhlbGlho, cnco.mlnhaDdo cópia do ckcid.o 11.0 Pr-oeu.n:dor.(ieral
da República, qu!U1do Cor o caao, para ser cfctivada aaa oxoncnçio;
XVII - dcc:idir sobre l'CJD.OÇi.o • 'diaponihüidado do l!llClD.bro do Mio.istCrlo Pú.·
blic:o do 'Irabalbo, por m?tivo de iat.crcuc público;
XVIII - o.utorizcr, pela maioria absoluta do scua D1cmbroe, que o Proc:unl.dot""
Cerni da República ajuüo a açio do. perda: de curo contn membro vit.oUcio do Mi·
llistórlo; ~blico do 'Ib.b•lhc, a.oa casos previStos cm lei;
XlJÇ ,... opiNar sobn a- pedido& de rc\-cniio de mcmbn dQ. Clll'TOira;.
XX- •pt'O'Iu 11. propoata do lei. PIU'D. o aumento do nüm.cro de earroa da caro
l'Cira c doa oCícioa;
xxt - d.:::h"bernr &Obm • ft'lal~11:1 di! COD.CUl'SCI para o m~ na eamtira. desi;no..r oa momlml& da Comiaaão do Coru:ano o opiaM' sobn 11. bom.olopçio doa re-sulta.doa;.

·

XXII - api"'''ar a ~t:a orçt.111entliriD. que ihtc:rnri o projoto de orçaaum-

to do MinEatúio Público ela U!~.iio;
XXIII - CXCl'Ce!' outzu lunçõca aln'buidaa enllciL
f 1• Aplic:azn- .o~ o aoa demais mam.bro. do Conaclho Su.·

DCrior u nonnq pt"'OCOUD.&ia em ~1, pc:rtiacn~ ao& impedimcJUOe o auapeiçil;l
doa mcmbl'oc do Mmiat.ório Público..
f 21 As doliboE'&Çi5cl ro!a.tiY&I aoe iD.cisoa I, alinoaa "'a"' c ....., XI. XIII, XIV,
)."V o XVU somente poderio sor to1nado.a com o voto !avorivol de doia! torço& doa
membroa do Conaolho SupcriOI'.
SEÇÁOV
Da. Cllnuna. de Coordcrutçilo o Reviailo da
Mini•u!do Públieo do Trabalho
Art. 99. A C.iman. de Coordcno.çâo o Rcvi1io do Miniatório Nblico do 'Ira·
tmlho ó um ô!"'ao de coordenação, de intc(!'DÇio e cict. rovisiio do exercido Cuncio!W.

no.

Ins~itu.ição.

Art. 100.

A Cãm11.111. de Coordeoo.ção o Revisiio do Mirtil:t.êrio Nblico do Tra-

balho scni or;õlltiza.da por ato nonn::t.tivc, c o RcJimen.to Interno. que dlsponi IObl'O
teu íunclonu.:nCD.to. 1erá cluborado pelo Conselbo Superior.
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Art.. 101. A CW.m.nr:t de Coordcnuçiio e Revisão elo Ministerlo Plíblico do 'lr.r.·
lJalho scrli eomi'O"ta por tnis membros do :Oiinistério I'üblico do '&:~bulbo, .end.o um
indicado pelo t>rocur~:~dar•Geral do Tra.hulho c doi• pelo Con..clho Superior do Mi·
nis1ério I'úblic:o dtJ 'Iriibalho, junt:uncntc com seus auplcntcs, pa.n. um m~~ndato de
dois nnos. sempre que pa.. ivcl, dcn.trc: intep1l.D.t.ea do último crau da cancira.
J\l't. W2. Dentre 01 inte&Tilntcs d1. Cimnra do Coorclcauçio c Revisão, um
deiet. .sc:ni. dcsi1:1111do pelo Procurador-Gemi piU'a 4 Cunçio executiva de COOl'dcnador.
Art. 103. Cotr~petc b. Cúmnn1 do Coord=;ao o Rcvi1io do Ministerlo Públi•
eo do Trabulho:
I - promover Q intc;:r.~.ç:3.o c :l coot'denaçiio do. ór~ inttituclonais do Minia•
I.C:'io [>Ubllc:o do 'n'11bulho, obscrvll.do o principio da indcpcmlinela f~,~.ru:i.onul;
It - r=g.ntcr intcrcimblo com ôr;aoa ou endd&doa que atucm em ãrc:u af"lllll:
III - cncnmiahllr' informações l&:nic:o·juridiau no. õrvW» inltil.udol:lllis do Mi·
nisi.Crio Nblic:o do 'Iht.balho:
IV- resolver .tabre a distribulçiio e!Jpcc:ial de Cc:ito. o proccdi=ont.a., qutu'lda
a mat.ório., por sua. natureza ou .rclcvãac:ia, uaim o exilir.
V- resolver :JOb.rc a diâribulçao e1pc<:1Al do Cc:ito., que por sua. continua. roi•
lc:roçil<~, devnm rc:c:C!bc:r trlltamC!nto unlrormo;
VI -decidir oa ~zúli.toJ d.o atribl.lição cDtro oa Õl'lâoa do Ministério Público
do 'Ihlba.lho.
Puni~IÚO únieo. A ~mpc:tCncia rWlda DOI ~ lV o V &cri CXC1"cida IC*
~ndo c:rit.óriu objc:tivu prc:vi~~mento oatubclcc:idu paio Co~lho Superior.

SEÇÀOVI
Ou Corn:rododa do Minlaldrio Pdbllco do Trabalho
f.rL 104. A Col'ftzc:dorla do Miai.têrio Puõlico do 'lhlbulho. diri;{da pelo Corrc;cdor- Geral. é o órdo r1KIIl~r dulat.ivid.tldcs Cuncionnil o da. eon.dut.a ~ mc:m•
broa do:! Miniat.ório Nblic:o.
Art. 105. O CclrT"C"~eraiiCl'á :nomeado p.J<:> ~do.....Conl do 'lhl·
bulho dentre 01 Subproeuradorea-Geraia: do Trabalho, intornmtca de U.ta tríplieo
ciu.borado. ~lo CIHl&Clho Superior, piU"& mancltlto de doia: llllO&, rel:lC!rivol uma va.
§ 1" Nii.o podcri.o inte;rar aliata tripllca a. membro. do Conaolbo Superior.
§ 2" Serio Juplect.c. do Com:~·Gen&l oa dema.ir. intc~ da lilt.& tri•
pi ice, no. ordem em quo os delilftllr o Procarador-GflraL
5 3' O Corre~ertl podcri ser dcltitw"do. por iniciAtiva do Proeuraclo!'Ge:ral. o.nteJ do tãnD.itto do mo.ndllto. pelo voto de doia~ do& mc:mhroa do Coa•
.lClho Superior.
Art. 106: I-ncumbo ao Correp:dor--Gcral do Minbltôrio Público:
· I -l'o.rt.ieipar. JCm direito a voto, das rauaiõ. do Couelho Suporior..

II -rctüi.ur, de oCicio ou Por determinação do l"roeumdor-Geral ou do Conao·
lho Superior, eorrclçõea e Ji.ndieinc:iu. apre1c:nto.ndo oa rc:•pc:ctivol rel1tório1;
IU - hu~urnr inquÇrito contra lnte(r11ntc da enm:ira e proPQr ao Cormdho
Superior a instaurnçio do p~o admiaillot.rntivo con..scqilcme;
IV - a~mpanhu o e1t.á~o praba~rlo d01 membros do Miniatério PUblico do
Tro.ba.lho;
V- propor ao Conselho Superior n exooeraçio de mernbro do Mil1iltirto P'li·
b!ico du 'lrnbnlho que não cumprir 11.1 condições do e11tâj:io probatório.

sEçJi.ovn
Doa Subproc:uradorct:-Cerall do 'n'ab1dbo
. . Art. !07. . ~ Subp~radorea-Gernia do Tr-.ibalho .scrio desi~ JWI1l oric:uu· Junto ao 'Ihbuna.l Supenor do 'lralntlho e nos ol'iciol na. Cimara do Coordena·
çiio e Revi1d0.
l'unl~o único. A desipa.Çlio de! Subpr'!JCW1jdor-Gcrul do 'IhlbalhO para ofi•
eiu em ôrrilo& juriJdicionaia di!Cll'Cates do provi• to para a c:atc:I:Ol'ia d.eporu:leri da
o.uto~çiio do Conlclho Superior.
Art. 108. C_!lbe 1101 Subprocurndoroa-Gcruia do 'Irllbu.lho, privativ=te-. o
exerdclo d:ls runçoca do:
r- Correzcdor-Gual do Mini1tério Nbli~ do 'l'Nbatho;
[ I - Coonlc:nador da. Cimnra de Coordcaaçlio c Rc:vi.V.o do Miniltdrio Nbli·
co do 'IraUnlho.
Art. 109. Oa Subproc:un.dorea-Gerail do Trabalho ICrio lot.adoa noa oíLC:iN
.na Procun.doria-Gcral do 'Inbalho.

.SEçAovm
Doa Procunldore• Rca:lonaia do Tna.balho
Art. 110. 0• Procuradorea ReJiOlUI.il do 'Ihabalho .oria delipàdol pan. oR·
o:l.ar junto au tribull.Clia Rc:zjou.ia M 'Ihba.lho.
·
~Co én.ic:o. Em cuo de wp ou do ll!D.JtiUncn.to do Subp~dot--Ge
ral do 'lblbulho por prazo superior a trintll diua, poderi ser eonvoudo pelo Proc:u·
rudor-GCnU. mcdianta apravaçiD do Co!Uclho Superior. Proeorndor Rerio.naJ. do 'Irabulbo pllrll. 1ubatituiçio.
Art. 111. O. rroc:Ura®tes RecioruJ:ia do 'n-o~bulho ~Crio lotadoe: no. ol'iciaa nu
.sdoriu Rcrfcnail do 'IN.balho DOI EatwiN c DO Diat.rito Federal.

SEC4\0 L'(
Doa Procunuiorcs do Tn.bu.tha
Art. 112.. <n ~re• do 'lha'btllho lerio dcairzwb pmoa funcionar iun·
to ao. ~ibun.AII &""mnau do 'Irablllbo a, na forma chll t.il proeeuuaia, no.liti,;ioa
t.ntbalbuLlts QUI! onvnlv~~a, e•pccialateato. iDtcreuca do menonia o iaeapiiZCII.

I'uni~o-nd'u úni<o•.
A deai~;n~~çio de ~tioC' Qg Trabalho para o!io:;iu cm óra:ii.oa juri:~~dicio.u:i11. diferente~ do• p"tCVi•to• para .a e3telori• depc:D.dcni de &llt.ori·
ução do Coa-alho :-wparior.
Arl.. 113. ~ I 'rocuradorea do Trllb.nlho 1c:rio lotadol noa ofício• 1lll.l Procu·
mdoriu RcFonoU. ·"' 'Ih..bllho nOI Eata.dol o no Diltrito Fodcnl.

SEÇÃOX

Du Unidu.dea do Lota.Çil.o o do Admini•traçll.o
ArL. 114. Os efieios na. Proeurndoria·Geral do 'In.bu.lho e na.s Procuradoriu
Rcl:'iona.ia du '!r-.abalbo na. Esto.doa c no D~tríto Feder& sio oJ.Didnde• do totaçio o
de admin.i1tro.ção do Ministério Público do 'lrabalho.
Art. 115. A eat.rutun búica d~ unidu.dcJ de lot..Et.çio e de adminiltn.Çao sorü. orl:'nni;r:o.d.a por reJU}amento, nos termos da. tcL

CAP!Ttl'LO III
Do Mínial.ério Público Mílílar
SEÇÃO I

Ou. Competência, dcn Ór~r4oa c do. CArreira
Art. llG.

Compete ao Miniatério !'t.iblic:o MUltar o cxc:reiclo cL.II SCflliatc. atri•

bui~• junto aoa õl"Jio• da J1.11tiça

Militar:

I - pr<~mover, privativo.meme, ll açiio penal pública:
II - pr<~mover a dec:hzE"Uçiio do indi.l,"D.idlldo: ou do inc:om.po.tibilidldc pua o ofi.
cla~t.o4

III- mu.ail'eatllr-IC cm qualquer ruo do proccao,. acolhendo aollcitaçio do juiz
ou :por 11.111. iniciaüvo., quando entender cx.ia:tento int.ue&J(a público que juatiüquo a
lntorvcnçdo.
Art. 117. InCIUJI.bo AO Mil1iltêrio Pu"blico Militar:
t- rcquiait.llr dil~ciu iave~t.iptóriu c a iut-.uraçia de inquêrito PQlicill•
milit.ar. podcDd.o ao:ompanhi·loa e aprcacatllr pr<~vu;
ti - exorc:er o «Jntrolc externo da ativid:u:l• da :policia judiciária militar.
Art. US.

Sio Õl'(ioo do Minilt.êrio Nblico Mllitar:'

I- o ~-Geral da .JUJUça Militar.

tt- ~:C01ôrio do Proc:uro.dorU dla. Jw.üça Mllit.r.
UI - o Couolho Superior do MiniatCrio Público Militar:
IV- a Ciimara do Coordcaaçio • R.cvilio do Min.iaterio PúbUc:o Militar;
V- a Corrercdoria do Mtniltério Público Mllitnr,i
\·l- os Subprocuradorca·Ccraia da Jusliça Mllilllr;
VU- o1 I"roo:=dorc. d11. JUJt.iça Militnr.

VIII- o1 Promotore~ da.J'UJtiça Mmta:r.
Art... ll9. A canciro. do Lfiuiat.erlo Plibli«J Mili~ Oconstituída peloJ ~
de Subproeurador-Geral.d.D.Juatlça Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor daJ1.11tiça Milite. ·
·
·
PIU'Ii;raf'o único. O c:a~ inicial d& carreira. ü o do Promoto:r da JI&Stiça Mi·
lit.D.r c o do último nivel i o de Subproeandor-Goral daJUJtiç:a Militar.

SEÇÃO II
Do Procuru.dor..Cc:ul di& Jua.~içu. Milito.r
,\l.'t. 120. O Proc:uro.dor-Gcrnl da. Justiça MUitar i o Chefe do Mimsterlo Pü.·
blico Milito.r.
ArL. 121. O Procurador-Ccntl d11. J'Wit.iça Militar ~o:ri nomeado pelo Frocu·
ro.dor·Gcr.ll du RepUblica, deatn intclt'llntc:a da Iutituiçio, c:~m m~ .do tdn~ c
c:iru:o anoa de idade e de cicc:o ano• Da c:am:iro.. eiCO!!'~OJ ~m bsta tripllce mc:dian·
to vol.o pludnomin11.l. facultativo e secreto, pelo CoU:rw de Proeuradores. para um.
mandul.o do: doia nno~. permitida uma recoDduçio, o~rva~ o mesm.o ~· Ca•
10 niio haja nUmero lllfieic:nto da auzdid,ato. 01:1m mau do anco anos na ~u-a. poderâ concorrer à liltn triplico que,m. c:olltar mail do doilllJlOI na e&rreU"&.
F'.Ll".ir;ruí'o ú~:~ico. A oxÔncr.1ÇÕ:0 do Procurador-Geral da. J_Witiça. Militar, DA·
tcl do lCrmino do mandato, Jc:rli. propo1ta. pelo CGnaelho Supcnor :11.0 Procurado;Gerul clu. República., medionta dclibodçio obtida com. base. C!R voto ~Jeeret.o de dota
tc1'(;ns de sCUI i~:~tccru.ntea.
Art. 122. O Procundor-Ccral da JUidça. Mititllr delienani deDtre 01 ~ub
proc:urocloroa·Cemia, o Vico-Procunzdor-Gcral do.Ju.at.iça MUitD.r. que c suhl~tui•
ri cm sous impedimentoJ. Em caiO do vacancia. c:xaccri o ear;o o VIO!-Prea1dea·
t.o do Cotuelbo Superior, at.õ o JCU provimento dcruútivo.
,\rt, 123. Compc:to ao ~c:ral d.JuUça Mll.it.D.r curc:c:r u CunçõCJ
atribuidua ao Minilt.Crio N.blieo Militar junto ao Superior 'li'ibunul ~~· propoD.•
do u açõca cabivoia o Jn.lllliCutando-so 11.01 procc:MO& da lU& eompctcii.CI:L
Art. 12-'. Sio atribuJçõu do Procurador-Gorai d&Jw.t.iça Mllitu:
I - repro·soDtar o Miniltêrio Públlc:o Militar;

-~-------
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II- intel:f'U', como membro uato, 1 pnl&i!liro ColdJio do~ da J~
tiç:a Militar, o CoDSCilho Supaior cio Mirü:&tiria PUblico da .Justiça Milltu' 1 a comlasiio de: Coneurao;
- -UI- nomeu o Com:ccdor-Genl dD NW.birio Pllõllco Milibu', ..&'Wida IW.
ta Lriplico elaborada polo CoD.Hibo Stqlerior,;
IV'- deaip.ar um h membro. • o Coo.ttt.u.dcr da Ciimara d. Coordouçio
e Revi~ !lo Mindlt.ério Pu"blico Militar,; , ,
V-· deaignar, o~dol; 01 critérll» da l1i a M c.tabeloddo. pglo Contolho
Superior, os olic~ Cll1 que aQrc'crio suu r..mçõu 011 mcmm-o. do Miniltêrio Pli·
blic:o. Militar:
v r- decidir, om. rnu de~. • codllto~~ ~ atribuiçiia ca.tn o. ôqiotl
du Zl.üoisLêrio Público MilitAr;
VU- d1tarminar a .borbua ele c:onolçio, aindic:iDc:ia ou iaquirito adminUI·

u-al.ivo;
vm .:.. determinai' a iutaiU'al;io d.t inquérito ou ~ aclmüWtratiw coa·
lra ~~::J'Vidorcs dN .crv~ awrlliuca;
IX- dcddir p:roccuo ciiacipllt!U' CODI:rll mcmhn da carreira ou Krrickir dOI
.ervi~ ouxil~ •• aplieaudo u nn<:ÕU qut njam do aua compotã:cia:
'
X- decidir, atcmdida a aoe.urd..acM do IOZ'Viço. tobN:
a) rcmoçio • pedido ou por permuta;
b) &1~ parcial da nata bioaal de~~
X[- autori:~:ar o aía.atamcnto de mem,bro~; do MiAWtCrio Nbllco Militar, ouvido o Conselho Superior. nu bipótoaet da lei;
XII - d:tr po.ac: aoa membro. do Miaiattrio Público Z..tilitar.
XIU- ck:sil:I\U' membro do Mini1tério Público Z..!lliW pmra:
a) funcionar noa Ôt'J'ios crn quo a partidpaçào da lnstit.u.içio aojalttPlmentc previat.a, ouvido o Conselho Suparior.
b) iate~ comiNõcs t.dcnleu ou ciea.tilicu. n:laclcnw!u b r~ da Iuo
c.ituiçio, ouvido o Conactlbo Superior:
e) a~at:curnr a continuidade doa •erv~. cm euo da vaeiuei11. •fut.amollto
tarlponil'io. auaêz:u:i•, im.pcdimcato ou au.pelçÃ.o do titular, na im:xiataacia ou fill·
La do aub.Lit.uto dcsipado.

J.."'V- ho1:11oloru. ouvido o Couaolho SuparicJr, o :resultado do com:uno para
i.n;rc:uo na cun:ira;
),'V - r&Wa' publicar O aviM do ~ do YIIP,o
nal de dcsiif\11.~

a& Jotaçio O na :rclaçio bie-

>."VI - propor 110 Procuradoto-Goral da. &pública. ouvido o Con.alho ~.
a cria;ao o cxtiDçao da CZiri'N da curcira o doa of'lciol: cm que doYam ur OX01"Cidaa
auuCunçõu;
),"\"It - cll&bontr a propo~:ta ~tõria do MiüMrio Públlco Militar, wbmctcaclo-a ao CGuolho Superior;
À"VVII- encaminhar 110 Procurador-Gcnl da República a pro~ta orçasm•
tliri& do Mim.tdrio PUblico Mr.Utar, apó& eua aprova~o poJo CoDMlbo Suporior;
XIX- orpni%Dr a prestação do conta do cxercicio aat:criiX', enc:t~miit!.•nrfe.a
da República:
.XX -· pnUcar ato. do soltio admiailmüva. Olwlccirll o do pauoal;
XXI - elaborar o ':ret.tõrio do ativlllbl!a do Miniltério Público Militar;
x:ar- coordci:UU' u ativiciado& do Mirl.i.t.cirio Nblko Milit&rõ
XXIII - ozcrecl' outru atribuiçr.;a. pnniatu em.lc1.

:110 I'rocur.t.dor-Gcral

An. 125. A.a atribuiçõoa do ~enl da J~ Mllitar, praviatu
no artip imt.crior podarie .u det.p.d.u:::
'
1-llO~daa..-ct. ~ttRaviaio.u doi ;~xm.
llinca ..e... o XXII;
n- ao ~radar da J~ MUltar, u doa ~ 1 o XX.

SECAOIU
Do Col~do 4o ~rcs da J.uUça MlliLU
Art. 126. O Cotácio da~ da Juati;a Jlilltu, pruidido pelo Procurador<:iar:lll daJ~Mllitar, 4 int:q:radoportodoaOCI atG:Dihroaclaunairallm.
ativldado no MiElilt<ário Pdblico da Juatiça NUitar.
Art. 127. ' Comp.t. ao Colqio de~ di JUIItiça Militar:
I -elaborar,' .zcodiant.41 "fOto pi~ {acultath.. a IIOa'Oto.Iiata triplica
para a cacolha do Procurador-Geral da Justiça Militar;
11 - opinar IOhN auuato. praia do iDtcrcue da iutltuiçio.
11• I"lln oa finl prcviltoa uo i~ I, pro~lli do l"'l\UUio do Coiqio
de I'roc\lradora. Procedcndoo1c •cruado diapuscr o ~eu Ra;im&Dto latamo. eziP·
do o voto da maioria abaoluta doa eleitora.
I ~ Exccpeionabaento, em eaao da intcNuO mevaato dtt Iutituiçio, o C.,.
Jéfio de Procund.orca l"'Wlir-M-á em loeal dcaipwio pelo Procurador-Gc:r da JuaLiça. Militnr. dcado quo coawocado por ele ou pela maioria do .ICUI mom.broe.
I :Jf O Rc&it~U:Dto ln.tcnto do Co1tilio de I"rocaradoraa Militulu diapori. bl'O l(lU Cundoaamanto.
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SEÇÃO IV

Do Coa10lbo Suporior do Ml:aW&.õrlo Público Mitita.r

Arl. 128. O Coli&Olbo Superior do Miniatârio Nblico Militar, preaidid.o poo.
lo Proeurador-Ccnl da J'utiça Militnr, tem a sc,uiatc compoaiçio:
't-o I"roct..rador-Gcnl d&Juati;a Müitnr c o Vicc-~dor-<:icrd da JuaUça :r.lilitur;
li - oa Subproeu.radorca.Cerail da Justiça !dilitu.

I"uri;nío útúco. O Conaolho Superior clcprã o RU Vlctt-Prelidaato, que"
aubat.it.uW o Prc1idoat.c c:m. sou. impcdilacntoa e cm. cuo do v~~.eli.a.da.
Ari. 129. O Conaclho Suparior do Min.i1t.Crio Públieo Milltar reunir-IC-i. crdii1Driancato. uma ,_.por me.. em dia Pf'C'riamc:nto nado, o ~ütariamea•
to, quiU1àD caiiVOCIIdo pelo ProeundoroGval da Juati;a Militar lN por propoRa d&
maioria ab.oluta ü mctmbroa.
Art. 130. Salvo cliçoaiçlo em CDDtririo, u ~do Coa..lho Supe.
~IOdo toauuial por maioria do wto.. praaatc a maiCiria ab.oluta dOI MUI met-

lt• Em cuo de empatO, pravaleceri. o voto do Prclldmto. ezcoto em matéria do M!lQiicl, euo 11a 4\\0 prnalacori. a .aluçio maW Co.vor:ivel ao acuaado.
l z.e AI~ elo Cmaclho Supc::rioc- .crio publieadllll DO DWrio daJuatlço. cxccto quaado o Ra,mumto (U&mo detcnaine ai.uo,
. . ,
Art. 131. Competo ao Cocaclho Superior do Miaiatóricl Nblieo Militar:
[,;:·~o poder-uiw no i=blto do MlaiiWrio Nhlieo Mill&ar, ot.ar-~ • jwiacipioa cbt& LDi ComplcmcDtar, apociabaclto pam dahcnr • apr'O'J'r.
a) o IOU ~ lat:Gnlo, o do CoW,io do Procwudara da Jlatiça Militar
e o da Cilaara do Cooràozua~·o Roviaio do Miniatérlo NbUco Militar:
_ b) u aonau • u iutntçiol p,U. o COI!I:UI'SO elo irtpaao na c:arrcin;
c) u normu aobN u cloaipaçiia pua • clüereDtea o~ õo Miniatlirio Público Militar.
·
·
d) IX critérla. pva c!iat.ribWçio do inquéritol O quo.iaqucr ~ f'e:itol. AO Mtailtêrio NbUco Militar:
-:
e) • critdriol do promoçio pot' morocim~:~~.to na carroira;
.
t) o pc
u·=·c pua a"I&ÜU' o eu:mprimcmto du CODdiçi5ct; do
pruõa..
~

.

oatãa:iD.

~da car.ara da Coordoaa;io ct ~do~~
.
m -propare~do ~ u.iu.Uça laÍilitar:

II- iadieu'. •
rio Pll'blico Kilitu;

· IV- dcatituir, 110" iniciativa do Procurador-Geral do MiDiaterio Pu"blico Mi·
titar e JMIIO votD da doilltotÇOI de MUI~~ dc.t.lirm.Uso do Dlatldat.a,. o CorreiCdar.Cc:ral;
v- elaborar a liat.o. criplice dcatinada • prom.oçio par mcrcemat.o;
vt - c:laborar a liata triplico para. Carre:cdor-Ccrnl do Minial.êrio PUblico Mi:
litar;
VII -a provi.!' aliata de antirüidadc do Miaittério Nblico Militar 111 decidir
aobre u rcdamaçõc1 a ela coacement(l•;
Vnt - indicar o mcmbto do Miaistêrio Pt.iblico Militar pura pronioçio por azt·
Lij\iiclade. oblcrvado o db:po.~to no artiiO 93. li, alinco. "d". da Car11t.ítuiçio Federal~
IX - opimlr aobre a doa~ de membro do Miniatli'rio Pliblico Militar para::
a) funcionar aoa õrcãaa mza q~UJ a partlclJ!açiio da Inat.iLWçilo acja lcpha.IID.•
te ln'CVÍita:
b) inteanrcom.iuiiaa \OolieU ou eiaat.ilieu nlac:l01111du b tuaçiioe da IDa·
ütui~.

X- opinar aobro o aru~to tempOrirlo de membro do Miailtârio Púhli·
co Milito.r;
XI- a11t.orimr a deai,;:naeào. cm~ eariter ~ioDai. do membro do r.linilt6rio Público Militnr, para exercido de atribuiçõoa ~u.aia pcl'llD.Ut jW:ZO.. tn'bu·
nail ou. o!Ic:loa cliCc:Z'Catca doe~,cato.bolcddOI para e&d& ea.taiQria;
XII - dtttormiaar a toalizaçio do corrciçõoa e •indicinciaa c aprocciar oa nla·
tdriGa: wn 11 o:ndantc.;
XII[- dctcnftiaar a inatataratio de~ adminiatrati.voa em quo o acta·
udo .teia membro do Miaiatério Nblleo Militar, aprcciiU' 10111 rolatóriOI o propor
u Uledidaa cabivoil;
XIV- dctermill&l' o aCutaDNato prnczúi'tO do oxcn:icio do auu run~. de
mem.b:re do Miniatério PUblico Militar, indiciado ou. &awufct cm proeeuo dilcipli·
nu. e .cu. l'Gtomoõ
XV - dcaipa.r a c:om.iaio dG proo:auo adminiltrativo om qua o aCaaad.o eaja
membro cio..:r.tiftilterio Wb~ Militar;
XVI ~ deddir aabro o ew:nprimeato do catqio probatório por me=bro do Mi·
.nial4~ Nblico Militar, eac:aminh•nM OÓJiiA da dc:cisio ao l"rocundor-Ccral daRepüblica. qu.aado Cor o cuo, para 101' elctivada na OSODGraçio;
>..."Vn - doddir 10bnt remoção • d.iapexUbüidada do znem.bro do Miniatêrio Público Militar. par moüvo ele iDtor.aaa püblieo;
l."VIU- autoriur, pttla maioria al»oluta dct aeus membnlll, que o Pfe.:·.~r~dor
G=l du. República aju.i:o açio de pc:ria de carp:t contra membro vit.alído d.:l Miniatirio Pübliw MiUtar .nos cuoe: ~nata Lei Complcmc:D.tar;
XIX - opiiW' IIOb:re 011 pedida& ele rcvudo do mo=bro da c:unin;
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XX - aprovi!.T a. pro~JG'ta de lei pua. o aumento do a.úmcro do carpa da caro
rein. e dos oíic:ios;
XXI- dclibcrur sobro a :realb:açio do e~ pua inlti'CfiO na carrmr., de.si~ar os membros da Comiuão de concuno e opiuar sobn a bemol~ doa 1'*sulludos:
·
·
·
XXII- ezerc:cr outns furtçõetlatribuídu e= lei.
§ l~ AplíC4m·SC ao Procurador-Gtral e ao. demais membroa; do CoDHlho Su.·
pccior :as normu proc:c:uuail Cl:l1 ceral, pcrtinea.tcs aoa impcdimcn~ o •wpciçio
dos mcmb~ do Mini,t.erio Pü.blieo.
§ ~ As deliberações relativas aos ino:isos I, alinc~U ..... e "c.., XI, XIII, XIV,
XV c XVII somente poderio ICr tomadto_. com o voto favorâvel de dois terçoa dos

membros do Conselho Superior.

SEÇÃOV
04 Cü.ma.ra de Coordonaçllo a Rcvisllo do
~Unistdri.o Pllblic:o MiUtcar
ArL. 132. A CiimiU't de Coordenação o Roviaia do Miniatêrlo Público Mili·
t.4l' e o ór~:ii.o de coordenaçii.o, de intefl'&Çio--e de uvUio do e:cercídõ fuD.cional na
Inat.i~u!çiio.

Art. 133.

A C~ra do Coordenação e &visão do MinbtCrio Puõlieo :r.lili·

tu~ orptnimd.a por ato normativo~

o Re!Pm.ento Interno. que. diapaní sçbre SOil

fuodonarncnto, será el,~~;borado e aprovado pclo Conselho Super1or.
ArL. 134. A Cõ.man de Coordenação c Rovillio do Mini1t.ério Público llrtlli·
to.r .scri compc.ta por tri1 membro~ do Mio.Litôrio Público Militar, Jeo.do um iDdi•
C3do pelo I"roeurDdot'-Geral da Juttiçal\lillto.r o doil pelo Cor~.~clho Superior do Mi•
r~.istêrio Nblic:o Mllita:r,jur~otAmCDto com JOUIIUpienteJ. pllnl gm mnndato elo doia
ano~, 5C%1\Pre que pouívcl, dentro intc~tca do último p-au da carn!lnl.
Art. 135. Dentro os iDt.ef:l'&Cka ela Clmara de Coordco.llÇitO o Rovilii.o, um
de lei scni dcsi~do pelo I'rocurador-Gc:rul para a CWlÇio cxccuctVll do CU(IrdcnAclor.
Arl.. l.3G. Compete à Câmara do- CoccdcDaçio o Revido do Miniltârio Nbli·
co MUitnr:
I - promover a Lntcp'aÇ:io o a ~o da. órPol ir~.~tituei.oaaa do Miaisteria Público Milibr, oblcrvado o priadpio da indopccdêZlCia ruacioo.al;
li -manter ir~.tcL"C:imbio CCilll o5qi.a.. ou ea;~ qua atucm cm ircu arma;
m - cncma.inhnr inforrRl1ÇÕCa têcnieo-juridlcu- õq:ia. instltucionllia do Mi·
n.ilterio I\íblico Militar;
IV- maaü'ostar·IO 10bro o arquivamento do inquériP.o polleid militar, cxceto nos.euo• do competência oririnãrl& do I'rocun.dor-Gcrol;
.V.- resolver IObn~ a diltribuiçio upocial da inquérito. e quailqU.cr out:M rm.
toa, qÜO.ndo a Jnlltêria. por sua aatW'I:U ou ralovãccla, usim o ex~r;
\"I- decidir 01 coniiito. do atn"oulçio onlra 01 c5reios do Miniltário Público
MiULlu'.
I'unicnCa Lio.íco. A compct.ênci& fixada DO iccilo V acrtllXCl'cida; .cfW'do crit.<.~os objclivoa preViamente c:stabclceid.os pclo Conlclho Superior.
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I- Corn~eral do Minilbirio P\iblleo Militar.
II- Coor.ienador da Cã=an. do Coordc~ a Rcvilio do Ministirio Pu'bU·
co Mmtar•
Art. 1'2. Oa Subprocur&doru-Gerail t!aJuati;a Milltar saio lot!Uloa zwa
oficias aa. Procuradoria·Geral da Juniça Militar.

SEÇÃO VIII
Doa Procurado~• clo.JWitiça Milltltt
Art.. 1..13.

Os Procuradores da Just.l~ Militu ICl'io dcshrn.ado• para o!lcia:r

junto i.a Audli.oriaa Militara. .
5 1• Em eua do.,.,. ou. d'utammlto do Subpro:urad.or-Ge di. Justiça Militar por- prall:t 1apcrior a trinta diu, poderá Jerconvocado ~lo Procur1dor-Goral,
mod.ianto aprovação pelo CoCHiho Superior',~ daJusti~ Militar, e. nedwo:l. dOSM& acoltmdo, pod.ed. ..- cotMlC&do Proaaotor da JUJtiça Militar, para sul»·

tit.uiçio.
I 2' O ~ da Justi;a Militar COl!lvoc:&do. ou. o Promotor da Justi;&
Militar, rocoblní a diflftDç& da vmcimaa.to.. correspoa.dmt.e ao car'I'O de SubPl'O"
curador-Geai da Jwtiça Militar, irlclUiivo diária~ • ~ •• lor o c:uo.
· · An. l.U. O&~ da Jwtiça Militar aerio lotado$ -oos ofidos nu
Procuradoria da Justiça Militar.

·

SECÃO lX

Dos ProMotores da JUiliça. Militar
Azt. 145. Os PromotoreS da Justiça Militar Mrio dcaipada. para oficiar iwl·
to às AuclitoriP Militaru.
PaniPo úrtieo. Em euo de vara ou afastamento de Procurador da Justi·
ça MUitllt' por pruo 1Uperior a ~ta dial, poda'".i JCr omvoeado pelo Proeura~
Geral, mediante aprovação do Consalho Suparior, Promotor da Juttiça Militar, pao
ra a 1ub•tltuiçio.
Art. U6.. O.·Promotoraa t!a Justiça Militar~ 1otado6 nos oficina nu PntCUl"adori4s da Just.lo;a Militar.

SEÇÁOX

Das UaldadC!II do Lol&Çi.O o do Admiais&raç4G
Art. 147. Os oficios n.a Proclu'adoria..Ccral da Just(ça Milit.ar c nu Proca.·
radoriu da Juatlça MUita!' aio uaidadCI de lotaçio c do administraçiio do Miai&·
teria P\iblico Militar.
Art. I..IS. A estrutura das uaidadu delota;io a do ccl=iniltnc;io IUã or-ranizada por re(llla.mcnto, nos tcrm01 da loi.

CAPiTULO IV
Do I't1inlJJWrio PúbUc:o do Di1&rito Fcdorul o Torri&drloe

sr.çAoVI

SEÇÃO I

Do. Co:rrep:!dc:iria do Miniatório ~blieo M.mtar
Art. 137." ACorreçcd.oriado.Miniltêrio NbUco Militar. cfirisidapelo C~
~r-Geral õ o õe'Jio r~ c1.u atividadca í~. da collduta doi.~·
broa do MinLstiric Pübllco.
·
•
.•
•
.

Da Compo~ncla,. dM órpoa: o da Carrcin.

Arl. 138. · O Corrc~ do MinistC:rio PUblico MilitAr ICri. noEill!ado pelo Procurador-Gerai da Justiça Militar donuo 01: Subproc:unadorcs-Geraia da Jus·
tio;a. MilitAr ~ do lilta triplice eltbonda pelo CcmM1h.o Supao
parD. maa.•
dato de dois anos, rcnovâvol uma WIZ.
·
5 1~ Seria auplcz:1tc1 do Cone;:ador-Genl os demais intc~ da iilta tri·
pi ice, DA. ordctr~. cm que oa deaiitl&r o ProCI.lrador-Geral.
§ 211 O Corrcrocdor-Gcral podcri. :Jcr deatit.uido, por ir~.!ciativa do ProcuradorGcrnl. :ntct do tênnino do mandato, pelo wt.o do dois tet'ÇCII do• membro• do Con·
1clho Superior.
Art. 139. Incumbe ao Correjt~:dor-Geral do Mlci1têrio Público:
I- real.lmr. de oCicio, ou por detemtia.açio do I'rocu.rador-Gcral ou do CoDH•
lho Superior, corre!çôu e •indicicciu. apn!IOtltn:ldo 01 raapcctivoa relatório•~
n- irultnunr inctuérito contra iDte;rantc da ClllTCira c propor ao Colllctho Su·
pcríor a ir~.~tauraçio do pt'OCCIIO admii:!Jatrativo cons.qi.ient.e;
UI- ~mpanhu o cat;Qio probatório dos zn.cmbroa do Miciltério Nb!ic:o Mi•
lit..n.r;
IV- propor ao Cor~.~elbo Superior a (!lC(Iftcraçito de membro do Mlnilt.érlo Pli·
~ :r.mi.tar que a.io cumprir u coruiiçõoa do catirfo pi'Obatôrlo. ·

SEÇÃOVU

Do• Subprocuradorea.Ccrais du. JusL1ça. l\liULo.r
Arl. 1<10. 0. Subp~ di!. J1111tiça Milita!' 110rio dc.ipadol" PQ.•
ra o!ic.úu' jUDto ao Superior 'liibwW. Militar e ir. CâDara do Coordouçio e Revido.
ruú;rato Uatco. A dui&naç® de Subproeuradcr..C.rul Militar pan. oficiar
om o:Srsio& juriad.iclouil dltuentu do pnwiato para a catcl(lria clcpendari de au•
tol"iD;io do CoDIIalho Sullftior.
Art. Wl. Cabct 1.01 S~dora.(ierais daJust.lça Militar. privativazam..
te, o cxordclo du íunçõu. da:

Art.. 149. O Miniatério I'úbUco do Dllt.rito Federal o 'Thrrit.iirios elCCI"CC1'::i u
nu e&UIU de compdio.cia do 'Uibunal do JWitio;a c dos JWzes do Diltdto Federal e ~nitórioa.
.
Art. 150. Iacumbe ao Miailtério I'lll'blico do DiStrito Federal • ~t6no.:;
I-:: inltaurariaqwirito civa • ~ p:t
'imratoa·~ c:orrc1atoa;
u: . . : roquWtar ~ investiptórias •• ialtauraçio do: inquérito policial.
podo~acompchá•loll o aprceentu provas;
· •
'
m - rcquiai.tar à autoridade compot.cnto .. instauração do procedimcntoe ad.·
mi.D.ist.ratiwa, reualftdoa a. de natura& diac:iplmar, podcudo acompanh:i·loa o~
duzir provu;
IV- exercer o CODR"Ole ezt.amo da atividade da policia do Dilt.rlto Federal e
da dos Tcrritórioa;
·
·
V - puticipar dos Couelhoa Puitea.ciáriol;
VI- panicipar. como ~ obsorvado.ra. DA 1'onu. o a.u. COI1diçiies Htabolc:cidu ora ato do ~oral da Repüblica. do: qualquer õrJio da admbU&-tra;io pUblica diNta, inclireta ou fuadacioul do Diltrito Fadara!. q,ua tulha atri•
· '
buiçõos con.lataa U fu.nçõoa ela lllltltv.i;io:
· vn -r;scaUzar a ~o da pcma.·aoa-proc:ouot~ do ~potãaciaclaJustiça
do Diltrito Fedenle ,_rrit6rioc.
· .
··
..
Art. 151. · Caba ao Mmiltlirio Público do Diatrito Fedanl o 'lftritárioa cxa"o
ca' .. deCCia doa ~ ooutitudouia do cid&dio. sompn QQ& 10 =ide de raraa•
tlr-lhos o respeito:
.
t- ~dos Pod.CNa PUblico• do Distrito Federal • dos 'Illrritõrioa;
II - pelo• Õl'l:iioa da adrcÚniatr&Çio públtc&. direta ou inclireta.. do Distrito F..
dual t :lJ Territõrioa;
It: -pelos conccuioruiria. o ~onâriOII do serviço público do Distzit.o Federal o i-:-s Territõria1;
·
I\',- .P~r entidade• quo cxarçaat outra funçio delopd& do D~to F.daral•
dos 'ltr..:orl.QI..
A.·~. :::;z.
O rrocurador-Gcral da Justiça dealpari, dcatN 01 P'roau'sdore.
de J111t~;:.1. c medianto prévia apro~o do lllOm8 pelo Consolbo Su~rior, a~·
ndor !:.~~t:ll doi OireiCO. do Cidadio,. pua Ml'Yir polo pra"' do doiS I&QGI, porml•
tida a ~.:o~:~duçio. praced.ida do nova dec::iaio do CoD.Hiho Superior.
_
IU!ll Í~
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SEÇÃOvt
Da~du~Aiblicodct

DialrilG Fecleralo'Turieériol.

.~rn··
U.. Ptaw:wJeca ü: J.aiça

ArL 175. o. rrocw:IIÀot::sde.Justiça-- ~ puaolic:iar juuta'ltibuul. deJaatif;ae ... ~da CtA: ' eçie e Reri8io..
Paripúe üU::a.. A.~ de Pret:andordaJust.iça .,.r.a aliciar cm õr-

P..iw"
SEÇÃOV

Du a...... de c-rdeuçlo e R.ri:dG c1o llliaUCérie
Nblicodo Diatrito Fedcnle'll!:rrildricw
Arl.. IG'l. Aa Câlurude ~. ~ .. J.liDültirio PQiico di:IIMuit.o Fedcnle "D:nitcirioa aio &po. Mtoriai8 de~ eç;., de~ e da
..maio àe ~ CQCional. u luti&v.içiL
&t..IG8. Mca.-&~e~--~ ..........
;io CRl porlllatiria. etnfta de ato ~tiwa.
·

'iri==eie~llillpnmtGJ~Eaacatqaria~IM&atariza.

çie. c-..Iho Supuiar..
Azt.l'l&. CU.-Pi==
r~-=

i

-~pei;atiu

t

euad'dlld.

1-~d.MilliltiriDNblM:odoDiatritoF..-.Ie~

U - 'Pnlcandw Didritai doa DiNit.a. da Ciàdio:
m-~deeizuractceo.d

An:.11T.

a;&e..-..

o. ~-.J.Itiça--~-e&:ios-~

lfloria..Gwal da~ ._ :Di1t1iWo F.-.J. e 'lllftitiiriaL '
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sEçAovm
Dos Promo\ores de Justiça
Art.. l78. ·. • Os Promot.oru.clo Justiça serio duirruuios para o!ielar ju.n.to i&s
Vo.r:u do. J\Qtiça do Dtst.rito Fe~duale ,.rritãrio..
Pl1ni.ÇtLfo úrlico. Os Promotores do J111t(Ça aerio lotados noa oücloa pravistol p:lnl. u: Promotorias do Justiça.

SEÇÃO IX
Dos Promotores do Juatiça A.djun&os
Art. 179. Oa P~motora do Juatio;t. Adjuntos ~o dcsi,nados PIU"'I oficiar
junto 1Ls Vuu da Justiça do Dtstrito Fedual e 'l'brritórlOL
I"ar~.!IÍO tlaico. 0• Promot.orc. de Juatiça Adjuntos acri.o lota.®. aoa oÜ•
elos previ• to• para a.a Promotoriu ~o Ju.tlçL

I~
O cuciiàllto aproft.do podori. n=DWI.ci~ à nomenção r:om:apondcnta à
.ua. dauifieaçio, antcci,pw:iutc:Dte ou ató o termo r mal do prazo do :POI*'· euo ua.
qWl o f'I:IDU.nci4nta scri. duloc:ado pan Ultimo lucu 12.1 lbta dos da.Aüicadoa.

--

Du UnidDclos elo Lataçi.o o do Ad~alnistra!Çllo

c.

-

-

-

SEÇÀOin
Da~
EzoreíclQ
Art. 19'::i. • O pruo para a poao ao. carp do Miniat.ério Pu"blico da Uniio 4
d<z trinta diu., contado da publiea;io do ato da aomeaçio. prwropi.voi por l!Ui.J .e..
J<:niA dlaa, mcdiallta coml:lr:tieaçâo do aomoado, ante& do rmdo o primlliro pruo.
Punicra!o ünico. O empouado prcatari. compromiuo do bem. cwnprir o. "--'veres doca~. em. ato 1ol111W, presidido pelo Procundcr-Geral.
Art. l!l6. I>on. entrar ao ~ do CllZP. o empouado tvã o prazo ele trinta diu, prom!Civcl por irual perlodo, IIHdiaJ:r.te c:omunicação. anta~ de findo o pra•
zo inidal.

SEÇÀOX
AI'L. lSO. Os olicioa na Proazradoria-Genü duJuat.içtl. do Diatrito Fcderd. o
'Il.:rrit.ôri011 e au Prmnotoriu do Justiça acrio unidadca delot.çio e do administra•
çiio do Mi~:~iatãrio PUblico do Diltrito Fcdaral e 'II:nitórto..
Art.. lSl. A estrutura búie& da. PzoocuraQaria-Gwal cM Ja.~tiça ac:ri. orrul•
uda por re;uJamonto. 11011 tc!l'mOS da lei.
.
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An.. 197.

SEÇÃO!V
Do Ea&áaio Proba.Wrio
Íüt.á1io probatõrio i o poriod.o dos doia prim.oiroa &fi.OII de efcti-

exczdr:io do carro ~o mcmbcv do Miniltério Nbllco da lTDiio.

Art. 198. Os membro• do Miciatirlo Püblieo da Uniio, durante o a~ prob:~.tório, somente poderüo perde!' o car;o =adiante dceisio da maioria att.oluta do

rupcetivo Consdho Superior.

TJ:TULO III
DIU Dl•posiçkl; &tatutairiu &pec~

SEÇÃO V

CAPtrul.OI
Da Canalno

Da.Prom~s

SEÇÃO l
-Art. 182.

Do Provlmonco
Oa Clll'p do MizüaLdrio Plibl!co ela Uaiiio, uivo.,. do Proc:unldor-

Ccnti dã Ikpt,ibl!ea. Pmcundor.c.r.l do 'InbaJho. Procun.dor-Gcnl da Ju.t.iça Mi·
Ut.a.r o I'rocundot--Cicml de Jutiça do OS.trito Fed.rale 'lbrritt:irio.. 1io clli pn~vi•.
~nc=to viC.n.liclo o co01:titu.cm. P earrcinl iadtpnule~ clli cada ruw.
Arl. IS3. O. ~ das claua inid&W -'a pi'O\'idol; por nozncaçio. em ca•
rátcr vitnlicio, mediante coacuno público oapacilico para cada ram.ó.
Art. 184. A vltaliciod:aeà aomento acrá ~ apõa dob ano. clli d'otivo
enrd'do. •' ·
·
· ·
·
Art.. ISS. E \~'&dada a tnuf~ ou ~tamcnto ao. atrope do MUU..
tório Nbllco dll União, JnemlO d4 l:lm pua outro à .eu l'11mOL

:• .SEÇÁOII.
DoConcuno
Art. lSG. O ~ püblico do provu c titules pu& inarc:uo cm cada C:ll"
rcira do Miniatório Público da Uaiio tcri imbito MC!or.al, ~tinandG-M 40 prcan•
ehimento de toda u vqu aziataatca • du q~ OCOft'Gf'IIDI no p~ do orad.ci«.

I'laní;rtfo úaico. O conc:uno seni reaÜudo. obrip.t.oria.luate, quaa.do o miMero de va;u c:xccder a dez por cento do quadro roçecti~ c.f=lt.uti.vamenta, a
juizo do CaMclho Superior r:oznpatmta.
·
Art.. 187. Poderão inKl'C!VCZ'".IO no~. Bach.an\is Cm Din:ito hã pelonol doia DJ101, de comprovada idoaeidado: moral.
}.rl. 1S8.
O oeortCUnO obedeeerá .ao retulllmellltD. clubar.da pelo CDI'IMlha Su-perior competente, oblcrvado o dispoato no utip 31.
Art. 189. A r:omiuüo do concuno aeri. intll~d». pelo l"'rocurador.Qcral, .eq.
I'relidente. JIOt" doia membro. do I'CipOCtivo ramo do MüU•tério Público c por um .iu·
rilt.a do repl:ltaçio ilibada. i~ pelo CoDI:tlho Supcrio!' e por um advopda in·
diea.do ~lo CaMClho ~odorai da Ordem doa Advopdos do DruiL
Art. 190. O edil.al do abemua do coacun:o contcri a relação do. dlrZO* va•
p , com a ~pcctiva lotaçio, • rlDl'á. para 111 iDI:CriçÕe.ll, prJZO nio U:úcrior a trmta diu, tonteado de auo pubUC&Çio do "Diário or!Cial".
An. 191. Nio JOrio nomeado. o. C:QD.dldato& apnJVIldo. no COP"'li"SS, que tenhnm completodo JCNCftt& e cinco IIZlo. ou quo vcrtham a acr considerado. iaaptoa.
paro o cxcrcicio do CIU"J'O om o:umo do hiridc2 fil:icae mental.
Art. l!J2. O [>roc:un:do~ eompct=t.o, ouvido o CODNlho Suporlor, doo
eidiri aobf'l:l a bomolocaçio do concuno. dcnuv do triat.a diu, eaatadoa da puhliau;io do rcaultado final.
Art. 193. O prazo do e!"!Cicia do concurso. pua cflrito do ~;ia• .crá <Mo
doi• &11M contado& da publtcaçia do ato homoloptôrio, prom~P.val uma 'MIE pelo
mesmo pcriodo.
•
ArL UU. A aomoaçQo doi cadid.atol bah.1it&IL» ao llOilCUnO obadiCiri it _...
dem. do cluairiCilçio.
.
f 1• O. candidato& aprovado~: na onlcm ckt clauiüea.eio, escolhuio a lota·
çio de sua. pn:Corõncia, aa rclaç:io du .acu qua, apóa o raultado do concur.o. o
Con~~clho Superior decidir qu devam ser 'P'I"'Vidu illleialmeata.

c:imen~ 199.

lU promOÇÕCI (ar-10<-io, alta:1:1adamento, por anticüida~~~ :mc~re

A promoçWJ dovoni .o!' realizada ati trinta diu da occnrinr:ia.:cla vap;
niio dc:crct:uia no pra:ta lcpl, a promoção produzir& efeit01 a partir do ttmno ía.nal
dele.
·
! 2t Para todos 01 cfeitoa. .ui conaidcrado promovido o tPcmbro MiDW.
t.ério Nblic:o da Uniio quo vier a fdcccr ou 10 apo..~r aem quo tcc.ha aido efo•
tiv:uia, no prazo le;nl, a pf'Omoçio que cabia por onti;üídadc, ou por for;a. do 5 P
do arti~ •ubsc:qiiante.
, § :P Ê C.acultuda a. rccu.u. de ~. acm prejuízo do crit.ãrio de prec:nchi·
mento da va:a I'eCUSlli!:l.
_ § -l.1 Ê Cac:u!l4dc. 11. rca.Uacia à p~o. em qualquer tempo, doade que haja vap aa c:atocoria imediatazacnto ta~tcrior.
§ I'

ii.

Art. 200. O merecimento. pUa ofcitD. de ~• .acrá apurado mcdita~tao
critério. de ordem. objoti.va. r~. em ~ente .Iaboc'ado polo ConMlho Supe-rior da rcapoet.ivo ramo, ob.crvado o diapollto llCI lll'tip 31 dota Lei. Complc:aentar-.
t 11 À promoçio por m.croc:Unento aó poderio eoac:cnrcr o. mcmbr~ .:io Mi·
nialério Ptiblico da Uniio c:om. polo meco. doia IU10II à ~c::io na eatq'Oria e iDo
tcoi:'"ODtca da -primeira quinta puto d.a u.ta diJ an~ aalvo 10 aio bouvw com

bis ~qui1ítas quem aceite o [upr vap; cm cuo do~ c:omplotar-H·i. • rraçio inelu.íl\do-so ou.t.ro8 intccranta cla attapria. na KQüenc:ia da ordem de antiJW.dodo.
! 211 Nilo podcni concorrer i. -promoção por merecimo11to qu:em t.r:th.a aolri_.
do ponalidado d• c:cnwra ou a!UJ)IIIllão. 110 periodo clli Wlt QI'I.O baadiatam<:lllte utcrior à ooonincia. elo Yllp. om. c..ao de CCiliUI"!I; ou de doil uos, un. caso de •uaP<:DI:io.
'
31 Scri obript.oriamcmto pzoom.OYido quem bouvcr- fiiQl'&dD por Ui&~
comocutiwa. ou. ciuco .It.cmadaa. na liata triplico elaborada p~~Io CollMlbo s~.

·s

Nilo poderá conc:orrcr i ~ por muecimcnto. ati um dia apOt.
o membro do Miais tório Público da União otut.tld.o da ca:nira para: ·
I - cxcrcor dlr"i:O cloLi'fO ou. a elo~
II - cxcn:cr out.l'o cuao pllbllco permitido por t.~ ·
Art. 201.

ore~.

Art.. 202. {Vtl~do}.
5 1• A lista de aaticüídada .ui orp.niuda no primeiro trimestn de eacia
ano. aproYada pelo Conselho Superior e publicada I1D "'Dhirio ortci&l" ati o li.!timo
dia do mêa lel:llinte.
5 2t O prazo pua rcciamaçiÕ "corátn. á li..st.a de anti(iiidade será de tri:.:.ta
dlu. contado da publlc:açio.
,
S 31 O dcacmpata na c:iuaiC"lC&~ por onti;üidade scri dltenniz!.ado,
aivt~moata, paio tempo cü HI'Yiço 1:1.11 rupactiva. ~do M.iniaWio Públi<:O :la.
UDiio, pelo tempo de aerriço pliblico tecleral. pclo tulpo ,ao Rrriço pUblico em po
ral <! pelo idndo. dos cat~didatoa, em fnvor doa mnia idosoa; na cl:lSSificaçio iaicial,.
o prill'leiro duemp4te scrã dotcrminado pala ciUJi!ir:açiio no ~curao.
§ 4.. Na indic:oção ã promoção por llati:i,iidadc. o Conselho Superior $01:Dift•
te podeni r"Ci:US:ll' o mais :~.nti.:o :pclo voto de dois terçoa de scw intc;r:mtea, rcpe;tindo·sc n. votaçilo :~.te filcir-sc a ind!Cil.çiio.

------------------------------------
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SEÇÃ.O VI
Doa Ata.ln.QmcnLWI

Art. 203. Sem prejuízo doa veneimcntol, v::.ntlt;cr111. !lU Q!Wlquar d.inito, o
mcmbl'Q dn MinistCrio PUblico <b. Uniiio podcrü riÍILIIttll'-tO de lUlU Cunçôea:

I - utC oito d.ioa c:on.aceutivo., por motivo do CAallmcnt.o;
II- ::.tC oito dlu conaccutivu, por motivo de C;~locilnclnto de cQnjup ou com•
pllnhciro, IUiellft<ie:lta OU dc.=doz:~.LC, irnulcl OU peNOU QWl 'IIÍVII.aob IWL d.pt~ndia.•
c:ia ceoaõmieu.;

Ill- utê c:inc:o dl:zs útcã., p:~r:z coznp:~reeimc:nto a encontro. ou con~ 110
âmbir.o da Instituiç:1o ou proau~vidoa po:ÚI. cntic!:lda do d~&&Sc 11. que pertença, at.ello
d.ida 01. necessidade do serviço.
Art. 2tU. O membro do Ministc!rlo Público da Uniiio p~Klerd o.Wtar-.. do
cxcrcic:lo do auiLI lunçOe. p:lrll:
l - ~üentar cuno. de apcrfci~to 11 e~tudo., #O Pu~ ou rao cxtuior, por
pra:a:o nüo •upc:rior 11. doia UDO$. prorroi:'IÍ\"cl, AO nuiximo, pol" i6,'Uõll pcriodG;
II- comparcccr 1.1 aeminüioa ou concrcUOII, no Pu.ÜI ou no exterior.
III - míniatrur cun011 c aetniDI.irioa dcst,inndo. :to aper{ciçotunento doa mea:t--

broc da Itutituiçio:
IV- cxcrc<!Z' cnq;o clctivo noa CI1IOII prcvi:atoa cm lei 01.1. a'cto concottW. ClbNrw
vwius u.11 sc~inta condiç~a:
::.1 o ::.Cuta.mc11to ~ li1cult.atiw o acm rcmunotllÇio, durattt.a o puíodo ea.•
ttc u escolhu Clli!I.O ea.nd.iduto A c~ elctivo em con.vor:~çiio putidlirill a a vCapon.
do rca:iauv dll cund.id.u.t\U'u nu JuuiÇ~S Elciwrul:
bJ o uf.uat:~mento ierü obri111Wrio o. po.rtir do din do qiatro da. CWldidntun
pela J~&~t.icp~i.o ••
V- u.~tllrH do P.U. cm miaão ofio:iaJ., ·. •
11• O u!4st.llmeZI.~. ml.vo nn hipó~ do inciao IV, scí se du.r.i ~ o.\l~ri%UÇ.5.o do Procurudor-Gcrul. dcpoia do ouvido o CoaHihu Superigr o utAJDdida u
noccaaiduda de aarviço.
§ 2"

O. C4aOA d• afu=w Pf'Cl"iatoa nc.tc ortip dur-ao·ilo Mm pnj\IÚIO

doa VC1'lci.mC1'ltol. Wl:lt.a~ o\1 qunlq.ucr din:i.to iacrcntc 110 ClU'I:O- uueprad.m. no
cuo do illciao IV, 11 c.colba da rem\UlCmçio prd'cridtt, aendo o tcmp:~~ do~
to c:ortaidcrado do ofot.i'I'O ~~XCreido para todoa a. flUo afoito. do dinlito.
§ 3'1 Não ao c:ocsidcn\ <ill•Cativo'oxcrdeio, para liu do cat:izfo probatdrio.
o poriodo do: nt:uamonto do =•mbro do Ministério Público dn U niio.
!l-r Ao tr:~o=bro do Mimltmo Público da Uni!o quo !ui• ao aWtado da nu
(UllÇÕca par:a o rma provUto n.o inciao l nií.o aeri ooliccdida cxonm~Çii.o o\1 licenço. Pll•
ra t.nr.tar do i.ntclnuca purtieulara u.'" do docon:ido poriodo i~QIIlao ele ~ta·
ment.o. I'IUI&lvada a hipõt.ue de :asarcimCl'lto do quo hou."VCr ~btd.o a titula dai
VCl'lcimento. • vantapu cm Yinud. do llfaatumonta. .

SECÃOVIl
DIL &lntc&:n:tçdo
Art. 205. A N~intcçnçio. que de«~rzoeni. do deciaiío judicial p::tUada •111 jW.·
pdo. o rcin;r'eSIO do membro do Mintstirlo PuDUeo da üaiio DA cam:~ coat ruo
aucimeato doa: vcncimen.toa: e vsnta.-m~ dei:u.du de pcroeebcr Clft ruão da demis·
alio, C~:~ntun.do-aa o tcmpo de serviço eorrcapondCl!.tc aeo d'ut.amcnto.
§ 1' O tilulu do C:II'J'O no qulll se deva dar & rcir:~te;:raçio scri. Neoadulido
àqucl4 quo a.ntcriormcnte ocupavn. o meamo 11eontc!CCndo com eo titular elo ellZ'IO pll•
ra o qual dc:VIl ocom:r a rcconduçio; sendo do. cl&UO inle!al o CID'&Q objcto da rein•
tq:n~~ ou da rccondu;OO, acu titular Jico.ní cm diaponibilidllde. com provento& J.dCD.•
tieoll à remurten.çlio que venceria. 10 cm atividado Cltiv-.
12' A d.iaporu"billdlldo pi'Gvilta.no pani;núo 1.11terior ec..ant com o aprovoi·
bment:o obri~tório na primeira va;a que vcnba a oeDnu" na clUM inicial.
13' O reconduzido, ca.o tenho 1ido promovido por mcrccimc!lto, Cari jua 1
promoçiio no. primein vaea a acr provida por ldàltico critério, o.tribuiado•...lhe..
quo.l!;to ia antla;iiida.dc 1111 clauo, oa dCiitoa de 111.11 promoção anterior.
§ -'' O rcintc~do acri .au.bmc:tldo ao c=o ~co exirido pnra Oinlrca·
so na earrciru, c, verific:l11!;do-ac aua inaptidÃo para CXCt'CH:io do c:ll!'I:O, scri l.poiCA•
tndo, CCim. o.s vanta.-ena a quo teria direito, ae cfctivada a rein.tel:l'DçÜ.O.

e

SEÇÃOVIU
Da Rovonilo c da Road•lulo
Art... 200.

(Votado).

'Art...207.

{VGtad.o).

CAI"1'TULO U .
Do.

Di~:ctllOio

saç.Ao I
Da. \'ltulactodwlc c da Iruuaa,•ibWdado
Art. 208. Oa mcmbrolt dco Minbr.ório Pu'blioo da Uniio. a~ do~- de .r..
tivo âercicio só poderio ser demitido& por docUio judicial U'11:11it.ada cm jl.llp.clo..
I"cri~eo úako.
A propoa:il.uro. dn 11çio para pc:rda de CllqO, qtlii.Ddo do<:or-rettte de prorx-t.o. do Conao1hc Superior depoia de apreciado o proccaso ac!mmiatn.·
ti.vo, acanctllrá o aiutaln.cato do membro do Miniat.êrio i'Wilico da U#iio do czerdcío do luas rut~çõca. com. ll perda dOI vcncimmtol c cLu vm::r.to~ pocW1i.d.ri.u do

I

l'CIÇCd.i.V'I) C&J'IO.
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Art. 209. 01 DScmbroa do &Iinistêrio Püblico c!11 União aio illamovi"i:l. Al•
vo motivo de imcreuo púbUoo. ll& ror=a dota Loi Coat.plomcatar.
Art. 210. A raaoçio, pora clciW. dcstn Lei C«nplcmcDt.o.r, ô qualquer alto-ração do lotaçi~
.
..
, .
mtlta.'Pilri~

A remoção _.. Celta dc óac:io,. a podido ~ou. por par-

IWcD.

An. 2U. A remoção cM oficio,. por ialciat.iva do ~. oc:ol't'Wâ
tomUltO por motiYO U inta'aso público, mediante dcciaio do Couclho Superior:
•
polo voto do doia tcreo1 do IGU& membro., auG1Uftda ampla dclou.
Art. 212. A L'f:mOÇio a pedido aiarul&r au:ndcri i. conv=iênd~ do~~
dimte ~ucrimC11.to apnacn.tad~ 1:101 quina diu ~crufn.ua ~ publ~ça~ -de_ a~
da existin.cia de vaga: ou. dccornd.o c1t1 prll%o, ate qu1n:ze dJ.U apo1 a l'' . b11caçao
di deliberação do Cou•lho Superior sobre a realiu.;i.o da concuno p:ara inlfU*O
!!;&~L

! 11 o aviso JCri publicado no MDiirio orlCio.lw, dentro do Cl\li=C dia& da-cicci.a.
§ 2' Havendo maia de um candidato à remoçio. ao fim do ~ pnzo previa Lo ao "caput" deste arti;o, aed removido o ôc maior antifPi.id&de; apeia o clecurto deite pra:zo, prGvalec•rli. a ordem cron.olõtica do cnt.re1a doa pedidos.
Art. 213. A ranCIÇio por permuto. sorá conecd.ida mcd.iantc ~ &.
inWreMadoL
SEÇÃO II

Da& Doslanaç6aa

ciuc

Art. 2Ll. A duip.:~cio do aLo
discril:n.ina u iun.~ que- sejam. oompalLv'Cia cocn u pl'C'Iiltaa n.cata. Lci Complanenlar, paro. cada cl:lsao das dllcrcntca eu-

Puni;ra!o IÍllkO. A dei~ para o cxerdcio de !unçõc:a: dif'crcnus dai PfO"
via tu para cada. dauo. nu rcapcctivu C1U'l'Oiras. 10m=te soni adznit.ida PD" b1to-rcae de aoniQII, ozi~jdu a IUI.Uiil:lda ® doaiplt.do c 11 &\ltoriuçio do CoDsolhD SllpcriGr.
·
Art. 215. Aa dc:eipaçõca acrão !oitaa o~ oa cdt.êrioa du. Joi coa eat:aholccidoa polo Conaolho SupGrior:
I - pua o cz.ercido do fucçiío dofuaida por cat. Loi ComplaneJI.tar;
II -para G a:ucicia da Cuçi.o ao. ol~ daú~ cm. lei.
ArL 21.6. Aa duipaçac.. 1alvo quuado ata!MlKido outro critério poz: cata
Lei Complementar. Hf'io Ccitaa po:- 1~. na Ultimo mil. do mo. para vi~ pcw
um biênio, fneultada a rC11.0V1tÇio.
A.rt. 217. A &lteraçi~J da liat.a podrri. acr Ceita. anto. do tcm~.o do prazo. por
lnteroa.o do acniço.. ha'I'O!ldo:
1- ~UI do c:azp;
n .;:-dcçrovimtnl.to do: euFi
III -cria~ do aliCio;
IV- cxLiDçio. do oficio;
v - podido dG doaipado;. ••
VI - pedidq elo pcnnlõlta.
Art. 218. · A al~ parNl ela liata. anta do tumG elo prazo. quando m.oditlqwt a (UDçiD do duipado,. aam. a..,.. &lNbda. aomoate Mri. dm.ltida DD.a . . .
~hipcitoRc

I - oxtinçio, por

n-

1aL da !WlÇioo ou. olício p11n 'o qual ~va da1l;nado:

DOV& lota~.

-

dceor:ril2Ci& de:

a) promoçio; •

b)remoçào.
III - a!aa,t&lauto ou. diapolübilid&dG;
IV- aprovação poJo Conaelho Supe~. da propoata do~. pe-lo voto "aato do doia tar.;ot de aeua znem.~
PariJn[o ünico. A prantia atahelccida cesto utiii'O aio imped. a a,cwnu..
laçio eventual de otieioa ou que acjam. ampliAdu u ÍlotDÇÕc• do dcsip1ado.
ArL 219. (Vetad4).

SEÇÃO III

Du Fl!du o Ltccnçaa
Art. 220. Oa DWnbtoa do Miniatm.ct Pu'blieo. t.crio dinrito a Cliriu de .-a.~
ta diu por 1.110, eo&UÜI.\IOe ~dividido& am. doia pcriodoa: ipaü, &alvo acWnulo por
lleeeNidadO de acrriQII • ~lo znisimo de doil &~~.oa.
! 1' O. poriodoe d• po do !óriu doa mcmimls do MUaistérlo Público da
União, qWJ oneian pa'I.Z1t.a 'Ih"bunaie. d.ovarüo $01' aimQI~ com o. du UriAà colotivu dcatce, l&lvo motivo re'-vutc 0\1 G Ül.tc:reuo do &erviQt!.
I r Ittdepcndc:aumcntc de aolicitaçào,lcri pap ao membro do Mi=ialirie
Pllbl.ieo da Ulliio,. por ocuiio du Ciriu. in'Lport.incia com:apoadcau a um terçO da
rcnn.un.cruçio de pcri'odo em que u ~n.Ce~DU devam acr ;oza.d.u.
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§ 31 O pn,~:omcnto d.a rcmu.ncro.o;iio d.lul fêrW scrã cfetUAdo até cloia diu &D•
do irlício de ;ozo do reçeet.ivo período. racultllda 11 oonvcr.ao de UlZ! terço du
mCI'm.U em abono pceuniãriCI, rectucrido com pelo menos HSae:t1t.:l dias do aDtec.diinc:i.. no1o eoru.idc:ra.do o VIII~ do acl'lisc:i.m.o p:revillto no p~U'liça.fo nntcrior.
:1 '' Em euo do cxonoraçio, será devida no membro elo Mir!.ist.Srio Pli.blico
da Uz:Uio il1doz:U:taÇio t'Ciiativa ao pcriodo do CC:riu a que tiver clit'Oito o ao iru:omplat.o. nu. proporçio de um do:zo avo. por mia de etotivo uerdcio, ou Cruçio superior
a quaton:o diu, eD.lculada com buc tw. rcmuncr:~.ção do mêa 0a1 que !or publicado
tal

o ato exoneratório.
Att. 221. O dinito a fliriu aeni. adquirido apN o primeiro nno do cxereício..
Att. 222.. Conecda-ao-ã 40S mcmbi"'O. do MiniltCri<l NbUc:o da Un:iio Iice~
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o) a c:d•LCnc:ia de iDd!doà de le1Õe1 orrialcu ou fuccio.D.aia ' motivo de wpeçio m.idica.
II -por llCidentCI eni Jcrvlço, oblllervJdu Ql .:~c,uintcJ condições:
a} confiiiJra acidente em ~erviço o dl:co fitico-taonta! quo so rolacion.o, taediata ou im.cdiatame.D.tc, com u funções cxercidu;
b) equip,ara•sc ao acidente cm .ter'Viço o dano CleoozTeata de a~ nào provoeada • sofrida no cxorcicio funcio.D.al, bem .eomo o da.D.o JGCriclo em triaaito a ele
pcrtincnto:
c} a licença 1cri concedida sem projuízo doa ven.cilMntoa o vant.qcna icenlz:t.•
tca ao elUirdcio do CUF!õ
,
dl o llCidcCit.a.do em serviço, quo nceuaite de tn.tllncnto apedaliudo, llio da..
ponívcl cm instituição plib!iCIII, poderá aer tratado em inatituição privada, ir. eonta
~~n:u~ pUblico.a. desd• QQO o tratGmento acja :recomendado por ju.D.t.:l. medica

I - por motivo do doença em pCNOa da família;

n.- por motivo de ar...tamento do c:iinju.~;c ou companheiro;
.~J!l- prCmio por tempo do .en~:

IV- paro. tratar do intarcuca particuluc::s;
V- plll'a d~mponho do m!UI.d.t.o clauist.&.

c) a. prova do II.Cidonto dovcrã .ser feita. no prazo de dez dl11.1. ea.D.t:ldo do. .ua
ocotTCncia.. prorrocdvcl qulltldo aa circunat.inciaa o w,ircm..
III -iii ccat.atltc, por cento • vint.o dia.a. obJcrvada u sccuict.ell ct~ndlç&e~
•
a) pode~ ~r tn.ic:~ no primeiro dia do nono =ia do ,estAção, aalvo lltltccipu•
ÇCIO pGl' prcsc:I'IÇII.O

Jru5dic.a;

a licença terá illicio a partir do parta;
c) no caso do nat.imorto. dccorridoa trinta diu do evento a mie ICl"li. aub111..
tidll a cxo.mc módfco a, n jula:.o.da. apta, roauumiri u 1uas !UDçõe.; .
d) cm caso do aborto ateatado pormâdico orlcial, a licença dar-ICI·IÍ. por trm.ta diu, a partir da aua ~ ••
IV- paio rlllacimcDto ov. a odoç:iio da-filho, o pai w adotanto,. a.tõ cinco di3s cou·
b) no caso de nascimento prematuro.

5 11 A lleençu previlta no üWso I IOni preecdid.a de cxwn<: por mCciico oa,iwto
ta =ediea oficial, conaidcrando·se pessoas da Ctunílill o c:õnius:e ou companheiro, o
pnd.rut.o, a mlldrutn, o ucendeat., o descc.cdente, o eat.cado, o eola.tcral ean.nD.•
aüineo ou afun atli o N;uncio Jr*V. civil. A lita~.ça e1tani. aubmctida, ainda. àa,aint.u eondições:
'
a) aomento scri dtlferida se a aui.ltiiacia direta. do membro do Minilt.êrio Pú·
blieo da União for incü.peaaãvele do puder ~er dll.da aim.ultllncll.meate eom o cxucicio do c::a.rzo;
b) aeni eoncedida -Mm prejuízo doa vmcimentoa. van~ ou t;l.Ullquer direi·
to i11orcD.t. ao CllrfO, nivo para eontal:(ll11 de tempo do 1crviço em catãrio pl"'batório, ati :a.ovouta diu, pociaDdo aer prorropda pozo ilfl,UÜ pruo naa lnCQUll: condiçõeL
Exeed!da a ~pçio. al~ Mni C01111idcnda como pa.ra traW de intcreu.
particulara.
'

socutlv01;
V - pela ndoçao OQ. a obtençio da cuuda judicial de cria.nça D.té um ano dct ida·
de.:. o PI'AZQ da lia:.D.Ça do acl.otan:o ou dotentor ~ cuarda aeri do trinta diu.

SEÇÀO IV
i)os

§ 2'1 A (j(,cnça previata no inciso U poderi 1er eoaeed.lda q_uando o cõnjtlp
ou companhoiro for de1locado pua outro po~:1to do Territôrio NacioD&l, piU'& o en.rior 01.1 pua exercício da mllndato elctivo doa Podere. Executiva~~ e t..e,ialativo.; Mri por pra:w indo~nado Cl .aem remuneração all.lvo .. o mcmbn do Ministério Públlco da Un.iio puder nr lotaclo, provisoria=tne.t, em oficlo vazo no local pura onde tenha se dealocado e compatível com sou CUJO cuo em que a licença Ari. COD.•
vertida em rcmoçio prov~ria.
§ go A licença prevista no inciso UI .:~erá devida apóll cada qi.ütlqiiinio iDin·
t.crrupt.o de exerefcio, pelo prazo de t.r-6.a mac:J, obacrvadu u aecubJ.t.e~~ cond.içóea:
el aeri convertida em pecünia em favor do. bGneficiárioa do memlno do Mi·
nistêrio Público da U11ião falecido. que aio e t.ivcr roa:do;
b) não scni devida a quem hoU\-er sofrido penalidade de .1111pelldo d~ o
período aqui1it.ivo ou tiver JO%Q.do as l!ccnÇilJ provistas 11- i.D.Ciloa II e IV;
c) .scri. concedida aem prcj~ doa vonc:i!ne.D.tc»,. v.antapna O\l qr,ullque:r clini.'
to inercnto ao ca~:
d) p:zra efeito Cio .o.p0$Ccbdoria. seni co11t.o.clo cm dobro o período tu1o coudo.
5 .(.~ A licença prevista no inciso [V podc1'>i ..r collcedida ao ~:nembro do Mi·
niatêrio PUblico da União viWicio. pelo prazo do atei doia anoe. CO.D.SOC\rtivoa., IICD1 r.mut~craçio, ob1crvad.a..a 11.1 •e;uintcs condlçôoa::
o) poderi 1er interrompida. a qu.o.lquar tempo. a pedido do illtcraMdo (üqivol). no inten111• do serviço;
b) ILÕ.o sui concedida :aova licença aatu de decomdo doia.aa.o. (ile~vel) an·
tlrior.
5 ~ A licença prc~vista no inci1o V .aerá devida ao membro do (iiepvel) da
União illVCJtido cm nw:~dato cm coiÜcdcnlçio, fed~. a.AOc:iaçio de Cilccivol) nac-ionlll ou aiculicuw n:pn:.onl.ativo ciu cuc;esoria, obacnadaa . . acauinte. c;ol1diçDca:
a) somente! f~~rio jus ir. licença oa elcitoa para ~do daoçio ou. reprcM.D.·
t.o.çio nu referido cntidadu, ató o mâximo d• tria por entidade;
• b) a licença tc:ri. dunçio i;uol à do DlUldat.o. pode!1do Mr PI'D"'Ocnd• no ca•
so de rcclciçio, o por uma li.D.i.ca Vi!%;
c) seri. conccdi.da .ICml pn!jwio doa vcacimcs!.to.. Y&Dta(cna ou qWil~cr dirci.·
to incrento ao Cllt'i:'O- •
5 G'l 't: vedado o excrdclo de al.ivldado remunerada d\JHJlto o período d4 li·
ccnçll prevista no iru:iso L
§ 1- A licença conecdida dc~:~tro do ICUC.D.ta dia do tina.ino de outra da :rncama c11pécio acrã coll.lldcrada como PI'Qn"Opçio.
Art. 223. Conceder-M-i aoa m~ do MUU.tério Püblico da Uniio alêm:
daa prcviat.u no artip anterior, u seeuintes l.kc.D.ÇU:. , .
'
.
I - pan. trata.mento de u.1idc, a pedido ou. do olído, com baH cn: pcricia mctdicm. ob1crvadaa u acruintaa eondtçõer.
·
11) a liocnça ICl'li. COIICIIdida pre;uüo à vadm.eat.ol • vant:a;cna do carzo;
b} a perícia aeri feita por znódico ou junta médica oi"icial, 10 ll8Cial&rio, na na•idinc:ia do UUDbuufo ou 110 atabclleci=.e:Dto ha.pitalar em qu eeti.Hr intomado;
c:} mcmti.D.do mddlc:o of'lcW. aenl aceito atatado paaaado por médico p.articulu;
d) findo o pra.ao da licuça, o lice.D.ciado Mni. aubmatido a inapeçio nHdica o!i·
~~= oaacluiri pela wl~ ao -:"ço• pela~ da licea.ça ou pala apoMil">

Vi:~ehne11toe. o V.U.""'on.

1\rt:. ZU. O. l!lCIIII1:Jro. do Miniltório PUblico da Ul!iio roceberio o ~
to, a rcprcacllt.o.çio e aa ,ratlru:açõca previatu om Mi.
5 111 Sobro 01 vencimtlntc» incidiri. arratificaçio adicionnl. por tempo d!! serviço, ii. razio do um por cento por ano de aerviço público efotivo. ac.D.do computado
o tempo de advocacia. ati o mà:liZDo do qui.D.ze ~ dude quo niio CU!Dulativo COla
tanpo de acrviço pllblieo. _
i 2" (Vetado). · ·
· § 3" O. ~ Mrio fizadoa eom difor.mça não superlgr a dez; por CCI1·
to de WJUL para outra du c l . - do cada cunira.
I 4.'. O. Subp~ do Mi.D.iabirio PúhJ.io) da Ulliio tania a . ma. vc:ncimouto. •

VU~tapna..

Art. 225. Os Vfllldmemo. do Procurador-Geral da &púhlica aio o. de Subprocunuior-Cenl da RapÜblica,. aaeacidoa de Yiata; por cuto, llio podendo uoader
os valores pen:chiCIDa como n:mgncrao;io. em ospóÍii.. a qualquor ti=Io, pot" Mie~
troe do Supremo 'Ih""bonal F.doral.
Puâzrafo Wrieo. O ecrU.cimo previato acato ftrti"p não H incorpora ao. Yflldmontoa do eat'fV U Procurador-Garal da RepUblica.
Art. 22G. (Vetado).
Art. 227. 01 membroa do Mini.atõrio Nblico d11. U.D.iio Cario jua. ai.D.da, às
sea:uiatu vantapa~:
I- ajuda do cuato em caso d~r.
a) remoçil.o do oficio, promoção ou 110m.oaçio que. importO em alteraÇão do domicilio lepl. pa.ra atender às dcspeau do inatalaçio na nove secà do escrcíc::io e!!l
vdor corrc•pande~:~te a ate tris mesea de voncimcnto.:
b) .crviço fora da sedo de cxcrcicio, por pcriodg superior a trinta. Cliaa. em: valor corrcspondento a um trinta a.voa do. vcm:imcntoa, pelo. dia CDl que perdurar
o scrvi;o, sem prejuízo da. pcrccpçio de diliriu.
n- diária, por aerYiço ovontual rora da sedo,. do valor minilno equ;ivalmte
a um triat.a nvoa do. vmcimcn.toa para aundcr b delpcsll.l de locamoç®, e.limeu·
bçio • pousada;

m-tnuupone:
e) pcaonl c doe dcpemiczr.tca. bem como de mobilliirio, cm caso do n:moo;io. promoção OQ. .D.Omeaçilo, previ•taa Jl.ll alinca Ma~ do inciso I;
b) peuoa1. no cuo do qualquer outro dcaloc:ammto a serviço. fora da 1cde l1e
cxcrci"cio.
IV -nwalio-doença, no -vaiQl' do um mCa da: ~cnt.o. qttlll:ldo oc:oner tice.D.·
ço. :para tr&LI\mcnto do lll.lida: por maia do doz:o mcsc.,. ou illvallt:ku: docl.o.raàa no CUl'o>
so dCitC! prazo;
V- aallirio·fam.ilia;
VI- "pro lar.bon~ pata atividade de mqiltório,. por hora•aula :proferida em
curso.. acmindri01 O\l outroa cventoa deatbutdoa ao apor{ciçocuneato doa- mcmbroa
da Instituição:
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vn- aai&t.Cnc:ia medico·hospitllliU', extc:Pivtr. no. innt.iVOJ. pciUIUm.iat.u.:t;. ~
lkl ativtdttdcs relaci0111ld!UI com a provcnçiio, eonterYUçiio ou rccupcmçio da Sllúdc,. U!I'IU'I~ndo ac:viçoa proüuíonais mi+
diox, ~Cdicol. Cun:n.ateu~ c odontolô,Cicoa, bem. como o fomecimcat.o e a aplicação d.Õa meio. o doa cuidado. cuenciais i. aaúdtl:
Vnt- nuxílio-morodia, cm euo do Iotaçio em local eujElS =diçóel; de moradia acjam partieulannaato dilicois ou onerou.~, lLIIim ®fii1Ído cm. ato do Procu.nldor·Goral da Rcpú.bli~
IX- ;ratüica.;ão nata.liu, con-c~cdente a um doze ~ cl.n :remuaer-açiio a
qua r1ZC1" ita no mês de dcu=.bro, POl' mêa de excrcielo no respc:etivo aao, conaiclerando·ao como mê. lnteJr'al a íraçio içull ou ~pcrior & quillu diu.
5 1~ A çatificaçio nataliaa ICri. paca ató o dia villte do mea de du~m~bnr.
do cada ano.
I ~ Em cuc d8 aoaançio aatea do .n:uS elo dacmbro, a zrutiCieaçlla nata•
J!OI:l<ÜlQtc:s,. u.im entand.id.. como o conjuo.to

Ar~ 233.
O• p"'vo:ntoa d.& llJ>OA'"ntadari::t. sorã.o rcvísUII :na mama ~por
çiio" dAta cm qt~c ae modifi=r a remuneração do• =.embros do Ministerio Público
cm atividadc:, sendo também cstondidoa aoa in.:ttivos qual,qucr beneficias e 'I'.Unta•
s:ena nov.ua auc;ur.udu ir. ca.rreiru. ain.d.a que por força de t.r.un~Jfarmii.Çiio oq ~lu
sil'lc:açio do CllriO.
Art. 23-l-. O apoac:ctado con.scrv.uri u prerros:ativ.ua prcvilt.ua no artis:o 18,
inci:IJo l, alínea. C-, c :nc:t.o
alínea "e o bmn. como carteira de identidadti upc:cial,
do acordo com o modelo aprovado pelo Procur:::.dor·Geral d::t República c por elo ex·
podida, con~do expruaamentc tai• prerrozutivua c o re~Patro da situação do apo8

Art. 230. A remuneração, o provento • a pcnsio doa membro. do ,_rmtatt:rio
Nblic::o du. Uniii.o • de nua bc:aertdârioe nio acnlo objoto de: uresto, acqi.ic:stro ou.
divida do alúnentoa, re~ulta.nto do decido judicial.

SEÇÃOV

8

~CDtado.

doAl'tl~'Q

233.

_

CAPtru!.O !It
Da.Dbc:iplin.o.

H,..,

pc:~ •..Wvo em euo dti

n.

Art. 235. A pendo por morte. devida peta ôrs:ão previd~nci:itio aoa dcpe:t~.·
dcatca do membros do Miniatério Público da U.o.iã.o. correspocd.trá .ii. totalidade doa;
vencic::cntot: ou provento. do falocido, lli&CI:Uftlda a revisão do benailc:io, t1.4 forma

lioa aeri proparcianal - mexa do oxc:rcicio • calculW 001ft buo JW. rcmunaru'Fio
do mü om qw. oc:on'llr a e.zonc:ração.
I 3'1 A ;n.ti!ieaçio n.talina não IMtri coa~idcrada para ei!CI&la de qudquU"
Ya!1Lapm pcculliária.
'
•
§ 41: Em cuo d• nomeaçio, AS van.t.aa:cns previstas no inciaol I, a.IÍI:Ioa
em, alínea HaH, sio cxunsivaa ao membro do Ministirio Público da Uniio sem vill•
c:ulo utatut.lirlo imediatamente precedente. dudc que seu. último do1:11ic:ilio volWI.târio date de mais de dou tn.CSea.
§ 5' (Velado),
§ ST A auístiicc:ia mtidic:o·hoapEta.lar de que tratn o icdao VII .-n proporo
ciocada pela Uniii:o, da preferinc:ia atravtia de aous sc:rv\çoa, de acordo co1:11 connaa:
o eond.!çõu reruladu por ato do Pnu::urador·Geral da !Wpú.bliea. sem prejuízo d&
anistiinc:ia devida pola previdiic.cia sociaL
§ 7' (Vot..:~do).
5 81' A. Cnmllia do membro do Miniltério Nblico da Uniio que~ ao prezo do um ano o partir de remoção de oilcio. promoção ou nomc.açiio de quo tenha ro-o
.sult.ado 1:11udonça de domicilio lecalscrii.o dc.\·idoa a ajuda de cuato a o tt'anapon.
para alocalldu.clc de oriccm, no prazo dtJ um &nD,. cantado do 6bito.
1\rl., 2213.
Sdvo por im~lçiio lep.l, cu ordem judlciul, nenhum. de.«112to imo
cidká sobre a. re=uceraçio ou P:I'OY1:nto c a pensão derida a.oa membroa do Mi.niaterio Público da U.oiio ou a $(lua bcncficüirios.
§ 11 Mcdiunto autorimçio do dtvcdor, pode~ b'a.YI:!r conaicnaçio ~Dl folha
de pas:umonto a Cuvor de tcrc:ciro.
5 ~ .M repaaiçõc:a a iD.dcaizaçQu C!. favor do crârio ~erio dcacoatadns c:ta
parc:olu meaaaia do valer nio excedcrr.tll ã dêciml1 parto da rcmuncmçio ou ptUYeDto, om valere• a.tualizadc..
Art. 229. O IZI.Cimbro do Miniaterlo Público da U.o.iiio que. est4Ado em debito com o cririo. Cor do1:11itido, csoncrado ou que tiver IJUII. apoacn.t4àorla ou dilpo-.
nibilidado c:aaaadu., t.cri o prazo do scncnta. dial p!lrll qui tu' o dCbito.
Panierafo ünico. Nio oc::orrocdo a. quitnçio do débito n.o ~ c't.boleddo
neste arti;o, deverã ele ser inaerlto 1!m dividi!. ativa..
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SEÇÃO I

Dos Deveres e \\.-daçüea
Art.. 236. O .membro do MI.o.iatirio Pú.bllco da Ucüii.o,. cm respeito à di;nida·
de de auaa íuaç&a o ir. daJuatiça, dto.oet obacrvar u acrmu que: rep:m o sou eurc::ic:io e eapc:c:ialm.ente:

[ - ~wnprir 01 prau. proceuuaia;
II-~ at~ sobre au~mto de CIU'Iitcr si;iloao que conheÇA cm r=io
do cnrJ'O ou funçio;
.
- III- 'l'l!lar por :11111& prcrroptivas ;.._titu.cion>:.ia c procc:u;uaia:
IV- preaW' informaçõea, &alo ô~oa da ad=inistraçio aupcrlo:- do Mi11iatirio
Fu"blico, quando requisitado;
V- atender ao upedianta Co~ e partidpu doa. atoa juclieiais, quando for
obriptó:ria a sua presença; aq uaiatir a outroa, quando c:onveniecte ao interau
do .orvlço;
VI - dacluar-M .auapaito 01.1 impedido, noa ~ da lei:
VII- adot.u:' ~ providinciu cubivoia cm fa'c:o das irrc:.rWu.ridadca de que ti.
vcre:on~cntoou qua OC:On'C1'Cm. no. aervlçoa a 1c11 c:a.rro:
VIU- traW' com. ~de u pcuo.us COJ:I1 aa quaia ao relaciono cm razio
doMr'Viço;

IX- desempenhar 001:11 zelo e probidade a.s aua.s funções;
X- ·J'utlrd:lr dcccru pesaolll.
Art.. 237. E vtda.do ao mc:m.bro do MlciaUirlo Pú.blic:o da Uc.iio:
I -receber, a qualquer titulo c sob qualquer pretcxt.o, ho11oririoa, pcrcan~
~ OU custas pl'OCCaiUaia;
II - cscrccr a advocacia:
III - c:xcrc:c:r o comêrc:io ou participar de aoc:ic:dadc comc:n::ial. uc:eto c:om.o cot.iat.a ou ac:ionista.::
IV - occrocr, Wcd.a que cm di$ponibilidade, qualquer outra Cuno;io pú.bUc:a. sal·
vo uma do m~t.s:istiirio;
V- c:ccrc:cr atividade: politico-partidária, resaW.vadu. a ídia;io o o dirnito do
a.Cutar-sc p4rll czcrccr carao eleüv(l ou a •la con.corrcr.

Da Apo.antadori& o da Pendo
SEÇÃO II
Dos ]mpcdimontot: c SuspciçUca
Art.. 231. O meJ!lbru do Ministério Público ciu. Uniii.o ~ni apoac:ntado, eo=-pulaoriamcntc. por invalldll:~~~ ou ao. acknlta. ac011 do idacio, o faculta.tivamcDte ao.
trintA Gl10a de serviço, apõa cinco lllla& de cxcrc:íclo c:fc:t.ivo Dll. c:U'l'OirL
§ 1' Será contado como tempo ode serviço para apo~Cntadoria. cio c:um.ula•
tivamento. ató o lim.ito de qui=o an.oc, o tampo de cxerr::ido da advocacia.
5 2" O membro do MlzWt.irio Públ!c:o du. Uniio padcri ainda. ser apoaantado, voluatarilll!lcn~e. aoa ac:uc:nta o cinc:o ano. do idAde, n bom.cm,. o llO& • - ta, ac: mulher, com proventos propon::Ionaia ao tempo do 'erviço.
§a.- Ao membro do Miniatdrlo Püblico da Ullii~. do auo íem.ini1lo. ii facultada a apo.cntc.doria, COJ:I1 proventoe prcporeionaU, aoa vinte o c:i.ocu ~mM de lerviça.
I .(t A apoacntodoria por invalida Mrâ procedida de licença para tn.'tal:l:1.n•
to de aaUdo por período n.io cxtedeta a vinte o quuro mcaea. nlvo quii.Zido o iall'do au!dico ~Wr pela incapttc:idAde dcimitiva para o cxcreíclo de auu fW1ÇÕN.
§ 5'1 Se:ri aposentado o membro do Ministério Pu"bUco que, apôa vinte o qua•
tro mc~ses continues de licença para tra.tamento de nüdc, Corconsidendo invãlido
para o exorc:íclo de suas fun~ não terti efeito intcrruptivo desae prazo qualquer
período de ucrcicio du funções inferior a tt'inu dilUI.
Art.. 232. 0$ pruvento• da aposentadoria 'crio intccrais.
Parâ,ra!o ú.nico. Para o c::Uc:ulo do$ proventos da apcaenta.doria serão eon.aideradoa os Yl:!nc:imcntaa do cuco imediatamect.c superior ao üttimo exercido pa•
lo aposentado: caso a apo#cntadoriaao di no Ultimo nível da. carreira oa vencimoa•
toa deste ,crio II.Crescido$ do percentual de vinte por c:cnto.

Art. 238. Oll. Unpcdimc:nloa c aa
blico aiio a. previstos em lei.

suspe~

do. mcmbl'OS do Miaiatórlo PU.-

SEÇÃQ III

DuSanç6H
Art. 239. Os membros do Mi&atCrio Ptlblico aio pa~~ive~ da.l sepinta; aaDçOc:s disciptinarc:a:
I - -ad.vcrtiinela;
II - c:cnauna;
III - •utpc:naio;
IV- deminio: e
.y- ca.u~io da apoMD.tadaria ou. de dispcmií:IUtdada.
~ 240. Aa sançõe:a previat&a ao artfro a11tcricr serão aplicadas:
a do ~~odvcrt.i!l!l.da. ~a>hmezl.ta a pCX" escrito, cat cuo da ned!Jbci• no
exercido du ruaçõca;
· ·
-fi- 11. de C1::111unl, rc&Cr'll'adaznc:Dto 11. por c.r:rito, cm c:aao de Hil!cidiacia e~a
Culta anteriormente pw:~.ida com ad.YC!rtÕncia oa dll dCKUmprimcnto da dever lea;al~
m-a de! suapccaio. atá q1WClta o c:in.oo dia,. em c:ua de~ c::m tal·
to an.tcriormcntc punida cora c:ccsura:

··r.:.
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IV - a de a~ZSJM~!Uio. d• qllU'Ca&a • cmco a ~ diu, em cuo ~ ino'IJMro..
Yincia das vcclaçõa. ~ poro.ta Lei Com~ ou da nincidinc:ia em. tal-

I ze Aa pub!IcaçUea; ralatlvu a iaqwlritG 11dminiacn.Uvo coutarão o N8ll«"
tlvo nWnoro. omitido o coma do indiciado. qua -cri cientificado PM*Mlmentl.
Art. U8. O prazo para a c:ondudo do b!.quérito • aprcR:Dtaçio do raiatdriofiJUI li do trinta diu. pl'OnoP,wl. DO múimo, por icwal pariodo.
Art. 249. A c:omiAio p!'OOIC!ui à inltl'llo;iío do lnqwírito, podaodo ourir o Uz..
dldodo o tatem.aahu, raquidtlll' pcric:iu e documctatoa a promD'Ia' dilicinciu. amdo-lho tacultlldo o eurd'cio du prrroptiqa outorpdu ao Miniatério PübUco da
Ul!.iio, por cata Lli Complemn.tar, para. ilsatn&ir pl'OOidimel:lto adminilt.ratiYOI.
kt,~250. Concluída a m.~ do iaquórito, a;brir-aa-á vilta doi auto&indicia®, para aelUZli!eltar. ao pnu:o da quiuo diu.
·

La IU\1ariorm~ pw:1ida com auapenaão até quannt.a c ci.D.co clial:

V- u de dc=iaioo, u. cuo. de

· allcaiio- coe,.~ dilapW.:io elo patrimOaio DAcioaa1 ou. elo~ CCift·
liu&. à

IJU&

1\W'd.a;

'b) .impNbid.ad.
Fvdoral;

lldmimtr"ãtiva. ~ ~ ão utiJ'D :ri. I"'· à. Conatituiçio

e) c:oad(lnllçio por crime prut.ie&do ecm. abuso de podar ou violação de d.verl)a:ra com a Adm.iniltnçio Pllbliea. quando a pena aplicada for iJU&]. ouauperior a doia
anoa:

Art. 25L

A &\UiptQd.o importn. cnquunto durar, na perda doe: YC!acimcntol e du
vanta~rtl pceuni:irlu inerentes ao cxercicio do ar:o, vedada a. aua eonYcnio c:m
multa.
11•

A comiado acceúnhari. o inqucirito ao Conaalho Superior, aCG-

J)&Dhado da aea parccar eoncl.uiwo, pelo uquivamc:t~to ou pola b:lataunaçio cJ. proCCMO admizlistnlt.ivo.

d) incon.Linência pUbliet e eK&nd.alosa que comprometa eravemente, por aua

habitualidadc, a di,nidade da Inatitv.içio;
e) abandono de carro;
f) rovclaçio ck auunto do eaniter aiPioao, que e<mheça cm ruio do curo ou.
!unção, cornpromewndo a di,nidado do auu lw:u;~a ou da jWitiça;
I) &Cilitaçüo ile.ral do curo ou. !unç:io pUblica;
h) fcincicWn.ei& no daeumprimoato do dtvar lopl. anteriormente punido cosa
a auapca..iio prcvitta no inciso untcrior.
VI- ciiSSIIçÃo da aposentadoria ou de di•ponib.ilidado. uc" caaoa da falta puníYOl com dcmiuiio, praticada q=do no cxerdcio do carro ou. função.
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11' . O JIC'III*' qua cocdWr pe!a inataunçio do proeaaao ldmmiltratin fero.
a aúmula de acuaaçio. que C'Cilltari a apoaiçio do fato imJI'lt&do. com toda
u auu circwutinciu • a eapitulaçio lepl da infraçio..
. t 2! O i~to Mrli IUbmct.iõo l clalibua.çio do Conaolbo Superior, qae JDo
:~nul&ri

"""'

[- daUnaiul' DOVU di1i&ii1Ciu,. Mo cozW4arar Ul•·nfid.,t-mrtl iaatruiclo;

n- Uton.o.ir:tar o aau arquivam.nto;
III- inata1U'U' procauo ad=ir:tiatrat.iwo, c:uo ac:olha a Nmu.la cM aeuaaçior:

rV- .actimir&há.Jo ao~. para fonnular aaúm.ula da acuaa.çia.
c:aao aio ac:olha a propoifta de UQUivamaato.
·

12' Considtrll•IO reim:ide11da, para o• eCcit.ot cte.ta Lt!i Comple=cntar. a
prâtit11 do nova in.Cração, do~:~tro do quatro a110. após dc!l.tif'"u:ado o infrl1tor do ato
que lho tenha impoat.o UJ:~çio discipliaar.

SEÇÀO VII
Do PrOC:II!IIO Administrativo

I~

Considera-ao abaadoDo do carro a au.Cru:ia do membro do Mmiltirio PUblico ao cureicio do auu íWIÇÕcs. som cauu justiflcacfa. por mais do trinta diu COI!.•

accutivo..

J -''

aenta diu

Eqtlipllna·M ao abandoao dei carto a C4lta iajusl.ificacla por moia do ._.
ao período do dom I!IUGS.

i~:~tctal.lD.da.,

I St A dc:miui.o poderã ser eoavutlda, uma. llnica vez, em tusponsio, 11u
hipdtuca pn:vilt.as I1U aUa... "a.. • '"b,• do inciso V, quAZ1.CiD da poqucna. Jr&vlcb.·
do o !ato ou irrdevantu oa dan01 Quu.dos, atcadido o d~poato DO att.iljO 2.W.
Art. 2-U. Na apllcaçio du pe=u diacipliao.rc., coaaiclcnr-se-io oa antoce-dcatDa do ininlt.or, a uturua o a Jl'llviàdo da. ial'nçào. u ~tànciu cm que
Coi praticada o 01 dano. que dela rcau!tuam ao Rniço ou iii dipida.clo da Institui·
çio ou. da Ju.tiça.. ,

Ãrt. 242. lu. iaúaçõ. diaciptm'.ua seio apum.cill.s ~ ~ admi11istzoa•
tivo, quando lhea Corem CGJDirwiu peau de dadaaiio, do CII.UIIÇio do aposcu.t&Qo..
-ria Gu. ela d~ponibilidado, a fmpoaiçio deatu dcJ)Cildcni. t.a.mbO:m de dcciaio jud.i~
eial com trinslto em ju.ipdo.
·
' __
Art. 243.

Cl!mpett~ ao~ de ca.cla ~do Minittêt'io Nbii-MUI mambrol u pmu de ad~ c:cDSUr:a o sua~

co da União aplicar a

SEÇÃOIV

Da

PNt~C~"içio

Art.Ul. ~
I - cm ura. aDO, a falt. pwrivel eom advartii1C:ia ou «JUan:
n- am. dota a.a.. a tal ta pwúvel com auapcnaio;
Ul- cm quatro ano., a fl&lta pwúYGI com dcmiuio o atMilÇio ele D.JIIOI'Cnta:
daria ou do dbpoaibiliclado.
-·
Panirralo úr:tieo. A falta, pn~vilta ca !ai peul cnno c:rima, ·~ iUAta:acnta c:om este.
Atrf:. 245. Â pr.ac:riçio COO::IICÇa a COI'n:r:
I -do dia c:m qua a ralta for cometida; ou

II - do dia cm ~· tenha CCSQdo a c:oatia.UD.ç.iio ou pc:rmuinc:ia,. naa falta-c.inuadu ou pc:rm::t.nc:ntee.
Pv:'iP"&J'o ünico. lntarrompcm a pruc:riçio a iiUitll~o do procoao r.dmi·
Diatrati.vo G a c:itaçio para a açio U perda do c.ar:o.

SECiOV
Da SilldicAnc:ia
Art. UG. A. ailld.ieineia li o prvc.di!:a•zuo que tem por objeto a coleta IWiliria de dado. pa-r& in.tt&Unlçào, H ac:c:•ulirio, de inqulirito admiDiltn.tivo.

Art. 252. O procesao administrativo, inltaurado por dec:iüo do Corâelbo Su·
pvior, scr.i. coat.raditõzlo, u.eprada ampla de!e.. ao ac:uaado.
;:
§ 11

orm.

• cm dobl'O.

Art. 257. Em qualqu.r r... do proc:euo, Ari UI(IJW'ada. w .... utn.~
ção de ccipia du peça doa au~
Art. 258. Decorrido o pruo para :ruõa flcail. • c:mniuio ~o pro-.dentro de quiaa dia. ao Ccmaalho Supariar, inltnUdo com rtllaúirlo doa aeua
tnbalhoa.
Art. 259. _ O Conselho Superior do Miaiatirio,Públlco, apnciando o procu-to admi11bt.l'aüvo, podari::

SEÇÃO Vl
dQ,

Do lnqw.idto Aded.U.Lnl\ivo
Art.. 2-17. O inquérito adminiltrativo, do c:arit.cr ai;ilolo, .vá illlt&urado peoo
lo Corre~c:ral, madianto porta:ria,. am quo d•aipmni comiuio da tl'il m.mbrec pua rctlizd.·lo, umpro qu.o tomar c:onh-cimMto do i.zúraçio di.aciplinar.
11• A c:omiado,. qua PQdonl ..:r pn.aidida pelo Conc(Odor-Ganl• .-zoá C:O.•
, PDit& u ir:ttocnmtca da c:aman. vit&liciol. • d4 d - icwal ou "'~)~~dor a do
ciado.

wu.-

A dc<:ido que in.lltaurar pn:~CeUD a<iminiltn:tivo daiJnari, c:mmâ.io c:om.·

PGit& de trê$ membros ueolhi.dot dcatn 01 ir:ttc;nmtu cia. c:&n'ltira, vitalkioa, a de
claue iiUill ou tuparior iii do ac:u.ado, iadlc:ani o preaidcl1te c mendoaarj:oa: ma ti•
vo• de aua c:omtituiçio.
I :ze Da c:omiaeio de p:oDCCUG adminiltnt.i.vo nio poderi partic:ipar qwmt ha-o
ja inte~:r.~do a p~nte c:omiuio de inq~rito.
J :J- Aa publicaçõu relativu a pnx:esao adm.inistrativo contcrio o rnpectivo número, (lmitido o nome do &c:tliD.do, qu.e aui cic:ntif'"u:ado ~te.
Art. 2:>3. O prazo para a co~:~du.io do proccuo ad=i:Wtntivo o ap:ruenta·
çio do rci•Wio f"m.alli de II.OVellta dial, pronoP,val, DO m.i.ximo, por trinta dia&, contll.dos cb pu.blic:o.ç.iio da deciaio qua o inltaunr.
Art. ~. A dt.açio IIVi. pcuoal. com. CQtl'ClP, de c:ópia da portaria, do nla•
tório lin..l do inquó:'ito e da. aUm.uia da ac:uaaçio,. c:ioa.tif"u:ado o ~o do dia. da
hora e do loctü do izl.terrop.tõrio.
11~ Nio KDdo ccontrado o ac:uaado em MU domiCl1io, proc:adcr-M·i. l ci·
t.açüo por cdltal E!Uhlicado DO "Diirio Olidll.l. da Uniiio, c:cm o pruo de quiazc dill.a.
f 2" O o.c:uaado. por ai ou &tnlvU da de!cuor Q.Qc QOme&r, podcrâ ofe~
dcfou. prévia, no Pl'IIZO ti• quima diu, contado do interroratórlo, auQ\U"'l::.dl)·lhe vitta doa autos no local em quo !U%1ci- a c:omiMio.
I ~ Sa o o.c:w~ado aio tivv &pNMD.tado dataa, a co=iuio aomc:ari. dafanaor, dc:ntro oa intci:J'lll1ta da clU'l'Cira e de daue izua1 ou auparior ã aun. na!uil1.·
do·~c:·lhc o pnzo f"IS&do no pa.rirnfo ant.crior.
I -1.' Em dd'cu. prévia. podará o ac:uudo NQUCrOr o. PTOd~ da ~
docwncntaia o puic:iais. iaclwive pedir a repati;io d.o.qWilu ji. produzidu llO UI.·
qui.rito.
!i 5" • A~ poderá iml.c:l'vir, fundamalcadamcW. u provu desMCU•
aârill.l ou J:!tquc::riclu CO!I! intuito mani!aatamezata pl'Otciat6rio.
Mt. ·255. Eac:alnda 1. produção de ~ a c:om.iaaio abrini. viata doa &U•
t(ll ao llCUU.do, pan o r - razões rUI&ia, DO prazo da quinzo dias.
Art.. 256. HaYIQcio maia: de wn •cuaado. • Pl'UI» pua dalua aarao comuu

I- dottmraiur nO'I'u diiErinc:iu, Mo couidanr iltallfic:iantcmente ill.ltnai::aso em QllO. eCotlvud.o.a atu, pi'OCt:àu-.e-i. de acordo c:om. oa art.:iroa 264. • :265;
r;- propor o NU arquivamento ao ~alo

III- propor 110 Ploc:ur.adcr-Garal & apUc:açio de ançõa que Mjam da aua CCIID.·
pati!1c:i•:
IV- prop<lot' llO ~ral d.a R.pÜblKa"' ejuizam.aato eH açio dvi1 pano;
a) demisaio de J111JDbl'o do Mia.iaârio Público d».. UDiio com prutia à vita·
Hei_tçlacla;
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b) cuaaçli.o <'h: npoaentadoria Oll. di~ponibil<daele.
Parlirruío W:tlco. Nio pod.ari participar da dclibcn.çio do Coc.elbo Superio:'
quem h-.ia oficiado na sindic.incia. ou ÍQte(r'lldo as COI:Ilislõc.l do inquirito ou do~
0::1!1110 ad.ministrntivo.
Art. 200. HClvendo prova da iilfraçio • indicio• .auGcientea de sua autoria.
o Conaclho Superior poderi determinar, íuadamentadatnerr.to, o afuumerr.to Pro·
vcntivo do indicllldo, ecquallto aWl permaninl:ia for ineon.vcnicmte ao Mn'iço ou pntjudkial i. a.plll'llÇiO ela. ía't41.
! l" O a.{ast:uncnto do indiciado nio poderi QeOIT'Ct' quando ao fato imputa•
do com:Jpondert!m somente u penu do advertência ou da ccn•ura.
I 2' O ur~nncato ciio ultrrr.puuni. o pnwl dD cento c vinte diu, &alvo em
euo do alc:mnca.
5 31 O periocl.et ele afuta.m=to aeni c:ol:l.llicl.crado como ele aorviço aíeti..:O, pa•
r11. tetdoa ot. efcitoa.
Art. 261. Aplicam·•c •ubaleliariUl.811te, ao proccuo d~ipliDAr, u nonnu
do Códl;o de Pl-occuo PeuL
.

SEÇÃOVtn
Da Revido do Procn10 Admi.nlatro.,iYo
Art. 262. Cabe, em qualquer U=po, a nwilão do pl'OI:CUO do quo houver ll'llsultado a imposição de peu.Jidado admicistntiva:
I- quando 10 adu:cam !a't41 ou eireustinciu luteCtivoil do p:oovo:r inocãnc:ia
ou do j111tif"IC&r' a imposição da l&nçio ~ bUD.da; ou
II - quaado a sauçi.o 10 tenha Cuadado em prova r.t..a.
Art. 263. A iJatauraçio do procauo da ravilio podcri. •r deWminada de
oficio, a requorimcnto do próprio intcroaado, ou "· flllacido, do sou cQuju,e ou compaaheiro:.ueendcnte, deaeond11at.o ou innio.
Art. 264. O proceuo dfl reviaiO t4rá o rito' do p~ admin.iltraüvo.
.
Punicraf'o W:W:o. Nio poderã imo~nt" a COllliuio roviaon. quem haja atuado era. 4,:11llqucr fa.tc do proceuo revtundo.
· Art. 265.. Juiiada procedente a revido. Mri tomada- ermo a ..dçio apti·
cada. ~m o :rastabllleeimon.to, cm. aua pla:iW.de, do. clinlitos por ala atin~ ez..
.cc:.to se for o cuo de aplicar·H P.enalldad.e )IW:I.(Il'.

'rtrULO !V .
Du.a :ot.po•lç6d Flnad o 'Xhlusl\6rid

Art. 26i
Art. 267.
Art. 26B.
· · Art.- 269.
tlcp\iblica.

(Vetado).
(Vfltado.)

Ficam criado& Mia car&OI de Subproc\tt'l;dor-Gera) da República.
Ficam criado. actenta o quatro cnrros do: Procurador RcJiom~l da.

§ 1~ O primeiro provimeo.to da todo. oa carJCI de F'roeurador ReJional da &pública serã o:onsidendo .timultinco, icelepoo.dcatamentc da dat& do• atol do FO'
moção.
§ 2'1 Oa "'endmcntol inleiaia do earzg de Procurador Re1!on.al da RepUblica
suio iill&il aos do carro dc Pnlcurador da: Ju•tiça do Di.atr:to Federal.
Art. 270. Oa atua.is Procur&doru da República de 11 Catc~ria, que iarres·
sanra. o.a carreira ate a data da promulll'açio da Constitulçio Fodcral, terio se11.1
carp tran.~fonno.doa em carp de Procurador Rcgionsl da Repúbl!ea, mmtidor.MUS
titulara e lota.çôc•.
f t• Os c:~~ tran.tíormudoa na forma desta :m.i;o, c:ccedcntc. do limita previsto no arti:'o nnterior, scrio extintol f. medidn que va,arem.
5 21' Oa I"rcx:untdores dn Rupúbllea oeup11ntcs dos ca~a trumfurmncion llll
fonna dlato artlo;o poderio .ser dcsi,Jnlldoa plln!. oficiar pi!J"'IJJtc ot. Jui:cc. Fcdcraia
coa Tribw:ulis Rc~onaia Eleitorai•.
Art. 271. Oa carF)s de I'I;'OCUrndor da Rcpu"blica de 11 Ca~ill não alcllll·
~a.doc pelo art!c:o :tllt.l.'!rior coa atuais ea.rzoa de Procurudor da RepUblica da 21 Ca·
tecoria 1io trnn.tCormodoa cm C:IU'IJOI de Procurador da República.
§ 10 No nova clauc, para efeito de anti~itbdc. ot. atu&il Proeundore1 d.
Rapllbl!c:a de 1• Cat.co;oria prec:edcrio os de 2' Catc;ori11; ates montcrio na nova
dasaa a atuol ordem de aatie\i:id.aele.
!f 2' Os vcncimeatu inlciais do ar;:o de ~ da Repúblle:r. .sc:rio i~il
101 do atual caro;o do Pnlcuradol:' da República ele 11 Catc,oria.
Art. 272. Silo tr:m!ormlldoe cm car;os de Procurudor do 'Ihl.bulho de 11 Ca·
tc;oria cem C:UOJ:OI de Procurador do Trabalho dt: 2" Cate;oria.
Art. 273. Oa corcoe de PrGcundor do'Irabalho àa 11 c de 2'1 Cate;oria p...
sam a dcaominor-,c, respectiY4mcnta, Procurador Rca:ional do Trablllho e Procurador do 'trabalho.
§:l' Ató que ~cjam criados netvoa tarJO& do Subproeuraclor-G~l do 'lraba•
lho, ot. etuais Proc:uraclores do Trabalho d• 11 Catecorlo, cujo earp pusa a dcmg.
minar-• Pr«ur.ldOI:' Rcrioaal do Trabalho e que estejam atuacdo junto ao Tribu·
nal Suporior do 'lhbalbo, ali PctmiiDccorio c~ndo suu atn"bui;õeL

f 21' , Oa vcncimcn~ iniciais doe e~~ora:oa do Proeuradur Rc;ional do 'Il':abalhct
o do Procurador dD 'Il'uhl11ho ICri.o irua.il aoe doe~ do Procurador Rerioaal da
Rcpllbtlea • do Procurador da Repúbliea, rapc:ctivoQ1Clntc.
Art. 274. Os corroa de Procundor Militar de 11 o 2' CatcJ:OriD. pusam a da-nOlllictlll'"IO. retpc<:tivcmante, Procurador daJ111tiçn. Militar c ~otor da Juati·
ça Militar.
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Pari~ío único. Até que sejam criados novoe CU%011 de Subpl'OCill'l.dor-Geral da Juatiça Mili~, ot. atuaU Proeuradorea Militurca da 1• Catcroria eujoa cuto• pusam a dcnom1nar-se Proc:uradorea da J11.1tiça Militar e que eatcjllm atl.I&J~.·
do juato ao Sup<:rior 'P'il:nmal MUltar, ali permocecorio exercendo suu atribuiçÕea.
Art.. Z7S. O CIU':O da Promotor ele Juatiça Sub~tut.o puaa a danotninar-H
Promotor ele Ju.stiça Adjuut.o.
·
·
Art. 27G. Na f11lto da lci prevista no artip IG. o atuoçiio do l\linist.irio Pü·
bllco na doCua do. direito& conatituciouaia do el.dadio oblervo:rã, Wlim doa di.IJ)CI•
aiç&.a desta Lei Complementar, oa normna baixadu pelo P.roc:urador-Genl da Ra·
públido

Art. Z17.

Aa pnn:noções ou c=eiru do Miniltõrio P\Iblico da Uaiio. na ~i·

,enc:ia d.uta Lei Co~nplo~:nentar, urio preeedidaa da adequaçio du liatu de anü·

a:ilidadl aoa critério• <k-. desempate nela estabelecido-.
Art. 278. Não n !&rio pro:rnoçõe• nu carreü-ae do Minisi:cirio Público da
Uaiio antea da inatalaçio do Cons•uho Superior do ramo rc.spect.ivo.
Art. 279. AI primeü-ae aleiçõel, para eompoaiçiio do Cooaelbo Sutoerior de
cada ramo do Minia~rio Ptíblico da União c para elaboração du litltu tríplice• pa•
ra Proc:urador·Gcral do 'Inbalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procura·
dor-Genl de Justiça. serão convOCD.dla pelo Proeurador-Ciera1 da Rcp~blica, PoU'&
se r~~alizarcm no pruo da novaota diae da promulpç.io desta Lei Complementar.
! 1~ O Proeurador·Ciflral cl.a. Ropübliea dUpori, era ato oormativo, IIObre aa
aleiçõu proviatu acate artizo, clovcado a c:oa.voeaçio l.lltecedor de t.rin1a diu a da.·
ta do sua roa.liu.çio.
5 21 O. Consclhoe Superiores seria inatuladoa ao prazo ck quinzrr. diu, COA•
tado do cnc:crramen.to da apun.çio.
.
Art. 280. Entro 01 elc:itoll pa.ra a prin'llira COD!~içio do Coll'Ctho Superior
de cada t'1llllO do Mini1tirio Público da Uniio, 01 dois maitl votadoa, em cada elei•
ç!o. tcri.o =a.ruiato elo dois anoa; oa meaoe votados, de um ano.
Art.. 281. O. mcmhroa do Miniltario Público dll Uniio. nomeadO:. allta de 5
do outubro do: 1988, poderio optar errtrv o novo rolfimc jwidko e o anterior it promul·
pçio da ConstitWçio Federal, qunnto ãa prantloa, vantapna c vedaçõea do ear;o.
Parl:lçnto úoleo. A o~ poderi aer cxordda dentro da doia: anca. contac!oa
da promulp,.UO desta Lai. Complcmco.t:u, podcdo a rctntaçio aer feito oo prazo
dedu: &1101.
Art. 282. O.~ da Bçública nouu::adc» anta do 5 de outubro da
l9BS devcrio optar, do Corma ilTctratlivel, cn.trc na cnm:il'H: do Miuistõrio Público Fodoral c du Advoc:ac:ia.Geral da Uniio.
Jll (Vetado).
, ..• ... , . o•; "' ····••>•· . ••• I
· ••.
I 2' · Nio mauifestada .a opção, ·no prazO ostabelaci~ no pariçaCo anterior:
o .nindo valerá comO opção táeita pela' carreira do Mioistêrio Nblico Federal •
Art. 283. Scni criada por lei a Eacola SupGior do Miaiat.irio Público da
Ua.iio,. CODIO órlio auxiliar da tn.titWçü...
•,
.
..
· ~ 284, Poderio aer admitido& com~ ~lo& ao Mil:lbb;ria PUblico da
Ur:~iio .iãtur:lmtoa da Di..-ito inscrito~ u Otdem do. Advopdoa do BraaiL
Paripuro único. Aa cmdiçõe•: dê lldmiuio·c o valor da bolaa .crio !ixlldM
pelo Proeunclol--Gcral da República. H;l1do a atividado b atqiúia. nJU.iada pao
lo Co111111ho Superior de cada. ramo. .
··
.'
, Art.285. (Votado)• • . . , .. ~.:·.:;.r.'···-~······
. Art. 288. . ,.. dcspOiaa decorre:ntaa elcata IÀii ComplclaeD.tar c:ornrio ii. coa.ta du dotaçãea COUtalltol do Orçameuto da Ulliio.
·
Art. 287. Apllcam•ee suheúiiariamm:t.w ao. mcmbral do M!niltcl:rio Públlc:o
da Uniio aa dilpoaiçõea praia r.J'ermt:c. - ICI'ridol'a públicol:, rapeita!iu, quan-do for o euo. ae nonau upeciaia c:on.tidu Desta Lel Complem•atar.
.
111 o~ da ;UlAr.mat:eçiio atabeloddo.Delta 1Ai Complemeatar nio ......
JUdica a pcroepçio ele ~antqeu eoncadidu, om earitu pral~ aoeeerridorct~ PÜ•
blico. civil da Uoiio.
, . ..
.
I :20 O dis~ neea utico não podará iDPortarem ~ao rosi=a ;u.
rid1co instituido aata Lei Complemant:u ou a& i!D~çio ele ~ com ele; ia.·

· ··

eompatiYGiL
Art. 288.

·

Os membro& do MioLstórlo Público Federal, cuja promoção para o

carro fiatLI de carrein. t.enhs aesrn:tado a sua remoção para o Diltrito Federal, poo
derio. no pn;:co de trinta dias da promulraçio dc.ata Lei Comp1emen.tar, naWlelar
à referida promoçio e retomar ao Estado de orircm. ocupocdo o cel'J') ele ~
dor Re(ional da Repübllea.
Art. 289-. Sempre que OCorrer a c:riaçio .timult.inea do maU de um. e&rJrO do
me.tmo nivcl nas c:arreiras do MiniJterio Público ela Uniio, o provimento doa JZW~a·
mo., medianto promoçio. presumir·-• simul~. indepenclentcm111te da data dos
atos de promoçio.
Art. 290. Os membros do Mio.iatério Pu"blico da Un.iiio terio mantida em c:a•
ri ter provisório a aua lot.açio, eoquanto nio entnlrem cm. vipr alei e o ato a cata'
se referem os a.rtia:o• 34 11 21,,
Psrirrufo único. O dispcstc nute artiro n:iiío obata oa alterações de lotação
dec:om::ntu de remoção, promoção ou dcs.i;:naçio prcvilt31 nesta Lei Complementar.
Art. 291. (Vetado}.
Art. 292. (Vetado}.
Art. 293. Ao nletnbro ou $crvidor elo MinisUirio Nblico da UJ:i.!ãO i vadad.o
manter, sob sun ehcfia imediatD. cm =co Ou ftmçio de confiança. cõniup, comp.a·
nhciro, ou p:~rcntc ati o. se;:undo rro.u ci~il.
·
Art. ~- Esta. Lei Complementar entra em. vi.:or na 'data de IWI. publicaçio.
Art. 295. IlcvoJ:&m·•• .u di~ções cm eontririo.
ltamllr Ft~U~co- Preaidcl:lt.o da Rcpdblica.
Maurício Corria.
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PARECER N" 375, DE 1996

Da Comissão de Assun1DII Soda""
sobre o Projeto de Lei da Cimara ri'
de 1995, (ri' 383191, na Casa de origem),
que "Regulamenlao exercício profissional da acupuntura e dá outras provldi!D-

fii.

cias•~

Relator. Senador Valmir Campelo.

1- Relatório
De autoria do Deputado

Man:elii1o

Romano

Machado, o projeiD de lei em apreçO destina-se a regufamen!ar o exe!Cfcio profissional da acupuntwa.
A acupuntura constitui técnica terapêutica de
origem chinesa sendo praticada há mais de 2000
anos. consistindo na eslirnulação de poniDs do corpo humano através de insbumeniDs apropriados,
com a finalidade de promover e restaurar as funções
dos tecidos e 6f!iãos do paciente.
Introduzida no Japão há mais de 1000 anos, e
na Europa do século XVIII alé o ini:io do séc. XIX
passou a ser considerada objelo de estudo e desenvolvimeniD cientílico somente com o final da Segunda Guerra Mtn:lial, falo fP! ocorreu mais lalãamenle
com mspeilo aos Esl:ri os Unidos da América.
No Brasi, a acupuntura foi trazida pelos imigrantes japoneses há 87 anos. Nos úllimos 20 anos,
muitos terapeutas brasileiros aderiram à acupuntura.
Atualmente, o Brasil é um dos pafses com maior número de profissionais do ocidente. Estima-se ttawr
20.000 profissionais e 2.500 médicos fonnados em
acupuntura. Os profissionais acupuntores apresentam origens dver.;as, há fisioterapeutas lliornéãcos, odontólogos farmacêuticos, enfenneiros biólogos, terapeutas naturistas e massotempeutas. Devido à falta de regulamentação, proliferam-se CUISOS e
profissionais, alguns de excelenle nM!I, e outros de
qualidade e conteúdos discutíveis. Apesar disso, é
de consenso que no Brasil se pratica a acupuntura
de altíssimo padrão.
·
A acupuntura disseminotJ.se por muilos pafses,
principalmente naqueles de língua inglesa com pre-

sença expressiva de imigrantes orientais. A acupuntura é pouco praticada nos países onde predominam
regimes polllicos cila!Driais ou comunistas corno Europa Oriental, Cuba, Panamá e alguns países africanos. Dos pafses democráticos, o único a restringir a
acupuntura para médicos é a Dinaman:a.. Nos Eslados Unidos a acupuntura vêm sendo regulamentada
desde os anos 70 e agora existem 40 Faculdades de
Acupuntura e boa integração entre os mécfiCOS ocidentais e os acupuntores.
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A Organização Muncial de Saúde (OMS}, após
a conferência de 1962 realizada em Alma-Ala, na
antiga União Soviética. declarou a importância dos
"cuidados primários de saúde" no projeto "Saúde
Para Todos no ano 2000". Considera que a saúde é
um direito humano fundamental e que os governos
têm a obrigação de proporcioná-la a seus povos.
Considera que a Medicina Convencional não é acessível para grande parcela da população. Os cuidados primários de saúde seriam C01J110S1DS de práticas não convencionais e méiDdos terapêuticos populares aceitos pelas COITUiidades, implantados a
um custo fP! possa ser mantido em cada estágio do
seu desenvolvimento. Os governos devem adotar
meddas sanitárias e sociais adequadas, contando
com a participação de médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e praticantes das medicinas populares, para trabalhar corno equipes mulliprolissionais
atendendo as necessidades de saúde das COIIIUfl>.
dades. A acupuntura é uma das técnicas considera
modelo pela OMS por ser eficiente e barata. Utiliza
instrumeniD de baim custo e dispensa !l'ledicknentoscaros.
A acupuntura tradicionalmente é rear~ atra. vés da inserção de agulhas, entretanto, estímulos
não invasivos eslão ganhando cada vez mais adeptos.. A escolha e a estímulação dos pontos eslão
baseadas nos princípios milenares da filosofia
.oriental. A acupuntura
propõe a manter a saúde
das pessoas normais ou a tratar os distúrbios das
pessoas doentes. O acupuntor estuda integralmente o ser humano nos seus aspectos tisico,
mental e espiritual, utirtzando métodos de avaliação energética.. Embora a acupuntura possa ser
empregada de fonna esfacelada por médicos e por
qualquer profissional de saúde, há situações onde
se necessita de um verdadeiro acupuntor com IDdo
o seu embasamento teórico tradicional e com toda a
sua visão holfstica.
A eficácia da acupuntura foi comprovada através de numerosos llabalhos científicos publicados,
envolvendo dillersos quadros nosológicos envolvendo o sistema respiratório, oltalmológico, ~
gico, gastroíntestina, neurológico e músculo esquelético, entre outros.
As inãiCaÇÕes da acupuntura não se fimifam a
essas patologias ocorrendo novas descoberlas para
sua aplicação à medida que as pesquisas se desenvolvem. Ampla utilização da acupuntura tem sido
efetuada no terreno da anestesiologia, descrevendose inúmeras cirurgias de grande porte onde o êJcilo
de sua prática tem sido comprovado cientificamente.

se
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Ao tratar os doen1es, em face da diversidade
de quadros patológicos com que se confronla a plática daacupuntura, toma-se imperativa a necess"l2·
de do profissional em estabelecer um diagnóstico
precedente à intervenção terapêutica, o que demanda indispensavelmente wn conjunto de conhecimentos vastíssimos que abrange informações precisas

definidas as categorias de profissionais da acupuntura, já previstas no SUbsliluliw deste relator.
A intenção é das melllores e só merece louvores. Contudo, a redação do inciso I, do art 3", do
substitutivo, clara e objetiva. já engloba as sugestões relativas aos incisos I, 11 e III da subemenda apresentada pela nobre Senadora.

acerca da história natural e

No inciso I, de sua subemenda, a Senadora
Benedita da Silva propõe que sejam considerados

prognose da condição a
ser tratada, assim como do extraotdinálio campo
dos exames complementares em mecicina imprescindiWis à confirmação da hipótese diagnóstica
aventada entre tantas outras possfveis. Desta forma. é ilf1)0rtante haver integração enbe os acupuntoleS e os méáocos.
Ultimamente, há crescente busca de acupuntura pelo povo brasileiro, os poucos arrbulatórios populares apresentam longas filas de espera. A implantação da acupuntura nos postos de saúde exige
apenas a contratação de profissionais. A regulamen- .
tação da acupuntura permitindo a sua prática aos
médicos, profissionais de saúde, acupunlores e t~
nicos, aumentará o número de cursos e profissionais
habtlitados, e possibilitará a sua efetiva implantação
por todos os Estados através de equipes mulliprofissionais. Milhões de pessoas serão atendidas diariamente com sucesso e economia.

H- Da Audiência Públca

No dia 17 de abril do ano comente, esta Comissão, a requerimento da ilustre Senadora Benedita da
Silva, realizou audiência púbfJCa, visando a discutir o
projeto com todos os segmentos da sociedade, envolvidos com a prática da acupuntura, bem como de
outras medicinas alternativas e lantJém com as demais áreas de saUde, tidas como convencionais ou
cientificas.
Buscando o aprimoramento da matéria. após a
conclusão dos debates, esta relatoria concedeu aos
senadoleS prazo para que apresentassem emendas
ao projeto, se assim achassem necessário. Somente
a Senadora Benedita da Silva utilizou dessa faculdade. apresentando 2 (duas) subemendas ao substitu-

tivo, as quais passo a analisar.

·

SUBEMENDA N" 1

Esta subemenda sugere modificações no art.
3" do substitutivo, dando nova ledação a seus alUaiS
incisos I e 11, acrescentando os incisos III e IV e os
parágrafos 1° e 2"

:a

___ __Jysjjfjcando
proposição, a ilustre Senadora
assegura que o objetivo de sua proposta de subemenda leSide na intenção de tomar mais claramente

habilitados para o exercfcio da acupunlura o profissional formado, com graduação de nfvel superior
e/ou pós-graciJação em acupuntura. Tal pretensão
já eslá contemplada e bem deffnida no inciso I, do
art 3", do substilutivo do relator, quando este propõe
que será considerado habifdado o profissional com
graduação superior em acupuntura.
A respeito da pós-graduação não é necessária
a inclusão dessa exigência na lei,. visto que o requisito mfnimo exigido para que o profissional de nfvel
superior se estabeleça e exerça sua atividade será a
formação a nfvel de gmduação. Para os profissionais das demais áreas de saúde será exigida especialização em aaJpul1llaa.
No inciso 11, a iiUSire repleSen!ante do Estado
do Rio de Janeiro sugere que lantJém sejam considerados habtlitados para o exercício da acupuntura, o profissional formado em cuiSOS de medicina,
odontologia, veterinária, e que os mesmos sejam
portadores do titulo de especialistas em acupuntura. EsJa proposta seria imprescindivel se estes
profissionais lantJém já não howessem sido contemplados na proposta do relator. O já mencionado inciso I, do art. 3", do substitutivo é claro nesse
sentido ao veisar que serão considerados habilitados para o exercicio da acupuntura, os profissionais das demais áreas de saUde, de nfvel superior,
inscritos na forma da lei e portadoleS de certificado
de conclusão de curso de especiafaação em acupuntura.
Quanto ao inciso III, a Senadora Benedita da
Silva sugere que lantJém sejam considerados habilitados os profissionais de saíide portado!eS de certilicado de especialização em acupuntura. a nfvel de
pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, confonne

normas da legislação educacional, reconhecido pelo
órgão competente do MEC. O subslitutiW ao engl~
bar como habtlitados os profissionais das demais
áreas de saíide, conforme já comentado no parágrafo anterior, também já contempla a espécie. Quanto
ao controle dos cursos. sejam eles de pós-gradua-

ÇãO· a nrveitle mesttai:iO ouiie doütoraoo~ o1naso1,
do art. 3" do substitutivo, na forma com que está pro-
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posto, exige o reconhecimento dos certificados de

como emendas de redação e, como tal, este relator

conclusão de curso de especialização em acupuntura pelo órgão competente do Ministério da Educação
e do Desporto.
·
Também sugere a ilustre Senadora, através do
parágrafo 1°, do art 3", de sua Subemenda n• 1, que
os profissionais habilitados para o exercício da acupuntura deverão estar inscritos nas entidades profissionais competentes na forma da lei e com atuação
restrita ao5 limites legais de sua competência. É importante ressaHar que a profissão de acupuntor, uma
vez regulamentada, passa a ser autõnoma e a exigir
métodos próprios de controle e fiscalização. Pensando nisso, o relator, em seu substitutivo, prevê no art.
7" a criação do Conselho Federal de Acupuntura, órgão essencial e suficiente para a fiscalização e supervisão do exercício e da ética profissional da acupuntura. logo, todos os profissionais tidos como
acupuntores terão que, neste conselho, serem inscritos. Quanto à restrição do exercício da profissão
de acupuntor aos limites de sua competência, esta
igualmente se encontra bem definida ao final do inciso I, do art 3°, que exige aos praticantes de acupuntura atuação restrita aos limites de sua respectiva
profissão.
O § 2" da Subemenda n• 1 propõe que os profissionais de nível médio, com formação legalmente
reconhecida pelo órgão competente dos sistemas de
educação (federal, estadual ou municipal) exercerão
a função de assistentes, sob a supervisão e responsabilidade do profissional habilitado, conforme define
o art 3" do substitutivo. Tal hipótese também não
escapou à atenção do relator que, no art 5" de seu
substitutivo, teve o cuidado de disciplinar a profiSsão
em seu nível técnico, ao definir que aos portadores
de certificados de cursos de capacitação em acupuntura, emitidos por escolas oficiais ou reconhecidas pelos conselhos estaduais de educação, é livre
o exercício da profissão, na qualidade de· técnico,
devendo os mesmos exercerem a atividade sob orientação de profissional habilitado na forma do art. 3"
Para complementar a normalização, o substitutivo, em seu art 6", impõe que os curriculos mínimos
e a carga horária dos cursos de graduação e especialização em acupuntura, a que se refere o art 3",
bem como do curso de capacitação, mencionado no
art 5", serão definidos pelo órgão competente do Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Saúde.
Diante de tais aspectos, a proposta da Senadora Benedita da Silva, consubstanciada nos incisos I,
11, III e parágrafos 1• e 2", deve ser considerada

- opina pela sua rejeição, haja vista o contido no substitutivo apresentar-se com mais objetividade e melhor técnica legislativa.
Analisando Ó mérito das demais proposições, a
Subemenda n" 1 sugere a inclusão do inciso IV, no art.
3", propondo a habilitação do leigo, atualmente praticante da acupuntura, mas somente daquele que tenha
o exercício profissional na área por um período de no
mínimo 6 anos, até a data da publicação desta lei.
O substitutivo também contempla o leigo no
momento em que assegura, no inciso 11 do art. 3", a
habilitação do praticante de acupuntura, com exercício profissional efetivamente comprovado até a data
da publicação desta lei. Quanto à exigência para
que este profissional comprove efetivo exercício pelo
tempo mínimo de 6 anos, a proposta não atende ao
interesse social e por isso deve ser rejeitada.
Atualmente, não há lei que discipline o exercício da acupuntura, e respeitado o princípio constitucional da legalidade- de que ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma ·coisa seni\0 em
virtude de lei (CF, art 5", inciso 11) - o que ilão é
proibido é permitido. Dessa fonna, impor tal Çondi-ção significa elidir o direito daqueles que inveStiram
na profissão, adquiriram equipamentos e com imensurável esforço procuram se estabelecer nesse
ramo da medicina alternativa.
SUBEMENDA N• 2

Esta submenda, como bem justifica a SenadoBenedita da Silva visa à expansão da oferta da
acupuntura para toda a população brasileira, ressaltando a sua preocupação com o atendimento adequado e à criação de mecanismos que garantam a
qualidade e a responsabilidade na prestação dos
serviços.
Propõe a ilustre Senadora que seja inserido, no
projeto, dispositivo em que garanta o atendimento,
através da acupuntura, por meio do Sistema Único
de Saúde.
A inclusão desse dispositivo na lei servirá
como instrumento de antecipação daquilo que seria
apenas a atualização da tabela dos serviços prestados por meio do SUS, após a regulamentação do
exercício da acupuntura e, por isso, merece ser acolhida em todo seu mérito e na forma proposta pelo
relator confonne seu substitutivo.
ta

III-Voto
Tendo em vista as razões expostas, somos de
opinião que somente os graduados em acupuntura e
os demais profissionais da área de saúde poderão
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ser habilitados ao exercício da acupuntura, estes úl-

timos, com atuação restrita aos limites de suas respectivas profiSSÕes.
Para evitar que a acupuntura seja dividida e
destruída pelas diversas especialidades e para manter elevado o nível da acupuntura no Brasil, julgamos oportuno criar curso superior de acupuntura.
Atendendo, ainda, ao interesse social, houvemos por sensato e justo incluir os atuais praticantes
da acupuntura, cujo exercício efetivo possa ser legal
e legitimamente comprovado, dentre os profissionais
habilitados à sua prática e exercício, a par da distinçao do técnico em acupuntura que, nos limites da
lei, exercerá a profissão sob supervisão e responsabilidade de profissional habilitado na forma do art. 3"
do substitutivo apresentado.
A respeito da Audiência Pública, durante o debate desenvolvido, ficou patente a manifestação da
maioria dos segmentos presentes, que entendeu ser o
substitutivo deste relator satisfatório em relação ao disciplinamento responsável do exercício da acupuntura.
Diante de tudo que foi exposto, e visando à preservação da saúde da população e à valorização
dos trabalhadores, protegendo sua autonomia funcional, sem cercear seus direitos adquiridos anteriormente à vigência da lei que regulamente o exercício
da acupuntura, este relator conclui pela rejeição integral da Subemenda n" 1 e pelo acolhimento da n" 2,
ambas de autoria da nobre Senadora Benedita da Silva, e pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n•
õl, de 1995, na forma do substitutivo que se segue.
EMENDA N• 1 - CAS
Substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara n• 67, de 1995
Disciplina o exercício profissional
da acupuntura e determina outras prov;.
déncias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É assegurado, em toda o território nacional, o exercício profissional da acupuntura, observado o disposto na presente Lei.
Art. 2 2 A acupuntura consiste na utilização de
métodos naturais e técnicas apropriadas de estimulação de pontos e meridianos energéticos do paciente, com a finalidade de manter ou restabelecer a sua
saúde.
Art. 3" São considerados habilitados para o
exercício profissional da acupuntura:
I - o profiSSional com graduação superior em
acupuntura e os profissionais das demais áreas de
saúde, de nível superior, inscritos na forma da lei e

00045

portadores de certificado de conclusão de curso de
especialização em acupuntura, reconhecido pelo órgão competente do Ministério da Educação e do
Desporto, com atuação restrita aos limites de sua
respectiva profissão;
11 - o praticante de acupuntura, com exercício
profissional efetivamente comprovado até a data da
publicação desta lei.
Art. 42 A designação de acupuntor é privativa
de profissional habilitado na forma do art. 3" desta
lei.
Art.
Aos portadores de certificado de curso
de capacitação em acupuntura, emitido por escolas
oficiais ou reconhecidas pelos Conselhos Estaduais
de Educação, é livre o exercício da profissão, na
qualidade de Técnico em acupuntura.
Parágrafo único. O Técnico em acupuntura
exercerá a atividade sob orientação de profissional
habilitado na forma do art. 3"
Art. 62 Os currículos mínimos e a carga horária
dos cursos de graduação e especialização em acupuntura a que se refere o art. 3", bem como do curso
de capacitação mencionado no art.
serão definidos pelo órgão competente do Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de
Saúde.
Parágrafo único. Os certificados ou diplomas
de cursos congéneres expedidos por instituições estrangeiras, legalmente reconhecidos nos países de
origem, serão revalidados na forma da lei, atendendo-se à equivalência ao currículo e à carga horária.
Art. 7" Fica o Poder Executivo autorizado a
criar o Conselho Federal de Acupuntura que será o
órgão responsável pela fiscalização e supervisão do
exercício e da ética profissional.
É vedado o exercício da acupuntura
Art.
àqueles que não atendam aos dispositivos desta lei.
Art. 9° O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua
publicação.
Art. 1O. O Sistema Único de Saúde garantirá à
população o acesso à acupuntura, como opção de
tratamento, prevenção e manutenção da saúde.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 20 de junho de 199a Benl Veras, Presidente -Valmlr campelo, Relator
- Jonas Pinheiro - Antonio Carlos Valaclares Casildo Maldaner - cartos Wilson - Waldeck Ornelas, contrário - Lucídio Portella, contrário, apresentou voto em separado - Bello Parga, contrário -

s•

s•,

a•
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Romero Jucá- José Agripino Maia- Osmar Dias
- José Alves, contrário - carlos Bezerra - Lllcio
Alcântara, abstenção - Benedita da Silva - Emfiia

Fernandes.
VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR LUCÍDIO PORTELLA

Na Comissão de Assunto Sérios, ao
Projeto de Lei na Câmara n" fü, de 1995,
que "Regulamenta o exercício profissional

da acupuntura e dá outras providências".
1- Relatório
De autoria do Deputado Marcelino Romano
Machado e reapresentado agora, sob a forma de
Substitutivo, pelo seu relator, Senador Valmir Campelo, este Projeto de Lei de n• 67195 reveste-se da
mais alta importância para os interesses sociais,
mormente por tratar de assunto que atinge direta·
mente a saúde e a vida, pressupostos essenciais do
exercfcio da própria Cidadania.
A despeito da excelência do Substitutivo em
apreço, minha condição de Legislador contere-me a
penosa atribuição de procurador, qual um juiz, preservar a salvaguarda da nossa sociedade, permanecendo
eqüidistante dos interesses e atritos porventura surgidos entre os grupos profissionais. Nesse caso específ~
co, a sallde pública deve estar acima de quaiquer préjulgamento. Permito-me portanto, tecer, em seguida,
alguns comentários sobre o Substitutivo em determinados aspectos conceituais e formais, o que me força a
questioná-lo em sua validade intrinseca
Aspectos Histórico-Conceituais
A Medicina, genericamente considerada, ba·
seia a sua atividade técnica no bipolo diagnóstico-terapêutica. Estes dois aspectos estão profunda e indissociavelmente relacionados. Como é do conheci·
mento dos nossos dignos pares, em seus milhares
de anos, esta ciência hibrida, em suas múHiplas ori·
gens, vem coletando e testando métodos, processos
e técnicas que possam orientar os seus profissionais
nestes dois aspectos cruciais. A paliação e a cura
das doenças têm sido o objetivo precípuo da Mediei·
na, independentemente das correntes técnicas e dos
sectarismos filosóficos. Assim, todas as condutas terapêuticas, como a Acupuntura, a Farmacoterapia
Química, Botânica e Biológica, a Homeopatia, a Ci·
rurgia, a Fisioterapia, entre outras, são portadoras,
em contraposição à sua indiscutfvel eficiência, de
um potencial de desenvolvimento de reações adversas, de idiossincrasias, de morte etc. A acupuntura
não foge a esta regra geral.
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Os métodos terapêuticos, genericamente considerados, apesar de seu uso primariamente desti·
nado à paliação e à cura, têm surpreendido desagradavelmente mesmo os mais experientes profissionais da área médica, selecionados após difícil vestibular, treinados exaustivamente na teoria e prática
da Medicina por 8-1 O anos, em regime de tempo in·
tegral. E ainda assim cometem erros. Erros de diagnósticos e erros terapêuticos. Logo, é lícito concluirse, ao contrário da paradoxal postura de alguns grupos
alternativos, que deveria, em verdade, ser aumentado
o tempo de treinamento médico e tomados ainda mais
rigorosos os exames de proficiência técnica, antes de
ser permitida a exposiçãc da saúde da população à
sua ação prática. E não, como é proposto freqüentemente: a admissão na prática, de falsos médicos, cura·
dores com formação questionável, favorecidos pela falta de regulanJentação no setor, alardeando o domínio
de técnicas de cura miraculosas e místicas.
O próprio relaiório do Senador Valmir Campelo
enumera vários eventos de indução de graves c:f?nos
ao paciente pela utilização imprópria da acupuiliura.
Recente estudo, datado de agosto de 1995,~com
base em 5.029 referências sobre acupuntura publicadas na literatura mundial e acessadas pela Medli·
ne e Lilacs, no período de 1970 a 1994, informa que
foram publicados 139 trabalhos relatando efeitos ad·
versos relacionados à prática incorreta da acupuntura. Alguns desses artigos, inclusive, reportam cenle"
nas a milhares de casos, sendo que muitos destes
devido também ao diagnóstico errõneo ou não existente. Não é admissível, por exemplo, tratar-se uma
lombalgia corno se fora osteoartrose quando, em
realidade, é uma tuberculose da coluna espinhal.
Seria um erro diagnóstico fatal.
Além disso, trebalhos recentes chamam a
atenção para o fato de que, em países onde a ativi·
dade leiga é prevalente, o número de casos de efei·
tos adversos da prática incorreta da acupuntura é
freqüentemente subnotificado e, conseqüentemente,
inexistente na literatura especializada, uma vez que
o praticante poucas vezes tem condições técnicas
de reconhecer a ocorrência de tais efeitos.
Assim, como toda ação terapêutica, a acupuntura segue a definição geral de "Pharmakon", que

traduz, a um tempo, •remédio•, •magia• e •veneno•,
traduzindo a ambivalência dos métodos de trata·
manto médico.
O profissional médico antes de decidir pela escolha de determinada modalidade de tratamento, assume um determinado risco terapêutico que deve
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estar respaldado no diagnóstico o mais acurado possível. Não podemos, em pleno apagar das luzes do
século XX, regredir a um passado de obscurantismo místico, prescindindo das avançadas técnicas
diagnósticas atuais sejam elas clínicas bioquímicas
radiológicas imunológicas, computadorizadas, entre
outras tantas como forma de elevação da acurácia
da decisão terapêutica. O estabelecimento do diagnóstico, por outro lado, apóia-se numa formação extremamente complexa e exa!J$tiva, não percebida
pelo. leigo, estruturada em matérias como a Lógica,
a Crítica a Estatística a Anatomia ·a Fisiologia a Biofísica a Bioquímica, a Parasitologia, a Virologia, a
Psiquiatria, a Fisiopatologia, a Patologia, a Propedêutica, a Imunologia, a Clínica Médica, a Pediatria,
a Cirurgia a Obstetrícia, entre outras tantas. O diagnóstico é um processo de certeza holística, multifacetada que caracteriza o chamado •ato médico".
Toma-se muito difícil o convencimento racional de
que a convergência de tantos conhecimentos possa
ser substituída por técnicas diagnóstica não-testadas e não-provadas cientificamente, ou processos
terapêuticos rapidamente repassados a indivíduos
parcial ou impropriamente treinados. Seria um retrocesso, em· 1996, aceitar-se a exposição da população à ação aparentemente benéfica de equivalentes
dos antigos curandeiros, sacerdotes ou pajés, ao arrepio dos princípios científicos vigentes.
Tratando-se especificamente da Acupuntura, podemos ãozer que, por sua indiscutível efiCácia terapêutica trata-se de uma especialidade médica, reconhecida como tal pelo COnselho Federal de Medicina, em
sua Resolução de n" 1.455. A Acupuntura, em verdade
já foi implantada nas Unidades Públicas de Assislência à Saúde, em 1988, pela Resolução Ciplan n" 5188.
Utilizada originalmente pela medicina tradicional chinesa, com mais de 2.000 anos de existência,
sua aplicação consiste, primariamente, de procedimentos considerados invasivos, de natureza cirúrgica, através do chamado •agulhamento• (geralmente
de aço) de pontos específicos do corpo. As agulhas,
segundo a própria definição técnica desta especialidade médica, podem atravessar a pele, o tecido celular subcutâneo, a fáscia muscular e o tecido muscular em sua profundidade. Esta natureza cirúrgica é
reconhecida pela própria Administração Estatal de
Medicina Tradicional Chinesa da República Popular
da China. Em verdade, na China, o próprio berço da
Acupuntura, o ensino desta especialidade é feito exclusivamente nas Faculdades de Medicina, tanto em
nível de graduação, quanto de pós-graduação em
Medicina Tradicional Chinesa. O currículo deste cur-
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so, por outro lado, envolve, por lei, 30o/o de conheci-

mentos de medicina ocidental, considerados como
indispensáveis. Na China não existem, como se
quer fazer crer, os propalados cursos "avulsos• de
Acupuntura. Os "médicos-de-pês-descalços", em
realidade, líderes comunitários, aluam como os nossos agentes de saúde, isto é, detém alguns conhecimentos de higiene, de saúde pública, de profilaxia
das doenças, de algumas técnicas fitoterapêuticas e
de acupuntura para tratamento de mazelas de menor importância Os casos mais graves são sempre
encaminhados aos hospitais chineses.
Na França, Bélgica, República Theca, Filipinas, Paraná e Europa Oriental a prática da Acupuntura é exclusiva de médicos. A Dinamarca e a
Noruega, como a própria China, a consideram •ato
cirúrgico". Os países da antiga União Soviética detêm, ao contrário do que se acredita, o maior número de médicos praticantes da Acupuntura do
Ocidente. Nos Estados Unidos, a Acupuntura nunca foi regulamentada em nívei nacional. Vinte e
um estados adotaram normas que permitem a prática da Acupuntura por algumas modalidades de
profissionais da saúde de nível superior, após a
aprovação em exame de suficiência técnica executado pelos estados. Oito estados proíbem terminantemente a prática da Acupuntura por não-médicos.
Os outros vinte e um estados não têm qualquer legislação a respeito. A dicctomia de atitudes e a !alta
de uniformidade de ações, secundárias à liberdade de
iniciativa do legislatiVo dos estados, estabelecida na
sua própria Constituição, resultou numa colcha-de-retalhos conceituai, que se reflete no descrédito desta
especialidade naquele pafs.
Por outro lado, os ditos profissionais da saúde
não têm uma formação -similar à do médico, isto é,
via de regra não estão sufiCientemente embasados
tecnicamente para tomar decisões e executar medidas terapêuticas. Tal formação específica é sine
qua non para a execução do chamado "ato médico".
As profissões que mantêm uma semelhança de formação, por sua capacidade decisõria terapêutica legalmente estabelecida, mantidas as suas caracterfsticas típicas, seriam, exclusivamente, a Medicina, a
Odontologia e a Medicina Veterinária. A simples leitura das atnbuições previstas nas normas de regulamentação dos profissionais de outras áreas da saúde levam à constatação de que não existe respaldo
legal para a exorbitação de atuação por elas pretendida. Incluem-se neste -rol, a Biologia (Decreto n•
88.438, de 28-6-83); a Biomedicina (Decreto n•
88.439 de 28-6-83), a Farmácia e Bioquímica (De-
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creio n• 85.878 de 7-4-81); a Enfermagem (Decreto
n• 94.406 de 8-6-87); os Massagistas (Lei n• 3.968
de 5-10-61); a Fisio\erapia (Decreto-Lei n• 938 de
13-1 0-69); e a Psicologia (Decreto n• 53.464 de 211-64. Representantes do próprio Ministério do Trabalho manifestam-me a sua preocupação com a
possibilidade de afrouxamento das regras de atuação
profissional em at~udes que envolvam a vida e a generalização por razões polfticas, da possibilidade de realização de atos médicos pelas chamadas profissões da
saúde que não têm formação médica tfpica.
Assim sendo, não nos parece plausível, nem
vantajoso para a saúde da população, a abertura de
privilégios de formação de profissionais em Acupuntura sem o seu devido embasamento prévio em matérias
exclusivamente médicas. Dessa forma, os cursos de
Medicina, de Odontologia ou de Medicina-Veterinária
seriam um pressuposto. Especialmente, num país com
mais de 200.000 médicos, que executam, por exemplo, mais de 300 milhões de consultas/ano só pelo
SUS, com razoável nível de resolutividade, se considerarmos as imensas precariedades do sistema.
Por outro lado, não podemos deixar de considerar o direHo adquirido daqueles profissionais de
formação não-ortodoxa, não avaliada ou de impossível verificação, que comprovadamente venham praticando a Acupuntura e sejam portadores de certificado de conclusão de curso de capacHação nessa
área. Em contrapartida, não seria isento de riscos
para a Sociedade admitir-se a atuação de indivfduos
sem uma verificação de sua formação técnica de excelência irrefutável e de prática segura da especialidade. Tais profissionais, no entanto, caracterizados
por sua formação não-ortodoxa, teriam a sua atuação vinculada à supervisão de um Médico, ou de um
Médico Veterinário ou de um Odontólogo Acupunturista, como forma de assegurar-se a acurácia do
diagnóstico clínico e da adequação das atitudes terapêuticas. Nossa opinião baseia-se em posição expressa de modo bastante pertinente pelo Exm• Sr.
Senador Valmir Campelo, em seu relatório original.
Adicionalmente, consideramos justa a extensão
deste privilégio aos portadores de reconhecimento de
notório saber e prática na área, mesmo sem disporem
de titulação de nível acadêmico ou técnico.
Finalmente, é importante ressaltar que as posturas aqui colocadas, e por mim advogadas, têm o
suporte de relatórios de diversos eventos muttifacetados realizados nos úHimos três anos, como, por
exemplo, o Seminário sobre o Exercício da Acupuntura no Brasil, promovido pelo Ministério da Saúde
em 1993, do qual fizeram parte todos os interessa-
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dos em nfvel governamental e profissional no Pafs,
bem como o Relatório sobre Medicina Tradicional
Chinesa, resuttante de visHa oficial de representantes do Ministério da Saúde e de diversas Universidades Federais brasileiras à China em 1995.
Desses dOCtJmentos surgiu uma proposta legislativa
do próprio Poder Executivo, sobra a qual me baseio,
em parte, na minha proposta atual.
Com base no exposto, vejo-me na contingência
de, em benefício da Sociedade Brasileira, votar em
separado, com base no art. 132, § SO, alínea a. do
Regimento Interno do Senado Federal.

li-Voto
Com base na argumentação acima colocada,
proponho a aprovação do projeto de lei em epígrafe,
sob a forma do seguinte substnutivo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67
(SUBSTITUTIVO), DE 1995
R~lamenta o exercfcb prallstÍional
da acupuntura e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É permitida a prática profissional da
acupuntura em todo o território nacional, obedecidas
as disposições desta lei.
Art. 2° A acupuntura fica, aqui, definida como a
utilização de procedimentos invasivos de natureza
cirúrgica baseados no agulhamento de pontos específicos do corpo humano ou de animais.
Art. 3° São considerados aptos para a prática
profissional da acupuntura:
I - os médicos, odontólogos e médicos-veterinários, inscritos nos respectivos Conselhos Federais e
especializados em acupuntura, mantidas as restrições
de atuação de cada área profissional definidas em lei;
11 - os portadores de certificado de conclusão
de curso de capacHação em acupuntura emitido por
escola nacional ou estrangeira, legalmente reconhecida no país de origem, e devidamente revalidado
pelo Ministério da Educação, que comprovarem a
atividade profissional, sem processos étioos, cMs ou
penais diretamente relacionados a tal prática, até a
data da publicação desta lei.
III - Aqueles que, portadores de reconhecimento de notório saber, atribuído por autoridade profissional médica, odontológica ou médico-veterinária e
que comprovarem a atividade profissional da acupuntura, sem processos éticos, civis ou penais diretamente relacionados a tal prática, até a data da publicação desta Lei.
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Art 4" A designação de acumpunturista será
privativa dos profissionais mencionados no art 3"
Art 5" Aquele enquadrado no art. 32 , incisos 11
e III, terá o seu exercício profissional condicionado à
supervisão diagnóstica e indicação terapêutica determinada pelos profissionais médicos, odontólogos
ou médicos-veterinários especializados em acumpuntura, conforme o art 3", incise I.
Art 6" As instituições de ensino superior nas
áreas médicas, odontológica e médico-veterinária
oferecerão disciplinas optativas de acumpuntura nos
curses de graduação e pós-graduação específicas.
§ 12• Os currículos mínimos e a carga horária
dos curses de pós-graduação em acup\mtura serão
definidos pelo órgão competente do Ministério da
Educação e do Desporto.
§ 2". Os certificados ou diplomas de cursos de
pós-graduação em acupuntura expedidos por entidades estrangeiras, legalmente reconhecidas nos países de origem, serão revalidados na forma da Lei,
atendendo-se às exigências de equivalência curricular e de carga horária
Art 7" É vedado o exercício da acupuntura
àqueles que não atendam aos dispositivos desta Lei.
Art s• A infração ao art. 7" desta Lei configura
crime com punição prevista no art 282 do Código
Penal Brasileiro, independentemente de outras sanções administrativas e civis cabíveis.
Art. 9" O Poder Executivo regulamentará esta Lei
em noventa dias a partir da dela de sua publicação.
Art 1 O. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões,- Senador Lucídlo Por1ella.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELO
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
SUBEMENDA N2 1 AO SUBSmUTIVO
AO PLC N 2 67, DE 1995
Dê-se ao art. 3° do Substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara n2 67, de 1992 a seguinte redação:
Art 3" São considerados habilitados para o
exercício profissional da acupuntura:
I - o profissional formado, cem graduação de
nível superior e/ou pós-graduação em acupuntura;
11 - o profissional formado em cursos de Medicina, Odontologia, e Veterinária, portadores demulo
de Especialista em acupuntura;
III - profissional de saúde portadores de certificado de especialização em acupuntura, a nível de
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pós-gradução, mestrado e/ou doutorado, conforme
normas da legislação educacional, reconhecido pelo órgão competente do Ministério da Educação Desporto;
IV - o praticante que tenha o exercício profissional na área por um período de no mínimo 6 (seis)
anos, até a data da publicação desta Lei, efetivamente comprovado através de declaração de profissionais ou instituição de credibilidade profissional na
prática da acupuntura, reconhecida em âmbtto nacional.
Parágrafo 12 - todos os profissionais definidos
nos incises I, 11, III e IV para exercer a profissão de
acupunturista deverão estar inscritos nas entidades
profissionais competentes na forma da lei e com atuação restrita aos limttes legais de sua competência;
Parágrafo 2" - os profissionais técnicos de nível médio, com formação legalmente reconhecida
pelo órgão competente dos sistemas de educação
(federal, estadual ou municipal), exercerão a função
dê assistentes, seb a supervisão e responsabilidade
do profissional habilttado, conforme define o caput e
incisos I, 11, III e IV deste artigo.

e

Justificação

O objetivo desta proposta de subemenda reside na intenção de tomar mais claramente definidas
as categorias de profissionais da acupuntura, já previslas no trabalho do digníssimo relator da matéria.
Após ouvir detidamente todo debate oconrido na audiência pública de 17 de abril de 1996, lido material
remetido pelos segmentos envolvidos com a área e
discutido com vários profissionais de formação diferenciada, concluímos que o texto em debate carece
de uma redação mais esclarecedora, que proporcione uma melhor definição dos profissionais de nível
superior e do papel que pode ser desempenhado
pelo técnico, de maneira que contemple a atuação
de todos os profissionais e zele pelo bem estar da
população, consumidora de tão importante terapia
na manutenção e restabelecimento de sua saúde.
A nova redação proposta ao artigo 3° supõe a
criação do curse especffico para profissional de acupuntura, seja na graduação e pós-graduação, seja a
nível médio para os assistentes, a exemplo de outras áreas, de igual importância para a saúde da população, como a enfermagem e a fisioterapia No incise III, não descriminei a titulação dos respectivos
profissionais por já existir legislação que nos remete
a tais definições. No entanto, nos pareceu necessário que, em face dos currículos de profissionais não
incluídos no incise 11, se faz necessário uma especialização a nível de pós-graduação. regulada pelas
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regras do se!or competente do Ministério da Educação e Despor!o.
No inciso IV, reconheço a compelência e a
contribuição dada pelos práticos da acupuntura, que
tantos serviços 'relevantes têm preslado à nossa população. até a publicação desta lei. OUan1D a estes
vale salientar que. uma vez não õiSpOIIdo os mesmo
de um diploma legal. achamos adequado o pedido
da declaração mencionada nasubemenda.
Por fim. cria a categoria de profissional de nfvel
médio. corno na maioria das profissões equivalentes. visando a possibilidade de expansão do aterKimento responsável nesta área
Para nós se faz imporlante expficilar, mais uma
vez, a preocupação e o compromisso de contriluir
com o presente proje!o dentro da perspectiva de
possibilitar uma expansão na oferta deste serviço
para toda a população bJ'aSileira. Sem dúvida, aliada à preocupação da expansão, mantenho como
primeira preocupação/providência o atendimenlo
adequado e a criação de mecanismos que garantam
a qualidade e a responsabilidade do mesmo.
Para fazer a presente propositura, consultas
foram feitas à legislação de outros países, como
os Estados Unidos por exemplo. Este procedimento me auxiliou a entender que dois pontos são fundamentais na definição de uma lei sobre matéria
com esta dimensáo e complexidade : 12 - muito rigor na capacitação dos profissionais, e 2!', a criação de um sistema que garanta um atendimerr!o
de qualidade. Sem dúvida. não podemos deixar de
considerar a realidade de cada país, tanto no quadro de profissionais, como do tipo de demanda por
parte da população.
Sala da Comissão - Senadora Berii!dila da
Silva- Senadora Marina Silva.
SUBEMENDA NV 2 AO SUBSTITUTIVO AO
PLC NV õl, DE 1995

Inclua-se, onde couber, um novo artigo com a
seguinte redação:
Art ..• O tratamento de preservação e/ou manutenção da saúde, através da acupuntura, dellelá
ser oferecido à população brasileira através do Sistema Único de Saúde.

Justiticação
O nosso compromisso principal reside em
contribuir com o presente projeto dentro da prespectiva de possibilitar uma expansão na oferta
deste serviço para toda à população brasileira.
Sem dúvida, aliada à preocupação da expansão

Julho de 1996

mantemos, ainda,. corno preocupação, o atendimento adequado e a criação de mecanismos que garantam a qualidade e a responsabilidade na prnstação
do mesmo.

Sala da Comissão, - Senadora Benedila da
SBva- Senadora Marina Silva.
PARECER N" 376, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. sobre o Projeto de Lei da
Cãmara rf' 11, de 1996 (rf' 605, de 1995,
na Casa de origem), que "allera a I1!CiaÇ ão
do art. 11" da Lei rf' 9-034, de 3 de maio de
1995, que dispõe sobre a utiização de
meios operacionais para a prevenção e.
repressão de ações praticadas por~
nizaçêies criminosas•.
RelatDr: Se_nador José Fogaça

I

Relatécio

Trata-se do Proje!o de Lei da Cãmara n"'.11, de
1996 (Projeto de Lei nV 605, de 1995, na Cilsa de
origem), qué pretende alterar a redação do art 11" da
Lei nV 9.D34, de 3 de maio de 1995, que disPõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organi-

zações criminosas.
O presente projeto altera o citado art 11", que
estabelece o prazo de 180 õras para a prisão pro-cessual. Dá-lhe nova redação, determinando que o
prazo da instrução criminal seja de 81 dias, quando
o réu estiver preso, e de 120, quando solto.
Na Câmara do Deputados, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda. nos tennos do parecer da Subcomissão
Especial de Matéria Penal
No prazo regimental não foram oferecidas
emendas ao projeto.
É o relatóriO.

li-Voto
A prisão processual é uma prisão cautelar,

constituindo um instrumento para a realização do
processo ou garantia de seus resultados.
No sistema brasileiro aluai, a prisão proc essuai
pode derivar do ftagrante ou da dectetação de prisão

preventiva, dependendo, nesses casos, da existência de falo típico e indfcios de sua autoria. A prisão
preventiva é dectetada corno medida necessária à
garantia da ordem pública. bem como por ~

------·
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niência da instrução criminal, ou prua assegurar a
·
aplicação da lei penal
A propósito, são também de natureza acau1elatória as prisões decorrentes de pronúncia e da sentença condenatória recorrível, que dependem de
requisito de ordem subjetiva, ou seja, que o réu não
seja primário ou não possua bons antecedentes.
Ademais, para a decretação da prisão temporária, também cautelar, exige-se a análise da conveniência da investigação, e consideração de um mínimo de prova de autoria ou participação do indiciado
nos delitos graves indicados pela Lei n" 7 .960, de 21
de dezembro de 1989.
As providências cautelares para aplicação do
direito material, muitas vezes com sacrifício de valores essenciais, são necessárias à realização da justiça. pois a demora exigida para a solução do conflito pelas vias normais, poderia tomar inútil a decisão
definitiva.
A cautelaridade da prisão processual destina a
superar os riscos inerentes à própria estrutura do
processo, cuja formação, até o seu provimento definitivo, traz dilações. durante as quais o estado das
coisas pode sofrer atterações substanciais, como a
destruição das provas da acusação, a intimidação
de testemunhas, ou mesmo a fuga do acusado, tornando ineficaz a intervenção estatal para a solução
do conflito (em Presunção de Inocência e Prisão
Cautelar. Antônio Magalhães Gomes Filho. Ed. Saraiva, 1991 ).

Assim, cabe ao juiz avaliar em cada caso concreto a absoluta necessidade da cautela, em decisão motivada, verificando se a liberdade do acusado
pode comprometer o regular desenvolvimento e a
eficácia da atividade processual, e analisando, obrigatoriamente, a inexistência dos pressupostos da liberdade provisória.
Diante do exposto, é de observar que o processo obedece a preceitos legais determinados,
cujos atas reclamam um desenvolvimento temporal. Tendo em vista a notória morosidade do sistema judiciário e a necessidade de defesa da sociedade, e a busca da justiça, a custódia cautelar de
delinquentes não pode ficar restrita a prazo, uma
vez que a prisão processual decorre de uma avaliação da conveniência e oportunidade abalizada
pelo juiz, diante do caso concreto, de acordo com
o disposto no Código de Processo Penal, rnonnente
no seu art. 312.
O Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1996,
embora preceitue sobre o prazo de instrução criminal já determinado pelo Código de Processo Penal e
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consagrado pela jusrisprudência dos nossos tribunais, irá revogar tacitamente o a!ual preceito do art.
s• da Lei n" 9.034, de 1995, que, ao tralar da delimitação de prazo para prisão processual, permite a liberação prernatula, ainda que legal, de vários acusados, independentemente da observância dos

pres& .,asiDs de COI1IIeriência e oportunidade.
Isto posto, opi1amos pela aprovação do presente
projeto que, 1ranSiormado em lei, revogará o preceito
vigente do art. 8" da Lei n• 9.034, de 1995, tendo
em vista o interesse público da defesa sociaL
Sala da Corrissão, 25 de julho de 1996. - íris
Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator- Jefferson Péres - José Eduardo Outra - Romeu
Tuma - Ney S•-1113 - José lgnácio Ferreira Sérgio llac:hado - Edison Lobão - Regina Assumpção- Júnia llarise- Bernardo CsbraL
DEClARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR
JOSÉ EDUARDO OUTRA

Ao Projeto de Lei da Câmara n" 11,

de 1996, na
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.
Trata-se de proposição de autoria do Deputado
Michel Temer que visa a modificar o art. s• da Lei n•
9.034, de 3 de maio de 1995, que dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e
repressão de ações praticadas por organizações cri-

minosas.
O que se pretende, em síntese, é a desconstituição do prazo máximo de prisão processual, previsto nessa lei, para os crimes de que trata, e que,
de acordo com o retromencionado diploma lega~ é
de cento e oitenta dias. Quer-se, com esta proposição alterar a presente redação, para Ião-somente firmar-se, no plano nonnativc o que a jurisprudência
já assentou como período r · · 'iria para encerramento da instrução criminal: 111 , tenta e um) dias,
estando o réu preso e 120 (cento e vinte) dias, quando solto. A extrapolação destes prazos tem sido, reiteradas vezes, considerada por tribunais, quando
desprovida de razoável justificação, •constrangimento ilegal", autorizando-se, em decorrência, a concessão de habeas corpus, particularmente, quando o
réu encontra-se recolhido à prisão, hipótese em que
a Justiça, via de regra, determina sua soltura, sem
prejuízo do prosseguimento da ação penal.
A ques1ão é delicada. A intenção da lei foi, evidentemente, a de restringir a possibilidade de impetração de habeas corpus, em face da morosidade
da Justiça para encerrar a instrução criminal, ouando tratar-se de crime praticado por organizaçõ<·õ cri-
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mini>sas, envolvendo, portanto, réus de presumível
alta periculosidade. Mas, a par da discussão a respeito do princípio
de presunção de inocência, creio que não deve a
morosidade da prestação jurisdicional militar contra
a liberdade de quem quer que seja. Importa assinalar que, havendo motivo justificável, podem os prazos previstos na lei adjetiva penal ser uttrapassados,
sem que assim se configure o constrangimento ilegal.
Ademais, o art. 312 do Código de Processo
Penal autoriza a decretação de prisão preventiva
em outras hipóteses, além de provimento cautelar
para garantia da instrução criminal. Com eleito, diz
o referido art. 312 do CPP que, havendo prova de
existência do crime e indício suficiente de autoria,
a necessidade de preservação da ordem pública
ou económica, bem como a segurança na aplicação da lei penal são motivos que justificam a decretação da prisão preventiva, observado o disposto
nos artigos 313, 314 e 315 da lei processual penal
codificada.
Finalmente, creio que, na linha da melhor doutrin~ acerca da instrumentalidade do processo, os
me1os propmcionados pela própria Lei n• 9.034195particularmente o acesso das informações, nos termos do inciso III do ar!. 2", e estfmulo à colaboração
do mesmo diploma
espontânea, consoante o art.
legal - bem assim as inovações da Lei n• 9.099195
(de autoria do mesmo Deputado Michel Temer) hão
d<; lacili~r os trabalhos de instrução criminal e imprimir celendade às prolações de sentenças, deixando,
assim, de existir qualquer fundamento razoável para
que se tolere a chamada "prisãt? processual" por
prazo de até 160 (cento e oitenta) dias, conforme
dispõe o art. a•' ora sob exame.
Por estes motivos, opinamos favoravelmente à
aprovação des ~ proposição.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 1996.- Senador José Eduardo Outra.

s•

LEGISLAÇÃO CITADA
NO PARECER, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N• 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989 (")
Dispõe sobre prisão temporária.
Art. 1° Caberá prisão temporária:
• VIde Lei n• 8.072, de 25 de jtljho de 1990.
\

1 - quando imprescindível para as investigações o ;n':juérito policial;
-
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11 - quando o indiciado não tiver residência fixa
ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
IJJ - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal,
de autoria ou participação do indicado nos seguintes
crimes:
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu§ 2");
b) seqüestro ou cá~t:ere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°);
c) roubo (art. 157, caput, e seus§§ 1°, 2" e 3");
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1• e 2");
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2" e 3");
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação
com o art. 223, caput, e parágrafo único);
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput,
e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação
com o art. 223, caput, e parágrafo único);
•
I) epidemia com resuttado de morte (art. 267, § 1");
j) envenenamento de água potável ou substãncia alimentícia ou medicinal qualificado pela morte
(art. 270, caput, combinado com o art. 285);
I) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;
m) genocídio (arts. 1°, 2" e 3° da Lei n• 2.889,
de 1,.,.1 0-1956), em qualquer de suas formas típicas;
n) tráfico de drogas (ar!. 12 da Lei n• 6.388, de

21-1 0-1976);
o) crimes contra o sistema financeiro (lei n•

7.492, de 16-6-1966).
Ar!. 2° A prisão temporária será decretada peio
Juiz, em face da representação da autoridade policial
ou de requerimento do Ministério Público, e terá o pra-zo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em
case de extrema e comprovada necessidade.

(") Publicada no Diário Oficial de União, de 22 de
1989.

dez~bro da

§ 1° Na hipótese de representação da autorid<ide policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.
§ 2" O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir
do recebimento da representação ou do requerimento.
- § 3" O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério PúbliQQ e do Advogado, determinar
que preso lhe seja apresentado, solicitar informaçõ-
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es e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a eXa.me de corpo de deltto.

• Artigo com redação determinada pela Lei n~ 8.884,

§ 4° Decretada a prisão temporária, expedir-se-á
mandado de prisão, em duas vias, uma das quais será
entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.

Art. 313. Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação
da prisão preventiva nos crimes dolosos:
1- punidos com reclusão;
11 - punidos com detenção, quando se apurar
que o indiciado é vadio ou, havendo dúvida sobre a
sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos para esclarecê-la;
III - se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transttada em julgado, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 46 do
Código Penal.

§ 5° A prisão somente poderá ser executada
depois da expedição de mandado judicial.
§ 6" Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direttos previstos no art. 5°, da
Constituição Federal.

§ 7" Decorrido o prazo de 5 (cinco} dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em
liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão
preventiva.
Art. 3" Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais detentos.
Art. 4" O art. 4° da Lei n• 4.898, de 9 de dezembro de 1965, fica acrescido da alínea I, com a
seguinte redação:
• Texto Integrado à Lei modificada.

Art. 5" Em todas as ooman::as e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 (vinte e quatro) horas do Poder Judiciário e do Ministério Público
para apreciação dos pedidos de prisão temporária.
Art. 6" Esta Lei entra em vigor na date de sua
publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasma, 21 de dezembro de 1989; 168• da lndependência e 101° da República. -José Samey.
• Parágrafo acrescentado pela lei n11 6.416. de 24
de maio de 1977.

CAPITULO III
Da Prisão Preventiva
• VIde art. 2!1! da Ler de Introdução.
• Vide Lei n' 7.960, do 21 de dezembro de 1989,
sobra prisão temporária.
·

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial
ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva
decretada pelo juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.
• Artigo com radação detennlneda pela Lei n' 5.349,
de 3 de novembro da 1967.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econOmica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

de 11 de junho da 1994.

• Artigo com relação detenninada pela Lei nll! .6.416,
de24demaio de 1977.
• A referência aqui é feita a dispositivo original do
Código Penal. Vrda art. 64,1, da nova Parte Geral do
mesmo Código.

Art. 314. A prisão preventiva em nenhum
caso será decretada se o juiz vertficar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o lato nas
conãiÇÕes do art. 19, I, 11 ou III, do Código Penal.
• Artigo com redaçã.o determinada pela Lei n~ 5.349,
de3de novembro de 1967.
• A referência aqui é feHa a dispositivo original do
Código Penal. Vide art. 23, I, 11 e III, da nova Parte

Geral do mesmo Código.

Art. 315. O despacho que decretar ou denegar
a prisão preventiva será sempre fundamentado.
• Artigo com redação determinada pela Lei n2 5.349,
da 3 de novembro da 1967.

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verilicar a falta de
motivo para que subsista, bem como de novo dec;retá~a. se sobrevierem razões que a justifiquem.
• Artigo com redação determinada pela Lei
de 3 de novembro de 1967.

n~

5.349,

PARECER N"377, DE 1996
Da Comissão de Constituição e Jus-

tiça sobre pedido de reexame do PLC n•
4, de 1996 (n•1.156, de 1995, na Casa de
origem), que "Regulamenta o Inciso XII,
parte final, do art. 52 da Constituição Federal e dá outras providências."
Relator: Senador Jefferson Péres
A requerimento do Senador Pedro Simon, aprovado pelo plenário retoma a esta Comissão, para reexame, o Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1996.
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Atenta releitura do projeto, bem como de todas
as emendas, aprovadas, ou rejeitadas, não me convenceu da necessidade de modificá-lo, tal como aprovado nesta Comissão, salvo num ponto. A exoeção seria a
Emenda de Plenário n" 12, de autoria do ilustre Senador
José lgnácio Ferreira, que não foi acatada pelo relator.
Conquanto permaneçam válidas as razões para rejeitála, expandidas em meu parecer, curvo-me, no entanto,
aos argumentos do Senador José lgnácio, e>lpOS!os em
plenário, quanto às possíveis violações ao direito de defesa e ao princípio do contradttório, garantias insculpidas
na Constituição Federal. Quando nada, porque deixaria
a interceptação telefônica, realizada no decorrer da instrução process•lal, vulnerável a impuglaÇÕeS esbibadas
no cen::eamento do cireito de defesa
Em face do exposto, mocilioo o parecer, em parte,
para acolher a supracitada emenda do Senador José lglácio. No mais, romo frisei ele infcio, não wjo motivos para
fazer outras mudanças no projeto, ele reslo já mocificado
na Câmara Federal e neste Senado, com as emendas
aceilas, que forçarão o seu retomo à
ele origem

casa

· É o parecer.
Sala das Comissões, 26 ele junho ele 1996. - Íris
Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Relator R0!119U T4ma ·- José Fogaça - Ney Suassuna Bernardo cabral- José lgnácio- Regina Assum~
ção - Antônio Carlos Valadares - Eclison Lobão Lúcio Alcântara - Ramez Tebet- Elclo Alvares.
PARECER N" 378, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n°12, de 1996 (n" 725195, na casa de
origem), de Iniciativa do Presidente da RepúbUca, que "altera dispositivos do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 ele dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro- Pm:te E$peclaJ•.
Relator: Senador José Bianco·

1- Relatório
Vem à análise desta comissão projeto ele lei, já
aprovado na Câmara dos Deputados, que objetiva aperfeiçoar a Parte Especial do Código Penal Brasileiro.
Volta-se o projeto do Governo Federal à nobre
intenção ele coibir a prática do roubo e do furto e, no
caso dos veículos automotores, também da receptação dos produtos destes atos. Para tanto começa por
acrescentar parágrafo ao art 155 do Decreto-Lei n•
2.848, estabelecendo aumento da pena mínima quando· o furto for ele veículos com posterior transporte
para outro Estado ou mesmo para fora do Brasil.

..

----------
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Na hipótese específica de roubo, além de
reafirmar empenho de punir mais veementemente a
exportação ilegal,do veículo, penaliza com maior rigor a agressão à integridade física da vftirna O inciso V, proposto, refere-se à privação de liberdade, e,
como todos os outros incisos do § 2", prevê aumento
de um terço à metade na pena de 4 a 1O anos, estabelecida pelo art. 157.
Com relação ao outro elo da cadeia de furtos
e roubos de veículos, qual seja a figura do receptador, o projeto amplia as possibilidades de repressão, prevendo punição ao transporte do veículo e ao ato de desmonte, entre outros do gênero.
Há que se frisar, ainda, a caracterização de tratamento punitivo mais distanciado entre a receptação com desconhecimento dos fatos e aquela feita
de forma flagrantemente dolosa, expresso no estabelecimento das penas.
•
No final a inclusão da punição à aduHeração de
sinais que identifiquem o veículo automotor, prevendo
penas que podem chegar a seis anos ele prisão ou até
a nove, se o agente da falsilicação esliver em <i!Mdaele dO serviço público. Mesmo os que, enquan)o funcionários públicos agirem para permitir o Hcenciai:nento
ele veículos com chassi ou outro sinal iclentilicador
fraudados, estariam sujeitos à mesma pena

li-VOto
Elaborado sob cuidadosa técnica legislativa, o
projeto atende aos preceitos jurídicos e constitucionais, características, aliás; rotineiras às propostas
advindas do Ministério da Justiça.
No tocante ao mérito da intenção de modernizar importante conjunto de dispositivos do Código
Penal, adequando-o à criatividade dos agentes do
furto, do roubo, da receptação de veículos subtraídos, de sua adulteração e "licenciamento" ilegal, as
estatísticas mostram alannantes dados.
O periódico Conjuntln Econõmica, da Fundação Getúfio Vargas, publicou, em sua edição ele novembro ele 1994, artigo de lb Teixeira, informando que
•o setor automobilístico brasileiro é o mais importarrte
da América Latina O segundo não é outro país, ~a
indústria ele furtos e roubos de carros
Brasil".
.
Vários pontos do projeto demonstram a preocupação não só com a preservação do patrirnõnio
do cidadão, mas especialmente com a sua segurança pessoal. Diz o art. 3" da proposta: "Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 15 (quinze) anos, além de multa;
se resulta morte é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos,
sem prejuízo da multa ••

no
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Anote-se ainda que não é só roubo a vefculos
que trata o Projeto do Executivo. A exposição de
motivos do Exm2 Sr. Ministro da Justiça, esclarece:
registra-se ultimamente incremento do roubo, em
centros urbanos; consistente em, além da violência
ou grave ameaça, manter-se a v~ima subjugada em
poder do agente por algum tempo até horas, restringindo sua liberdade, como acontece por exemplo,
com roubos a pessoas que se dirigem a caixas automáticas de bancos e são obrigadas a fazer várias retiradas em estabelecimentos diversos, sob coação
do agente ou no caso de o agente, após a subira- ·
ção, manter a vítima sob seu poder para assegurar
ou facilitar a vantagem decorrente do crime".A punição mais exemplar às várias modalidades e fases de receptação de vefculos automotores
furtados ou roubados nada mais é do que o complemento legal necessário para desestimular o ato inicial da subtração daquele tipo de bem.
A questão do roubo de veículos é ainda mais
preocupante quando se observa a situação fora da esfera dos carros de passeio, onde é farto o noticiário a respe® do roubo de cargas rodoviárias agravado pelo seqüestro ou morte de motoristas profissionais, vez por outra castigados pelo afã de conduzir ·e proteger o palri~
nio de outrem, eventualmente sob seus cuidados.
No texto alUai do Decreto-Lei n• 2.848, está estampada a tendência de punir com maior rigor os crimes que atentam contra os bens públicos. Na proposta em análise a preocupação permanece e age,
também, no sentido inverso. Prevendo a cooperação
criminosa do agente do serviço público, o projeto
busca, com acerto ·sufocar a ciranda delttuosa que
tem na "legalização" de documentos de veículos
adutterados passo decisivo, permitindo o tr:ânstto
dos mesmos pelas vias públicas.
.
Diante do exposto e até que se criem attemativas a penas de reclusão para coibir esses e outros
crimes somos pela aprovação do Projeto em tela.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996. Íris Rezende, Presidente- José Bianco, Relator FranceHno Pereira - Beni Veras - Jefferson Peres - Sérgio Machado - Edison Lobão - Júnia
Marise - Ramez Tebet- José lgnácio- Bernardo
Cabral- Romeu Tuma.
PARECER N2 379, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 18, de 1996 (n• 692, de 1995,
na Casa de origem), de Iniciativa do Presidente da República, que •acrescenta

parágrafo único ao art. 282 do Código de
Processo Civil".
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I - Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1996 (n• 692, de 1995, na Câmara
dos Deputados), que "acrescenta parágrafo único ao
art. 282 do Código de Processo Civil".
A proposição, de iniciativa do Poder Executivo,
visa a atterar o art. 282 do Código de Processo Civil,
no sentido de incluir entre as indicações da qualifica·
ção da parte o número do cadastro de Pessoas Ffsicas - CPF e o número do documento de identidade
e o órgão expedidor.
Em exposição de motivos do Senhor AdvogadoGeral da União, o Executivo Federal justifica a iniciativa
com base no argumento de que "tal medkla possibilitará
a plena identifiCação da parte promovente, efiminando o
problema de homônimos, o que tem dificuttado. sobremaneira a verificação dos pressupostos prooesst ~ais objetivos da lttispendência e da coisa julgada".
O movei principal da iniciativa, portanto, reside
no falo de que é necessário melhorar as condições de
identificação da parte para que haja maior segurança
nas demandas movidas contra a Fazenda Pública
A proposição, em sua tramitação na Câmara
dos Deputados, recebeu emenda, a qual retirou do
texto original a necessidade de se indicar nas petições a filiação da parte. Tal decisão foi tomada sob o
argumento de que pessoas há em que a paternidade
pode ainda não estar definida. Nesse caso, a exi·
gência causaria constrangimentos ao cidadão e, por
este motivo, foi exclufda ·do texto primitivo.
11- Voto do Relator

O exarrie da matéria revela que a proposição em
apreço não padece de vicio quanto à constitucionalida·
de, juridicidade e regimentalidade. Contudo, é imperio-

so destacar que seus termos merecem aperfeiçoamento em dois pontos. O primeiro deles diz respeito ao
restabelecimento da necessidade de indicar nas petições a filiação da parte. Tal requistto é de excepcional
valor juríd~rocessual, na medida em que evtta que
homônimos sejam injustamente demandados.
Não se trata de receber com desprezo a modifi·
cação sufragada na Câmara dos Deputados, a qual
suprimiu a necessidade de indicar a filiação. É que
não se pode negar que mal maior tem decorrido da
sua omissão. Além do constrangimento, uma citação
defettuosa causa outras espécies de prejufzos, ine-
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rentes às demandas judiciais, que, em sua maioria, jamais são indenizados. O cidadão, indevidamente, perturbado na sua inércia, cifiCilmente logrará obter, de "otícic, a reparação do dailo material ou psicológico que lhe

de Minas Gerais, do terreno de 255 m2, situado na
praça Senador Cupertino, naquela cidade, doado à
União em fevereiro de 1954, com o propósito de ali
sediar uma agência dos Correios.

foi cansado.

Desde a lavratura da Escritura Pública de Doação,
em setembro de 1955, quando a União tomou posse
efetiva do imóvel, já decorreram mais de quarenta anos,
sem que o objetivo da doação tenha sido realizado.

Com relação ao segundo ponto, convém lembrar que o projeto não faz referência à necessidade
de identificação da pessoa jurídica. Assim como tal
cuidado é importante para a pessoa física, também
o é para a pessoa jurídica. Com a devida vênia, o argumento que justifica a necessidade da mudança
aproveita a ambos os casos.
Regstre-se, por último, que os fatos e argumentos expandidos indicam que a iniciativa sob exame
merece acolhida, o que nos leva a opinar favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 18,
de 1996, observada, no en!anto, a seguinte emenda:
EMENDA N• 1-CCJ
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Ar!. 1° O art.282 da Lei n• 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
Ar!. 282 .........................................- ..••.
Parágrafo único. O autor indicará, na
petição inicial, além dos dados referidos no
inciso 11, a filiação, o número do cadastro da
pessoa tisica ou da· pessoa jurídica, emitido
pelo Ministério da Fazenda, e o número da
carteira de identidade e o órgão expedidor.•
Sala da Comissão, .26 de junho de 1996.- Íris
Rezende, Presidente, - Antonio C. Valadares, Relator - Regina Àssumpção - Bemàrdo Cabral Sérgio Machado- Jefferson Péres- José lgnácio
Ferreira- Júnia Marlse - Romeu Tuma- Ney
Suassuna- Lúcio Alcântara - Benl Veras.
PARECER NO 380, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania ao PrOjeto de Lei da Câmara no
20, de 1996 (N" 4.545, de 1994, na Casa de
origem), que • Autoriza a reversão ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado de
Minas Gerais, do terreno que menciona".
Relator: Senador Francelina Pereira

É submetida ao exame desla CÓmissão o Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1996 (n• 4.545, de
1994, na Ca5<1 de origem) dispondo sobre a rever>ão ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado

Nada mais justo, portanto, que o Município de
São Pedro dos Ferros receba de volta seu imóvel,
para o qual, certamente, terá pronta utilização.

Como não vemos obsláculo constitucional e juríáco à tramitação do projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 26 de julho de 1996. Íris Rezende, Presidente - Francelina Pereira, Relator- Ney Suassuna - Romeu Tuma- Jefferson
Péres - Bernardo Cabral - Regina AssumpçãoJosé lgnácio Ferreira - LUcia Alcântara - Sérgio
Machado - Júnia Marise - Benl Veras.
PARECER NO 381, DE 1996

·•

Da Comissão de Constituição, JUstiça
e Cidadania, sobre o Projelo de Lei da Câmara n" 24, de 1996 (n" 4.804, de 1994, na
casa de Origem), de lnlci3tiva do Tribunal
Superior do Trabalho, que "cria cargos na
Seclelalia do TrllxriÍII Regional do Trabalho
da 241 Regláo e dá outras providências".
Relator: Senador Ramez Tebet
1 ..:. Relatório

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1996 (n• 4.804, de
1994, na Câmara dos Depu!ados), de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, que "cria cargos na Secre!aria do. Tribunal Regional do Trabalho da 24" Região e dá outras providências".
A proposição cria, no quadro de pessoal do
TRT da 24° Região, sete cargos em comissão, sendo três códigos DAS 5 e quatro DAS 4, 72 cargos
efetivos, sendo 22 de nível superior, 35 de nível intermediário e 15 de nfvel auxmar.
Estabelece, ainda, a proposição; mediante
emenda acrescentada pela Câmara dos Depu!ados,
que não poderão ser nomeados, a qualquer tftulo,
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou
Funções Gratificadas, parentes consagüíneos ou
afins, até o terceiro grau, de juízes e procuradores
em atividade ou aposentados há menos de cinco
anos, exoeto se integrandes do Quadro Funcional
mediante concurso público.
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Objetiva o Projeto em questão dar, àquela Corte Regional, localizada na cidade de Campo Grande
e com jurisdição em todo o território do Estado do
Mato Grosso do Sul, melhores condições de desempenho de suas elevadas missões institucionais.
Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
É o relatório.
11- Voto do Relator

Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara n• 24, de
1996, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art. 48, X), de iniciativa privativa do respectivo Tribunal Superior (CF, art. 96, 11, b).
Qua,nto à juridicidade e técnica legislativa, não
há reparos.
. .
Quanto ao mérito, cabe ressaltar a importância
da proposição, tendo em vista a relevância das funções a cargo daquela Corte Trabalhista.
O número de feitos da ,Justiça Trabalhista do
Estado do Mato Grosso do Sul, que conta, além do
TRT da 241 Região, criado pela Lei n" 8.431 , de 9 de
junho de 1992, com dezasseis Juntas de Conciliação e
creSCendo' a cada àrió, o que toma o
Julgamento,
seu contingente de pessoal ~lutamente insufiCiente
para atendimento às suas necessidades básicas, trazendo prejliízqs ineSiimálieis ai>s jurisdicionados.
Vale observar, aqui; também, ·a importância da
emenda acrescentada à proposição original pela Câmara dos Deputados. A vedação da nomeação de parentes dos juízes e procuradores, certamente, aperfeiçoou o projeto e representa passo importante no sentido da moralização da coisa pública em nosso País. ·
À guisa de .comentário. ressalte-se que trata-se· de
norma que caminha no mesmo sentido do· Projeto de Lei
do Senado n• 186, de 1995, de áutoria desta Comissão e já aprovado pelo Senado Federal, que 'proibe a
nomeação de parentes para cargos em· comissão",
hoje em tramitação na Câmara dos Deputados.· ·
A aprovação da presente · proposição representa, assim, providência urgente e correta no sentido de permitir a adeqiJada. prestação .da justiça trabalhista naquele grande Estado.
Destarte, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n• 24, de 1996, conforme aprovado na Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996. Íris Rezende, Presidente - Rames Tebel, Relator Ney Suassuna- José Fogaça- Lúcio AlcântaraBernando Cabral- Elcio Alvares- Romeu TumaEdison Lobão - Antônio cartas Valadares - Jeffer·
son Peres- Regina Assumpção- José lgnácio.

vem

DOCUMENTOS CITADO NO PARECER, ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO N°186, DE 1995,
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n• 186, de 1995, que
prolbe a nomeação de parentes para cargos em CO'missão e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro de 1995, Renan Calhelros, Presidente - Antônio Carlos Valadares, Relator - José Eduardo Outra - Ernandes Amorim.
ANEXO AO PARECER N• 761, DE 1995 .
Proíbe a nomeação de parentes para
cargos em comissão e dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1° 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, consangüfneo ou
afim até o teroeiro grau cMI, para cargos ou empregos em comissão bem como mantê-los nesses cargos ou empregos sob s.u.a chefia imediata.
Art. 2° Esta lei enira em vigor na data de sua
publicação.
LEI N• 8.431, DE 9 DE JUNHO DE 1992
Cria o T.-ibunal Regional do Trabalho da 241 Região.
··
O Presidente da R\)pública
. .. ..
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e ~u sanciono a seguinte ~i:
···
Art. 1° É criado o iribunal Regional (jo Trabalho da 24" Região, que .terá sede em. óàinpo Grande
- MS, com jurisdição em todo o território do Estado
de Mato Grosso do Sul~ · ·
·
Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 24•
Região será .composto .de oito Juíze~; com vencimentos e vantagens previstos na. legislação em vigor, sendo seis Togadqs; de inve~.idura vitalfcia, e
dois Classistas, de investidura temporária, representantes dos empregadores e dos empregados.
Parágrafo . único. Haverá um suplente para
cada Juiz Classista.
·
·
·
Art. 3• Os Juízes Togados serão nomeados
pelo Presidente da República, sendo:'
I - quatro dentre juízes do Trabalho, Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento em exer-
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cício na aluai jurisdição da 1O" Região. por antigüidade e por merecimento, attemadamenle;
11 -um dentre integrantes do Ministério Público
do Trabalho, com mais de dez anos de caneira;
Jll - um dentre advogados de notório saber jurldico e de repUtação ilibada, com mais de dez anos
de efeliva alividade profiSSional.
§ 1• O Tnbunal Regional do Trabalho da 10"
Região elaborará lista tripnce, visando ao preenChimento, por merecimento, de vaga de Juiz Togado
reservada a Magistrado de carreira, observando o
que dispõe a alínea b do inciso 11, do art 93, da
Constituição Federal.
§ 2• A Seccional da OAB do Estado de Mato
Grosso do Sul elaborará a lista sêxtupla reservada a
advogado militante, com a observãncia do que dispõe o art 94 da Constituição Federal
§ 3" O Ministério PúbfiCO do Trabalho elaborará
lista sêxtupla sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo
integrantes da respectiva dasse em todo o Pais, observado o que dispõe o art 94 da Constituição Fe-

deral.
§ 4• Ao Tribunal Regional do Trabalho da 10"
Região compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às vagas reservadas ao Ministério Ptíblico do Trabalho e adwgado mirltante.
§ 5" As listas de que trata este artigo serão elaborados no prazo de sessenta dias contados da data
da pubücação desta Lei.
Arl 4" Os Juizes Classistas serão nomeados
pelo Presidente da República, na forma prevista no
art. 684, da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso III, do parágrafo único, do art 115, da Constituição Federal, dentre nomes constantes de listas trfplices organizadas pelas diretorias das Federações e
dos sindicatos inorganizados em federações, com
base territorial no Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. o Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 1O" Região, dentro de
dez dias contados da publiCação desta Lei, convocará, por edital, as entidades sinãiCais mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo
de trinta dias, listas trfplices, que serão encaminhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
·
Art s• Os Juizes do Trabalho Presidente de
Juntas que tenham, na data da pubncação desta Lei,
jurisdição sobre o território da 24" Região, poderão
optar por sua permanência no Quadro da 1O" Região, sem prejufzo de concorrerem a-primeira composiçiio do Quadro da 24° Região.
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§ 1• A opção prevista neste artigo será manifestada por escrito, dentro de trinta dias contados da
publicação desta Lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1O" Região e terá caráter irretratável.
§ 2" Os Juízes do Trabalho Presidente de Juntas que optarem pela 1O" Região permanecerão servindo na Região desmembrada, garantidos os seus
direitos à remoção e promoção, à medida que ocorrerem vagas no quadro da 1O" Região, observados
os critérios legais de preenchimento. Até a instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 24°
Região, é permitida a permuta com Juiz Presidente
de Junta em exercício na 1O" Região da Justiça do
Trabalho.
§ 3" Os Juizes do Trabalho Substitutos da 10"
Região, no prazo de trinta ã1as contados da pubüca. ção desta Lei, poderão optar por ingressar no quad!O de Jufzes do Trabalho St1lstitulos da 24" Região,
ocupando as vagas criadas no art. 12 desta Lei.
§ 4• Na hipótese de oconência de vaga de Juiz
Presidente de Junta na Região desmembrada,: no
perfodo compreendido entre a vigência desta Lei e a
instalação do novo Tribunal, o preenchimento será
feito mediante promoção de Juiz do Trabalho Substituto que integra os Quadros da 1O" e da 24• Regiões, observada a legislação em vigor.
Art. 6" O Tribunal Regional do Trabalho da 24°
Região terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Trabalho pela legislação em vigor.
Art. 7" Todos os Juizes Togados e Classistas e
respectivos suplentes tomarão posse conjuntamente, independentemente da data da nomeação, perante o Ministro Presidente do Tnbunal Superior do
Trabalho em sessão prepaiatória de instalação do
novo Tribunal a se reaí!Zal' na sede da Corte Regional, no ãa anterior à data designada para instalação
oficial do Tnbunal Regional do Trabalho da 24° Região.
§ 12 Após a posse conjunta que se refere o c:aput deste artigo, na mesma sessão preparatória de
instalação, os Juízes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região elegerão, em escrutf.
nio secret>, sob a presidência do Ministro Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, os Juizes Presidente
• e VICe-Presidente da Corte para o primeiro biénio, observadas as recomendações da i..ei Orgânica da Magistratura Nacional ou do Estatulo da Magistratura a
que se refere o artigo 93 da Constituição Federal.

§ 2" Na impossibilidade de algum dos Jufzes
data prevista, terá o prazo de trinta
tornar posse
dias, prorrogável por mais trinta, para fazê-lo, sob
pena de perda do direito.

na
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§ 3" A sessão preparatória e a sessão solene
de instalação serão realizadas com a presença dos
Juízes que tomaram posse no dia designado. Au·
sente o Juiz Classista titular, o respectivo suplente
assumirá o lugar.
§ 4" Na sessão solene de instalação do Tribunal Regional do Trabalho, o Ministro Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho empossará os Juizes
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Corte.
Art. a• O novo Tribunal aprovará o respectivo
Regimento Interno dentro de trinta dias contados da
data de sua instalação.
§ 1° Publicado o Regimento Interno nos trinta
dias subsequentes, é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais Regionais de que trata esta
Lei, oriundos da mesma categoria, permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima
referido.
§ 2° A permuta só terá eficácia se homologada
pelo Pleno dos dois Tribunais Regionais,. devendo
as Certidões das Resoluções Administrativas serem
remetidas ao Tribunal Superior do Trabalho para fins
de registro. Homologada a permuta, esta terá caráter irretratável.
§ 3° A antiguidade do Juiz na composição do
Tnbunal que vier a integrar, na forma prevista no §.1•
deste artigo, será definida pelo Regimento Interno.
Art. 9° Até a data de instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região, fica mantida a
atual competência do Tribunal Regional do Trabalho
da 1O" Região.
§ 1° Instalado o Tribunal Regional do Trabalho
da 24' Região, o Presidente do Tribunal Regional. do
Trabalho da 1O" Região remeter-lhe-à todos os processos oriundos do território sob jurisdição do novo.
Tribunal, que não tenham recebido "visto' do Relator.
§ 2" Os processos que já tenham recebido 'visto" do Relator serão julgados pelo Tribunai'Regional
do Trabalho da 10" Região.

§ 3° A competência para o julgamento das
Ações Rescisórias pertinentes a litfgios oriundos do
Estado de Mato Grosso do Sul, decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1O" Região, com trânsito em julgado, será do Tnbunal Regional do Traba·
lho da 24° Região, salvo as de competência do T ribunal Regional do Trabalho.

Art. 10. As Juntas de CÓnciliaçãio e Julgamento
sediadas no Estado de Mato Grosso do Sul ficam
transferidas, com os respectivos servidores e acervo
material, para o Tribunal Regional do Trabalho da
24• Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e
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respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira, Juizes Classistas e servidores.
§ 1° Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional do.Trabalho da 1O" Região, a que se
refere este artigo, ficam transferidos para o Tribunal
Regional do Trabalho da 24• Região.
§ 2° Os Juízes de Carreira, Juízes Classistas e
servidores transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 1O" Região, até
que o orçamento consigne ao Tribunal criado por
esta lei os recursos necessários ao respectivo pagamento.
§ 3° A investidura no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, res·
salvadas outras formas legais de provimento de cargos e as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. São criados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 241 Região, com retribuição pecuniária prevista na legislação em vigor, seis cargos de Juiz Togado e duas funções de Juiz Classista.
Art. 12. Além dos cargos e.funções transferidos
ou criados na forma do art. 11 desta lei, ficam criados, .no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região,
com vencimentos e vantagens fixados pela legislação em vigor, dezassete cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, os cargos em comissão constantes do
Anexo I e os cargos efetivos constantes do Anexo li.
§ 1° Os cargos constantes dos Anexos I e 11
desta lei serão providos após a instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região, com sede
em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do
Sul, nos termos da legislação em vigor•.
§ 2° Os valores das funções da Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete do Tribunal
Regional do Trabalho da 24° Região 5erão idênticos
aos da mesma Tabela do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 3" Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região estabelecerá as ·atribuições das
!unções a que se refere o § 2• deste artigo.
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da
24° Região, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, abrirá concurso público de provas·
e títulos para preenchimento das vagas de Juiz do
Trabalho Substituto, depois de satisfeito o disposto
no art. s• desta lei.
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Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas
Juntas de Conciliação e Julgamento, com jurisdição
no território da 241 . Região da Justiça do Trabalho,
poderão permanecer no Quadro de Pessoal da 1O"
Região, mediante opção escrita e irretratável, manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, dentro
do prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante Ato do Presidente, tomar as medidas de natureza administrativas para a instalação e
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da
24°Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização,
instalação e funcionamento do Tribunal Regional do
Trabalho da 24° Região correrão à conta dos recursos orçamentános já consignados ao Tribunal Superior do TrabalhO Pela Lei n• 8:409(1), de 4 de março de
·1992,Programa de Trabalho 02.004.0013.5461.0001lnstalações de Tribunais Regionais do Trabalho.
· · Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer tftulo, para funções de gabinete, cargos em comissão ou· funções gratificadas da· administração do
Tribunal, parentes consangüíneos ou ·afins, até o terceiro grau, de Juízes em· atividade ou aposentados
há menos de cineo anos, exceto se' integrantes do
Quadro Funcional, mediante concurso público.
Art. 18. Esta Lei entra· em vigor na data de sua
publicação.
Art 19. Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Collor, Presidente da República Célio Borja.
.PARÉCER N° 382, DE 1996
'

.

.. '.'.'

· Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 11~. ·de 1995· . (n" 4.583, de
1994, na casa de,origem), de iniciativa do
Presidente da Repclblica, que dá nova redação aos arts. s•, 28 e 31. da Lei n" 7.672,
de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe SI>
bre I) Registro da Propriedade Marítima.
Relator: Senador Romeu Tuiria
'!

1- Relatório

'

'.-·.

.. ,·,

Encontra-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n°117, de 1995 (n• 4.583, de 1994, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação aos arts.
6°, 28 e 31 da Lei n• 7.652, de 3 tle fevereiro de
1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade
Marítima.
''
·-·
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A proposição, de iniciativa do Poder Executivo,
visa a atualizar o texto da lei que dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima, haja vista que a Const~uição de 1988 deu tratamento distinto à matéria
Especificamente, a Carta aluai não estabeleceu distinção entre brasileiros natos e naturalizados
para o deferimento do registro de propriedade de
embarcação. Todavia, a Lei n• 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, seguindo o texto da Constituição anterior, restringiu a brasileiros natos a faculdade de serem proprietários, armadores e comandantes de navios nacionais (art. 173).
· A Constituição de 1988, em seus arts. 12, § 2°,
e 178, § 2", suprimiu a distinção existente ao tempo
da Constituição anterior, o que ensejou que o Poder
Executivo viesse a propor alteráções ha lei que disciplina ó assunto, as quais estão sob·exame desta
·Casa.
·
·
Modifica o projeto, também, as normas que estabelecem os valares das multas cabíveis, adaptando-as à Unidade i=iseal de Referência (UFIR), que é
o·indlcador·adàquàdo para·a aplicação de multa aos
infratores· das normas que disciplinam ·a matéria. É
aHerado, também; ó árt. 31 que aindà prevê a extinta
Superintendência Nacional da Marinha Mercàirte SUNAMAN col'11d ·órgão' competente' 'para' aplicar
· sanções ·aos ..intratores das norma5 ·constantes da
-Lei 7:s5218s-.
·
- · ' ·Não se observou; quanto àjuridicidàde ou tegimeniaJídade; ·vício que impeça a aptovação do proje-•
to em apreço. Todavia, quanto à constitúcimialidade,
há que se considerar a modificação da matéria, introduzida pela E;menda Constttucional n• 7, de 1995,
que altera o art.178 da Constituição Federal.
A aluai redaÇão do art. 178 estabelece, em seu
pa~g'fl!Cl . único, que. na ordenaÇão do transporte
aquático a lei esiabelecerá' às condições em que o
tiàrisporte de mercadOrias na coboiagem e na navegação interior poderão' ser 'fe~os pór embarcaÇões
estrangeiras.
·
Ora, se a Constnuiçãó admite em determinadas siiuações que embarcação estrangeira·· atue
na' cabotagem é na navegação interior, pareeé-nos
procedente admitir cjúe estas' embarcações possam ser registradas em nome de pessoa física ou
jurídica estrangeira, desde que esteja submetida à lei
brasileira.

n•·

Não há sentido, no plano lógico-jurídico, que a
Constituição permita que embarcação estrangeira
explore a cabotagem e a navegação interior, mas
profba que estrangeiro registre sua embarcação no
órgão competente.
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A nosso ver, as modificações pretendidas estão aquém da norma constitucional que atualmente
rege a matéria. Realmente, o projeto sob exame foi
enviado ao Congresso com mensagem datada de 13
de maio de 1994. À época, o art. 178, § 2", restringia
aos brasileiros natos ou naturalizados a possibilidade de serem armadores, proprietários e comandantes de embarcações nacionais. De acordo com o §
3°, a cabotagem e a navegação interior eram privativas de embarcações nacionais. Na medida em que
a Constituição permitiu que a cabotagem e navegação interior sejam realizadas por embarcações estrangeiras, não há motivo para que persista a exclusividade do registro de embarcações para os bràs~
leiros.
Em conseqüência, há que se promover a alteração do texto sufragado pela Câmara dos Deputados, com a finalidade de adaptá-lo à nova ordem
constitucional que disciplina a questão.

11- Voto do Relator
Examinada a matéria, conclui-se que a proposição sob exame tem o mérito de promover a atualização da legislação infraconstitucional referente à
propriedade de embarcações, disciplinada pela Lei
n• 7.652, de 3 de fevereiro de 1988.
Registre-se, por último; que os fatos e argumentos expandidos corroboram a hipótese. de que a
modificação sob exame deve prosperar, o que nos
leva a opinar favoravelmente à aprovação do. Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1995, observada, no
entanto, a seguinte emenda substitutiva:
EMENDA N• 1-CCJ
Projetoe de Lei da Câmara n• 117
(Substitutivo), de 1995
Altera a Lei nO 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro
da Propriedade Maritlma.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os disposttivos a seguir enumerados da
Lei n• 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe
sobre o Registro da Propriedade Marítima, passam a
vigorar com a seguinte redação:
'Art. 3 2 As embarcações brasileiras,
exceto as da Marinha de Guerra, serão inscritas na Capttania dos Portos ou órgão subordinado, em cuja jurisdição for domiciliado
o proprietário ou armador ou onde for operar
a embarcação.
Parágrafo único. Será obrigatório o registro da propriedade no Tribunal Marítimo,

-----
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se a embarcação possuir arqueação bruta
superior a 100 (cem) toneladas, para qualquer modalidade de navegação.'
•Art. 6°
registro de propriedade de
embarcação será deferido, exceto nos casos
previstos nesta Lei, à pessoa física residente e domiciliada no País ou à entidade pública ou privada sujeitas às leis brasileiras. •
•Art. 8• Ao estrangeiro que não seja residente e domiciliado no País poderá ser deferido o registro de embarcação classificada
na atividade de esporte ou recreio.'

o

'Art. 9" ····-····-··············--····················

§ 1• ···············-··············-----··--·--···-

a) certidão de registro civil de nascimento do adquirente ou prova equivalente;
b) título de aquisição ou, em caso. de
construção, a respectiva licença e a prova
de quttação do preço, sendo admitida a ressalva quanto ao pagamento da parcela de
garantia;
c) prova de quitação de õnus fiscais e
de encargos sociais;
d) certificado de arqueação; e .
e) desenhos, especificações e men:terial descritivo. •
'Art. 22. ··············--··············-········-····
I - a embarcação deixar de pertencer a
qualquer das pessoas mencionadas ·no art.
SO desta Lei;

§ 32 No caso das embarcações classificadas ila atividade de esporte ou recreio, o
cancelamento far-se-á mediante requerimento do proprietário. •
•Art. 28. Pela inobservância das obrigações nos prazos previstos nesta Lei, será
aplicada ao infrator, pelo Tribunal Marfiimo,
a multa de 5 (cinco) Unidades Fiscais de
Referência- UFIR ou outro índice de atualização monetária que vier a ser legalmente
instituído, por mês ou !ração decorrido após
o prazo fiXado, até o limtte máximo de 200
(duzentas) UAR.

•Art 30. Verificado, a qualquer tempo,
que o proprietário ou armador deixou de
atender aos requisitos do art. s• desta lei,
ser-lhe-á concedido um prazo de sessenta
dias, contado na data do seu conhecimento,
para que se ajuste às citadas normas, sob

---

---------
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pena de, não o fazendo, ser detemtinada a
suspensão do tráfego das suas embarcações, bem como o cancelamento da autorização para operar em qualquer classe de navegação."
"Art. 31. O órgão competente do Ministério dos Transportes providenciará a efetivação das sanções aplicadas com base nesta lei, à vista de comunicação do Presidente
do Tribunal Marftimo.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••-••••u•••••-·

•Art. 33. · Os atos relativos às promessas, cessões, compra e venda e outra qualquer modalidade de transferência de propriedade ·de embarcação sujeitas a registro
serão feitas por escritura pública, lavrada
por qualquer Tabelião de Notas.

.

·.

'
•••••••••~•••••••n••••~•oo•o••••••••-n•••-••••nn·•••---

Art 2° Silo revogados os arts. 7° e 17 da Lei n•
7 .652, de 3 de fevereiro de .1988, que dispõe sobre o
Registro da Propriedade Maritima.
· Art 3°· Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em oontrário.
$alada Comissão,·6 de junho de 1996.- Íris
..
Rezende, Presidente - R~u Tuma, Relator. Sérgio Machado - Carlos Bezerra- Ney Suassuna- Lúcio Alcântara- José Fogaça- Regina Assumpção -, Bernardo Cabral - Je~rson Peres José lgmício- Antônio Carlos Vaiadares.
LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CAPÍTULO III
Da Nacionalidade
Art 12. São brasileiros:
1- natos:
:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil; ainda que de pais estrangeiros, desde que estes
·
não estejam a serviço de seu pafs; ,,.
b) os nascidos no estrangeiro, 'de pai brasileiro
ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na
República Federativa do · Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasilêira;
11 -naturalizados:
·. ·'·
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos origiNários de países
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de lfngua portuguesa apenas residência por um ano
ininterrupto e idoneidade moral
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de
quinze anos ininterruptas e sem condenação penal,
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
§ 1• Aos portugueses com residênCia permanente no Pafs, se houver reciprocidade em favor de
brasileiros, serão atribuídos os direitos· inerentes ao
brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.
§ 2° A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 3" São privativos de brasileiros natos os cargos:
I -de Presidente e VICE!-Presidente da República;
li - de Presidente. da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV- de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI -de· oficial das Forças Armadas:·
§ 4° Será declarada a perda da nacionalidade
do brasileiro que:
"
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
11- adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
.
a) .de rerioriheciiminto de nacionalidade originária peia lei estrangeira;
..
. b) de imposição de naturalização, pela norma
estrangeira, ·ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, eomo condição para pennanêricia em seu
território ou para o exercício de direitos civis.
EMENDA ÇONSTITUCIONAL N° 7, DE 1995
__ As Mesas da Câmata dos Deputados e do Senado ,Federal, nos .termos do § ;3" .do art 60 da
.Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
constitucional:
Art. 1• O art 178 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
-·
"Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo,' ·quanto à ordenação do
transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princfpio da reciprocidade.
Parágrafo único. Na ordenação do
transporte aquático, a lei estabelecerá as
condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior
poderão ser fettos por embarcações estrangeiras."
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CAPfruLOI
Da Finalidade

Arl ?!' Fica inclufdo o seguinte art. 246 no Titulo IX -"Das Disposições Constitucionais Gerais".

"Ar!. 246. É vedada a adoção de medi-da provisória na regulamenlação de artigo
da Constituição cuja redação tenha sido altemcla por meio de emenda promulgada a
partir de 1995."

81'BS1lia, 15 de agosto de 1995.
A Mesa da Câmara dos Depu1ados: Luís
Eduardo, Presidente - Ronaklo Perlm, 1"-VicePresidente - Belo Mansur, 2"-VK:e-Presidente Wilson campos, 1"-Secrelário- Leopoldo Bessone, 2"-Secrelário - Benedito Domingos, 3"-Secre- ·
tário -João Henrique, 4"-Secretário.
A Mesa do Senado Federal: José Sarney, Presidente - Teotônio VDela Filho, 1"-Vice-Presidenle
- JúUo campos, 2"-VICE!-Presidente - Odaclr Soares, 1 "-Secretário - Renan Calhelros. 2"-Secretário
- Levy Dias. 3"-Secretário - EmancleS Amorim, 4"Secretário.

0016-8-95.
. REDAÇÃO ORIGINAL

ArL 178:
"Ar!. 178. A lei disporá sobre:
I - a ordenação dos transportes aéreo,
marftimo e terrestre:
·
·
11 - a predominância dos armadores
nacionais e navios de bandeira. e regislros
b!asileiros e do país exportador ou iqlortador,
III- o transporte de granéis;
IV - a utilização de embarcações de
pesca e outras.
§ 1° A ordenação do transporte internacional cumprirá os acordos firmados pe1a
União, atendido o princípio de reciprocidade.
§ 2" Serão brasileiros os armadores,
os proprietários, os comandantes e dois terços, pelo menos, dos tripulantes· de embarcações nacionais.
§
A navegação de cabo1agem e a
interior são privativas de embarcações nacionais, salvo caso de necessidade pública,
segundo dispuser a lei.•

ao

LEI N.• 7.652, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1988

Dispõe sobre o registro ela Propriedade Marillma, e dá outras providências

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decrela
e eu sanciono a seguinte Lei:

Arl 1• Esta Lei tem por linafldade regular o registro da propriedade marftirna. dos direitos reais e
demais Onus sobre emban:ações e o registro de armador.

CAPfruLOII
Do Registro da Propriedade de Embarcações

ArL 2" O registro da propriedade tem por objeto
es1abelecer a nacionalidade, validade, segurança e
publicidade da propriedade de embarcações.
ArL
As embarcações brasileiras, exce!o as
da Marinha de Guerra, estão sujeitas à inscrição na
Capitania dos Portos ou órgão subordinado, em cuja
jurisdição for domicirlado o proprietário ou annador,
sendo obrigatório o registro da propriedade·no Tribunal Marftimo das que possuírem arqueação bruta suPerior a 20 (vinte) toneladas, se empregadas na navegação marítima, e daquelas com arqueação bruta
superior a 50 {cinqüenta) toneladas, quando destinadas a qualquer modalidade de navegação interior•
§ 1° Estando a embarcação somente sujeita à
inscrição, es1a valerá como registro.
§ 2" A falta do.regislro sujeila·o infra!or às sanções previstas nes1a Lei.
..
ArL 4° A aquisição de uma embarcação pode
ser fei1a através de sua construção ou de outro meio
regular em direito permitido, mas a transmissão de
sua propriedade só se consolida pelo registro no Tribunal Marítimo ou, para aquelas não sujeitas a esla
exigência, pela inscrição na Capitania dos Portos ou
órgão subordinado.
ArL 5" Ao proprietário da embaR:ação será expedida a Provisão de Registro da Propriedade Marítima ou Titulo de Inscrição depois de ultimado o processo de regislro ou de inscrição.
Parágrafo único. Presume-se proprietário a
pessoa ffsica ou jurídica em cujo nome estiver registrada ou inscrila a ernban:aÇão, conforme o caso.
Arl 6" O regislro da propriedade de embarcação será deferido, exceto nos casos previstos nesta
Lei, a brasileiro naiO ou à sociedade constitufda de
acordo com a lei brasileira, com sede no Brasil, administrada por brasileiros natos, cujo capital volante
pertença, em pelo menos 60% (sessenla por cento),
a brasileiros natos e controlada por brasileiros naiOs
ou por pessoa moral brasileira que satisfaça às exigências em realce.
§ 1• Persiste assegurada a situação dos que,
brasileiros naturalizados, já detinham a quafKlade de
proprietários, armadores, comandantes e tripulantes

ao
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e) certificado de arqueação; e
f) desenhos, especificações e memorial descri-

de navios nacionais, de acordo com o art. 20, do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, de 18
de setembro de 1946.
§ 2° Além dos casos previstos neste artigo, o
registro será, também, deferido a:
a) pessoas de direito público interno; e
b) sociedades de economia mista, empresas
públicas e fundações institufdas pelo Poder Público.
§ s•- O brasileiro nato, casado com estrangeira, somente poderá ser proprietário de embarcação
se tiver a direção dos seus bens ou dos bens do casal, nos termos da lei civil.
§ 4° A brasileira nata, casada com estrangeiro,
somente poderá ser proprietária da embarcação se
exclufda esta da comunhão de bens e competir à
mulher a sua administração nos termos da lei civil.
Art. 7" O registro da propriedade das embarcações classificadas nas atividades de pesca, será,
também, deferido a brasileiro ou à sociedade constitufda de acordo com a lei brasileira, com sede no
Brasil, que seja administrada por brasileiros, cujo capital votante pertença, em pelo menos 60% (sessenta por cento), a brasileiros e controlada por brasileiros ou por pessoa moral brasileira que satistaça às
exigências em realce.
Art. a• O registro da propriedade das embarcações classificadas na atividade de esporte e/ou recreio podará ser deferido a estrangeiros com permanência legal do pafs.
Art. 9° O pedido de registro da propriedade de
embarcação, inicial ou por transferência, bem como
o da averbação da promessa de compra e venda,
será fe~o pelo adquirente, no prazo máximo de 15
(quinze) dias, contados da data:
I - do tenno de entrega pelo estaleiro, quando
se tratar de embarcação construfda no Brasil;
11 - da chegada ao porto onde deverá ser inscrita a embarcação, quando adquirida· ou. construfda
no estrangeiro; e

III- do ato translativo da propriedade ou, no caso
de promessa de compra e venda, do direito e ação.
§ 1° O requerimento deverá conter:
a) certidão de registro civil de nascimento do
·
adquirente ou prova equivalente;
b) documentos que atendam às exigências dos
artigos SO e seus parágrafos e 7" desta Lei;
c) tftulo de aquisição. ou, em caso de construção, a respecliva licença e a prova de quitação do
preço, sendo admitida a ressalva quanto ao pagamento da parcela de garantia;
·
d) prova de quitação de õnus fiscais e de encargos sociais;
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tivo.

§ 2" Sendb a embarcação adquirida em condomfnio, o pedido será assinado por qualquer dos condôminos, fazendo referência aos demais e às respectivas quotas.
§ 3° Quando se tratar de órgão ou entidades
da Administração Direto ou lndireto Federal, Estadual ou Municipal, o pedido será fe~o por offcio.
Art. 1o. Quando a embarcação for adquirida no
estrangeiro, a autoridade consular brasileira, fornecerá documento provisório de propriedade que valerá até a chegada ao porto, onde tiver de ser inscrita.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será
iniciada nova viagem antes de feito o pedido de registro.
Art. 11. Enquanto se processar o registro, a
embarcação ficará autorizada a trafegar, mediante
registro provisório, fornecido pelo órgão de inscrição,
com até 1 (um) ano de validade.
Parágrafo único. O prazo estabelecido fieste
artigo poderá ser prorrogado pelo órgão de inscrição, desde que o proprietário não esteja incurso nas
sanções previstas nesta Lei pelo não cumprimento
de exigências.
CAPÍTULO III
DÓ Registro dos Direitos Reais e de Outros Õnus
Art. 12. O registro de direitos reais e de outros
õnus que· gravem embarcações brasileiras deverá
ser feito no Tribunal Marftimo, sob pena de não valer
contra terceiros.
·
§ 1° Enquanto não registrados, os direitos reais
e os õnus subsistem apenas entre as partes, retroagindo a eficácia do registro à data da prenotação
·
do título.
§ 2° Os direitos reais e os ônus serão registrados em livro próprio. averbados à margem do registro de propriedade e anotados no respectivo título,
devendo o interessado promover previamente o registro das embarcações, ainda não registradas .ou
isentas.
Art. 13. A hipoteca ou outro gravame poderão
ser constitufdos em favor do construtor ou financiador, mesmo na fase de construção, qualquer que
seja a arqueação bruta da embarcação, devendo,
neste caso, constar do instrumento o nome do construtor, o número do casco, a especificação do material e seus dados característicos e, quando for o
caso, o nome do financiador.
Art. 14. Os interessados, para requererem o registro dos dire®s reais e de outros õnus, apresenta-
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rão o contrato que deverá conter, obrigatoriamente,

além dos elementos intrínsecos ao ato:
I - as características principais da embarcação,
arqueação bruta, tonelagem de porte bruto e outros
dados que a identifiquem devidamente; e
11 -a declaração de estar segurada a embarcação, exceto quando constituída hipoteca ou outro gravame real na forma permitida pelo artigo 13 desta LeL
§ 1• O pedido de registro será apresentado
mediante requerimento do proprietário ou de seu
representante legal, acompanhado dos documentos
necessários, à Capitania dos Portos ou órgão subordinado, em cuja jurisdição estiver incluído o porto de
inscrição da embarcação, a quem caberá encaminhar· o requerimento e documentos a este apensos
ao Tribunal Marilimo.
§ 2° O registro do direito real ou do ónus será
comunicado pelo Tribunal Marítimo à Capitania dos
Portos em cuja jurisdição estiver incluído o porto de
inscrição da embarcação, para a devida anotação.
CAPITULO IV
Do Registro de Armador
Art. 15. É obrigatório o registro no Tribunal Marítimo de armador de embarcação mercante sujeita a
registro de propriedade, mesmo quando a atiVidade
for exercida pelo proprietário. ,
, ,
§ 1• As disposições deste artigo são igualmente aplicáveis, ainda que se trate de embarcação
mercante com arqueação bruta inferior às previstas
no artigo 3" desta Lei, quando, provida de propulsão
mecânica, se dedique a qualquer atividade lucratiVa
fora dos limites da navegação· do porto.
§ 2 2 Só será deferido o registro de armador a
pessoas ou entidades que operem, de modo habitual, embarcação com finalidade lucrativa.
§ s• É obrigada, também a registrar-se no Tribunal Marítimo como armador, a pessoa ou entidade
não enquadrada no caput ou no § 1• deste artigo,
quando o somatório das arqueações brutas das embarcações por esta apreSentadas ultrapassar os valores estabelecidos no artigo s• desta lei observando o disposto no parágrafo anterior.
Art. 16. Para efeitos desta lei compreende-se
como armador a pessoa física ou jurídica que, seu
nome e sob sua responsabilidade, apresenta a embarcação para sua utiii:Zação pondo-a ou não a navegar por sua conta.
Parágrafo único. Nesse conceito também se incluem aqueles que tenham o exclusivo controle da
expedição sob qualquer modalidade de cessão, embora: recebam a embarcação devidamente aparelha-

.
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da e tripulada, desde que possuam sobre ela poderes de administração.
Art. 17. A armação de embarcações só poderá
ser exercida por pessoa e entidades caraC1erizadas
no artigo 6°, no seu § 1• e nas alíneas de seu § 2",
e, quando se· tratar de embarcação classificada na
atividade de pesca, pelas enumeradas no artigo 7"
desta Lei.
§ 1• As pessoas e sociedades mencionadas no
artigo 6" e seu § 1• e as sociedade constituídas na
forma do artigo 7° terão que possuir os requisitos
de comerciante para exercerem a armação de embarcação mercante.
§ 2" As pessoas ffsicas armadores de pesca,
fica dispensadas da comprovação da qualidade de
comerciante.
Art. 18. O Pedido de registro e seu encaminhamento obedecido, no que couber, ao estabelecido no§ 1• do artigo desta lei, expedindo a Capitania
dos Portos ou órgão subordinado à autorização para
que armador possa praticar desde logo os atos perti- ·
nentes à expedição da embarcação, uma vez cum"
pridas as demais exigências legais.
Parágrafo único. Ultimado o processo será expedido pelo Tribunal Marftimo o Certificado de Registro de Armador.
Art. 19. A armação, qualquer que seja a sua
modalidade, deverá ser averbada à margem do registro da embarcação e na respectiVa Provisão.
§ 1• A averbação será antes da viagem, cabendo à Capitania dos Portos ou órgão subordinado a
fazer constar do Rol de Equípagem o nome do responsável pela expedição antes mesmo de encaminhar o requerimento ao Tribunal Marítimo.
§ 2" O requerimento será apresentado a qualquer Capitania dos Portos ou órgão subordinado por
quem for exercer armação, acompanhado de uma
via do instrumento da outorga, para encaminhamento imediato ao Tribunal Marítimo, podendo ser requerido, ao mesmo tempo, o registro de armador
quando se tratar da pessoa ainda habilitada, juntando-se neste caSo, os documentos necessários.
§ s• Caberá a que, fizer a outorga, a obrigação
de participação ao Tribunal Marítimo no Prazo de 15
(quinze) dias data do instrumento.
Art. 20. As embarcações mercantes sujeitas a
registro só poderão operar sob a administração de
pessoa ou entidade que esteja registrada como armador no Tribunal Marítimo, ressalvados os casos
em que este registro é d[spensado.
Art. 21. Para o fiel cumprimento do disposto
nos artigos anteriores, caberá às Capitanias dos
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Portos ou órgãos subordinados e às autoridades
consulares brasileiras no exterior fiscalizar e reter as
embarcações infratoras, comunicando a ocorrência
ao Presidente do Tribunal Marftimo, para aplicação
das penalidades.
CAPfTULOV
Do cancelamento dos Registras
e dos Impedimentos
Art. 22. O registro da propriedade será cancelado quando:
I - a embarcação deixar de pertencer a qualquer das pessoas caracterizadas nos artigos 6", 7" e
8" desta Lei;
11 - a embarcação tiver que ser desmanchada;
III - a embarcação perecer ou, estando em viagem, dela não houver noticia por mais de 6 (seis)
meses;
IV - a embarcação for confiscada ou apresada
por Governo estrangeiro, no último caso, se considerada boa presa;
V - provado ter sido o registro fei10 mediante
declaração, documentos ou atos inquinados de dolo,
fraude ou simulação;
VI - determinado por sentença juãocial transitada em julgado; e
VIl - extinto o gravame que provocou o registro
de embarcação isenta.
§ t• Nos casos dos incisos I, 11, III, IV e VIII,
proceder-so-á ao cancelamento do registro a requerimento do proprietário, o qual deverá fazê-lo no prazo máximo de 2 (dois) meses, contados da data do
even10, ou de 8 (oi10) meses, contados da data da
úHima notfcia no segundo caso do inciso III, Cabendo, pelo não cumprimento da exigência, a multa prevista nesta Lei.
§ 2" Nos casos dos ·incisos V e VI e nos demais, não previstas neste artigo, proceder-so-á ao
cancelamento do registro ex offlclo, quando comunicados ao Tribunal Marftimo.
Ar!. 23. A hipoteca ou outro gravame será cons~
derado extinto, carocelando-se o registro respectivo:
I - pela extinção da obrigação principal;
11 - pela renúncia do credor;
III - pela perda da embarcação; e.
IV- pela prescrição extintiva.
Parágrafo único. O cancelamento será feito a
pedido do interessado.
Art. 24. O registro de armador será carocelado:
1- pela extinção do contra10;
11 - quando deixarem de ser satisfeitas as condições legais para o exercfcio da atividade;
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III - quando obtido em desacordo com a legislação vigente ou por meio de declarações, documentos ou atos inquinados de dolo, fraude ou simulação;
IV - quando provado que o armador empregou
a embarcação, no todo ou em parte, na prática de
atos previstos em lei como crime ou contravenção
penal ou lesivos à Fazenda Nacional, ou que, de
qualquer forma, facilitou a sua utilização para tais
fins; e
V - quando, canceladas todas as autorizações
que lhe tenham sido outorgadas, o armador não venha a obter, dentro do prazo de 2 (dois) anos, a
nova autorizaÇão para operar na navegação.
§ 12 No caso do inciso I, proceder-se-á ao cancelamento do registro a requerimen10 do interessado, enquanto nos demais o cancelamen10 será ex
offlclo, dependendo, na hipótese do inciso IV, de
decisão definitiva em processo de acidente ou fato
da navegação, e, no caso do inciso V, de comunicação, ao Tribunal Marftimo, pelo órgão competente.
§ 2" Ficam impedidas de se registrarem como
armador as pessoas que, exercendo de fato'' essa
atividade, incorrerem na prática de que trata o inciso
IV deste artigo.
'
Art. 25. O cancelamento do registro de armador, nos casos dos irocisos 11, III e IV do artigo anterior, resuita no canoelamento automático da autorização para operar em qualquer classe de navegação.
Art. 26. As pessoas que tiverem o registro de
armador cancelado na forma do inciso IV, do artigo
24, desta Lei, ficam impedidas de participar da administração de entidades de direito público ou privado
que se dediquem à armação de embarcações.
..
§ 1• Às entidades que não observarem o disposto neste artigo, não será concedido registro de
armador, ficando suspensa temporariamente a atividade das que já estiverem registradas.
§ 2" São considerados na condições de armador, e, assim, sujeitos ao impedimento aludido neste
artigo:
a) os que, mesmo sem registro no Tribunal Marftimo, exerçam a atividade, ajustando-se ao conceito estabelecido no. artigo 16 e seu parágrafo único
desta Lei;
·
b) os que integravam, ao tempo do fato, a direção de entidades de direito público ou privado que tiverem o registro de armador cancelado na forma do
inciso IV, do artigo 24, desta Lei, a não ser que fique
provada sua isenção.
Ar!. 27. A reabilitação de armador pessoa ffsica
ou de sócios e dirigentes de empresa que tenham
sofrido a sanção do inciso IV, do artigo 24, desta Lei
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poderá ser requerida somente 1 (uma) vez perante o
Tribunal, após 5 (cinco) anos de trânsito em julgado
da decisão condenatória, observadas as exigências
legais, e desde que, no período de cassação, não
tenham sofrido nenhuma punição pelo Tribunal Marítimo.
CAPÍTULO VI
Das Sanções
Ar!. 28. Pela inobservância das obrigações
nos prazos previstos nesta Lei, será aplicada, pelo
Tribunal Marítimo, ao infrator, a multa de 5 (cinco)
vezes o Maior Valor de Referência vigente no
País, por mês ou !ração decorrido após o prazo fixado, até o máximo de 200 (ctuzentos) valores de
referência
§ 1° A falta"de registro, seja o de propriedade
ou o de armador, sujeita o infrator também ao cancelamento da ao.Jtorização para operar em qualquer
classe de navegação, sem prejuízo da suspensão
imediata do tráfego da embarcação em situação irregular ou de todas as embarcações do armador, conforme o caso •.
§ 2" As mesmas penalidades serão aplicadas à
pessoa que, sem estar legalmente hal;lil~ada como
armador, exerça tal atividade na situação previst? no
parágrafo único, do artigo 1~. desta Lei.
§ 3• Nos casos de reincid_ência, li!S muiU!S serão aplicadas em dobro.
§ 4° Mediante o pagamento da multa e iniciado
o processo de registro, o tráfego da embarcação
será liberado por autorização do Presidente do Tribunal Marítimo.
Ar!. 29. O não cumprimento da exigência no
prazo de 30 (trinta) dias ou naquele fixado. no despacho, contados a partir da data do seu conhecimento, ou ainda a falta de pagamento das taxas
na forma estabelecida no Regimento de Custas
do Tribunal Marítimo importará no indeferimento
do pedido e conseqüente arquivamento do processo.
§ 1• A partir da datada ciência do despacho de
indeferimento, será considerada em s~ação inregular a embarcação ou o seu armador.
§ 2• Para desanquivamento do processo indeferido, o interessado ficará sujeito à renovação do
pagamento das taxas.
· Ar!. 30. Verificado, a qualquer tempo, que o
proprietário ou anmador deixou de atender aos requisitos dos artigos 6°, .,. e s• desta Lei, ser-lhe-á
concedido um prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do seu conhecimento, para que se
ajuste às citadas normas, sob pena de, não o fa-
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zendo, ser determinada a suspensão do tráfego das
suas embarcações, bem como o cancelamento da
autorização para operar em qualquer classe de navegação.
Art. 31. A Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAN, nos casos de sua cometência, providenciará a efetivação das sanções
aplicadas com base nesta Lei, a vista de comunicação do Presidente do Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. As medidas pun~ivas serão
tomadas sem efeito tão logo cessem os motivos que
as determinaram, feita a prova através de documento expedido pelo Tribunal Marítimo.
CAP[TULO Vil
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 32. As disposições da legislação sobre registras públicos serão lilplicadas, subsidiariamente,
ao registro de dire~os reélis e de outros ônus sobre
embarcações, e às averibações deconrentes. . .
Ar!. 33. Os atos relativos às promessas, cessões, compra e venda e outra qualquer modalidade de transferência de propriedade de embarcações sujeMs a registro serão fe~as por escritura pública, lavrada por qualquer Tabelião de Notas, se
na comarca não existir cartório privativo de contratos
maritimos.
Parágrafo único. Quando· o outorgante for
·casado, qualquer qlie seja o ·regime de bens,
será indispensável o consentimento do outro
cônjuge.
Ar!. 34.· Aos processos em andamento, que estiverem oom''exigência; será aplicado o disposto no
artigo 29 e seus parágrafos, se os interessados não
a satisfizerem dentro de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Lei.
·
Art. 35. O Tnbunal Marítimo baixàiá as normas
complementàies referentes à instrução e tramitação
dos proceSSÕs de regisiro em geral.
Art. 35, Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. · •
Art. 37.''Rcam revogados o Tftuio III da Lei n•
2.180 (1), de 5 de fevereiro de 1954, os artigos de
12 a 20 da Lei n• 5.056 (2), de 29 de junho de 1966,
a Lei n• 5.742 (3), de 1• de dezembro de 1971 e as
demais disposições em contrário.

JOSÉ SARNEY, Presidente da Repllblica. Henrique Sàlíóla.
(1) Leg. Fed., 1954, pág. 64; (2) 1966, págs. 959 a 1.203; (3)
1971, pág. 1.saf
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PARECER N• 383, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 128, de 1995 (n• 4.773, de 1994, na
Casa de Origem), de Iniciativa do Presidente da República, que "autoriza o Banco
Central do Brasil, autarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda, a doar o imóvel que
menciona, no Município do Rio de Janeiro,
Esiado do Rio de Janeiro".

Relator: Senador Darcy Ribeiro
I - Relatório
O Senhor Presidente da República, na Mensagem n" 826, de 1994, submeteu à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado da correspondente
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, o texto do projeto de lei que "Autoriza o
Banco Central do Brasil, Autarquia vinculada ao Ministérto da Fazenda, a doar o imóvel que menciona, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro".
A iniciativa presidencial converteu-se, na Câmara
dos Depu1ados, no Projeto de Lei n• 4.773-B, de 1994,
submetido a trami1ação regular e recebendo parecer
favorável das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça
Deve-se ainda registar que, conforme consignado na Exposição de Motivos em epígrafe, o objeto da
doação são os pavimentos 12" a 20", do imóvellocafi-.
zado na rua Uruguaiana n• 174, na cidade do Rio de
Janeiro, já utilizados pelo Ministérto Público Federal,
para instalação da Procuradorta-Geral da República.
2-Voto
Nos termos do art. 101 , do Regimento Interno,
compete a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, jurtdicidade e regimentalidade do projeto em referência.
O projeto atende aos pressupostos contidos
nos arts. 48, ttem V, 65 e 84, item III, da Constituição
Federal.
Trata-se, como se vê, de incorporação de bem
pertencente a entidade autárquica da União ao pa:trtmõnio de órgão integrante da estrutura jurisdicional
do Estado, pelo instttuto da doação.
•
lnexistindo reparos a fazer no que concerne à
jurtdicidade e à regimentalidade, o nosso parecer é
pela aprovação do Projeto de Lei n• 128, de 1995.
•
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996.lris Rezende, Presidente - Darcy Ribeiro, RelatorEsperidlão Amin - Júnla Marise- Ramez TebetNey Suassuna - Jefferson Peres - José Eduardo
Outra -José lgnácio - Sérgio Machado- Romeu
Tuma- Regina Assumpção- Edison Lobão.
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PARECER N° 384, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 39, de 1996 (n"
203195, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto da Resolução A.735(18),
da Organização Marítima Internacional
(IMO), aprovada em 4 de novembro de
1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO".
Relator: Senador Humberto Lucena
1 - Relatório
Em cumprtmento ao disposto no inciso I do ar!.
49 da Constituição, que assegura a competência privativa do Congresso Nacional para decidir definitivamente sobre os atos internacionais, o Senhor Presictente da República enviou às Casas Legislativas o
texto da Resolução A.735(18), da Organização Marítima Internacional, firmada pelo Governo brasil~ro. a
qual contempla uma emenda à Carta constitutiVa da
referida organização.
'·
A mensagem presidencial, de 28 de agoSto de
1995, iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados, onde, após distribuída e aprovada nas Comissões de Relações Exteriores, de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Redação, recebeu a chancela do Plenário daquela Casa em 24 de
abril de 1996, sendo, em seguida, enviada a este
Senado Federal.
A Resolução da Organização Marairna Internacional destina-se a emendar 3 (três) artigos da Convenção instituidora do organismo, aumen1ando de
"32 para 40 o número de membros do Conselho, assegurando uma representatividade mais adequada
para as decisões tomadas por aquele órgão", nos
termos da exposição de motivos que acompanha a
mensagem, assinada pelo Ministro das Relações
Exteriores.
É o relatórto.
2-Voto
Cuida o presente ato internacional de urna resolução da Organização Marítima Internacional, que
visa a ampliar o número de membros de seu Conselho. Além de aumentar de 32 para 40 o número de
países integrantes do colegiado, no artigo 16, a resolução trata de adaptar dois outros artigos relativos
ao funcionamento do Conselho: o artigo 17, que estabelece três critérios pelos quais se determina o número de países a serem eleitos como membros do
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Conselho; e o artigo 19, que define o quorum para

funcionamento do órgão.
Verifica-se, portanto, que a primeira emenda
em análise foi aprovada no intuito de incrementar
a representatividade decisória da organização. As
alterações subseqüentes cuidam de ajustar os
outros dispositivos referentes à composição do
Conselho.
Nada há a obstar, do ponto de vista dos interesses brasileiros, quanto a esta pretendida alteração da carta constitutiva da IMO, que se afigura
de natureza quase puramente administrativa,
não fosse o ganho de representatividade política
esperado.
Pelo exposto, em razão da adequação jurfdica
da Resolução A.735(18), da Organização Marítima
Internacional, firmada pelo Governo brasileiro, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1996, na forma da redação oriunda
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1996. - Antônio Carlos Magalhães, Presidente - Humberto
Lucena, Relator - Ademir Andrade - Benedita da
Silva - José Agripino - Geraldo Melo - BeiJo Parga - Joel de Hollanda- Casildo Maldaner- Artur
da Távola - Sebastião Rocha - Bernardo Cabral
-Pedro Simon- Geraldo Melo.
PARECER N° 385, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n"
182, de 1996, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, o nome do Sr. José Carlos Perret Schulte.
A Comissão de Ccnstituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 26-6-96 apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador
José Fogaça (em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n• 182, de 1996, do Senhor Presidente da
República, opi na pela aprovação da escolha do Senhor José Carlos Perret Schulte para exercer o cargo de Suplente de Ministro Classista no Tribunal Superior do Trabalho.
_
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996 lris Rezende - Presidente - Bernardo Cabral - Élcio Álvares - Jefferson Peres (abstenção) - Ramez Tebet- Regina Assumpção- Sérgio Machado- Ney Suassuna_- "-oséJ=oga~ -_Relator- Antonio Carlos Valadares - Lúcio Alcântara - RomeuTuma.
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RELATÓRIO N°

, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n• 182,
de 1996 (Mensagem n• 536, de 1O de junho de 1996, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo a
aprovação do Senado Federal a indicação do nome do Senhor José Carlos Perret Schulet, para compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Suplente
de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio de
1996a 1999.
Relator: Senador José Fogaça
A Comissão de Ccnstituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribuída pelo
ar!. 101, inciso 11, n• 9, do Regimento Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da
qual conste indicação do nome do Senhor José Carlos Perret Schulet para compor o Tribunal Superior
do Trabalho no cargo de Suplente de Ministro Classiste Temporário, representante dos trabalhadores,
no triênio de 1996 a 1999.
De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a da
Magna Carta, combinado com o art. 111, § 1°, inciso
11, compete, privativamente, ao Senado Federal,
aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Ministro do Tnbunal Superior do Trabalho.
O mérito do Senhor José Carlos Perret Schulte, natural de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, indicado para exercer o elevado cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário representante dos trabalhadores, extrai-se do curriculum
vitae constante deste processo, no qual se destacam os seguintes pontos:
Curso Superior
1) Universidade Católica de Pelotas!RS - 1981
- Curso de Ciências Ccntábeis Qncompleto );
2) Faculdades Reunidas de Bagé/RS- FUBABAGÉ/RS-1981 a 1983
-Curso de Direito (incompleto);
3) Faculdade Ritter dos Reis - Canoas/RS 1985
-Curso de Direito (cursando).
Currículo Estudantil e Sindical
1) Diretor da União Pelotense dos Estudantes
SeCundários - 1966 a 1968;
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2) Oiretor do Grêmio Estudantil do Colégio Diocesano - 1967;
3) Secretário-Geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Pelotas/RS- gestão 1977/78;
4) Presidente do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Pelotas a partir de 1978;
5) Juiz Classista representante dos trabalhadores na 2" JCJ de Pelotas/RS - 1980/1981 ;
6) Membro do Conselho de Representantes da
Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado do Rio Grande do Sul a partir de 1976;
7) Presidente da Federação dos Trabalhadores
no Comércio do Estad9 do Rio Grande do Sul a partir de 1984;
8) Membro do Conselho de Representantes da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio a partir de 1984;
9) Diretor de Assuntos Trabalhistas e Jurídicos
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio a partir de 1986;
1O) Conselheiro do Serviço Nacional de Apren- .
dizagem Comercial - SENACIRS, a partir de 1984;
11) Conselheiro do Serviço Social do Comércio
- SESC/RS, a partir de 1984;
12) Membro da Direção. Nacional da Central
Geral dos Trabalhadores- CGT, 1986 a 1989;
13) Presidente Nacional da Corrente Sindical.
Classista - CSC, a partir de 1989;
14) Coordenador Estadual da Corrente Sindical
Classista- CST, a partir de 1009;
15) Conselheiro do Centro de Estudos Sindi·
cais-CES/SP, a partir de 1989.
Ante o exposto, em face da natureza da matéria em apreciação, é o que se tem a relatar no pre-' .
sente processo.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996, Íris Rezende, Presidente - José Fogaça, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) • O
expediente lido vai à publicação.
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1995
(n• 41/91, na Casa de origem), cujo pa,recerfoi 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 .interposição
de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) • Os
Projetas de Lei da Câmara n• 67,. de 1995 (n•
383/91, na Casa de origem); e 11, 12, 18, 20, 24, de
1996; e 117 e 128, de 1995; cujos pareoereres foram lidos anteriormente, ficarão sobra a mesa, du-
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rante 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• a7, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • En·.
cerrou-se na sexta-feira última o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
n• 280, de 1995, de autoria do Senador Freitas Neto,
que cria área de livre comércio nos Municípios de
Pamaíba e Luís Correia, no Estado do Piauí.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) • A
Presidência comunica ao Plenário que, de acordo .
com o art. 3° dos Decretos de 6 de fevereiro e de 27
de junho de 1996, respeclivamente, designou os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Antonio Carlos
Magalhães para ·representarem o Senado Federal
na Comissão Nacional para as comemorações do V
Centenário do Descobrimento do Brasil.

-

São as seguintes as indicações feiiàs:
OF. SF/N°154/96
Brasma, 15 de fevereiro de 1996
Excelentíssimo Senhor
Lulz Felipe Palmeira Lampréia
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Espianada dos Ministérios
Brasma-DF
Senhor Ministro
Tendo em vista o disposto no art. a•, do Decreto de 6 fevereiro corrente, que "dispõe sobre a transferência da Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, e
dá outras providências•, indico a Vossa Excelência o
nome do Senador Wcio Alcântara para integrar
aquela Comissão, como representante do Senado
Federal. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
OF. SFIN• 1026/96
Brasma, 28 de junho de 1996
Excelentíssimo Senhor
Luiz Felipe Palmeira Lampréia
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Brasma-DF
Senhor Ministro,
Tendo em vista o disposto no art. a•, do Decreto de 27 de junho de 1996, que "aHera os arts. 2° e
a• do Decreto de 6 de fevereiro de 1996, que dispõe
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sobre a transferência da Comissão Nacional para as
Comemorações do V Centenário do Descobrimento
do Brasil" e em aditamento ao 01. SFN 54, de 15 de
fevereiro de 1996, índice a Vossa Excelência o
nome do Senador Antonio Carlos Magalhães para
integrar aquela Comissão, como representante do
Senado Federal.
Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de consideração e apreço. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu o Avise n• 336, de 1996, de 28 último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 380, de 1996,
adotada pelo referido Tribunal, na sessão ordinária
do plenário de 26 de junho do corrente ano, bem
como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam.
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Emendes Amorim) Tem V. Ex' a palavra.
O SR- BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
pedi ao eminente Senador Nabor Júnior para fazer
uma breve consideração, porque terei uma reunião
em breve; por isso peço permissão a V. Ex" para
usar a palavra por 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei
que outros oradores irão se ocupar desta matéria,
mas eu não queria deixar de registrar que sempre
defendi o princípio do planejamento, que é imperativo para o setor público e indicativo para o privado.
Desta tribuna, tenho feito minhas reclamações
contra as desigualdades regionais. Tenho ouvido o
Presidente da República dizer que vai proibir a
transferência de recursos dos Estados mais pobres,
das regiões menos faverecidas para as mais ricas.
Hoje, ouvi com cuidado, tanto na televisão
quanto no rádio, a entrevista do Presidente da República sobre a passagem do segundo aniversário do
Real. Se, em alguns instantes, o Presidente ·-pode
merecer critica, é bom também que se registre o
lado encomiástico, o lado positivo. O Chefe do Exe-
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cutivo fez uma longa exposição, demonstrando que
o Governo tem mesmo que comemorar.
Dentre as anotações que fiz, Sr. Presidente, a estabilização é inãiSCutfve! e há uma queda acentuada nos
juros. Sua Excelência tez um esboço desses dois anos.
O que tenho a analisar neste ponto? Eu diria
que isso compete ao Líder do Governo ou ao Lfder
do Partido. A certa aHura, o Presidente da República
declarou - tomando sem efetto o que se vê em determinadas publicações - que tem recebido do Congresso a mais alta colaboração, o que, de resto, não
deixa de ser uma realidade, porque em nenhum instante, teria essa Constituição sofrido um número de
reforma tão grande, a pedido do Palácio, se não fosse a compreensão do Congresso.
De modo que, a minha observação, Sr. Presidente, é para dizer que, enquanto o Presidente da
República merece loas por ter feito, ao longo desses
dois anos, o Plano Real, uma manifestação à aHura
de quem exercita, com absoluta capacidade, o múnus de ser Presidente da República, a forma pela
qual Sua Excelência se referiu ao Congresso foi um
ato de justiça, e eu não poderia deixar de fazer esta
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 634, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos .termos do art 172, incise I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Resolução n• 51, de 1996. CN de autoria do Senador Sebastião Rocha, que "II1Sittui o
Prêmio Nacional de Educação Darcy Ribeiro e dá
outras providências".
Sala das Sessões, 1• de julho de 1996. - Senador Roberto Requlão, Presidente.
REQUERIMÉNTO N•635, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, incise I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva, que "Dispõe sobre a
criação do Dia NaciOnal dos Povos da Roresta• e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 1• de julho de 1996. - Senador Roberto Requlão, Presidente.
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REQUERIMENTO N° 636, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1996, de autoria do Senador Roberto Requião, que 'Dispõe S<lbre
a transferência dos recursos do salário-educação'.
Sala das Sessões, 1° de julho de 1996. - Senador Roberto Requião, Presidente.
REQUERIMENTO N° 637, DE 1996
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em On:lem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá, que 'Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Alto Alegre, no Estado de Roraima'.
Sala das Sessões, 1• de julho de 1996. - Senador Roberto Requião, Presidente.
REQUERIMENTO N° 638, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1996, de au- ·
teria do Senador José Bonifácio, que 'autoriza o Poder Executivo a criar urna Escola Agrotécnica Federal no Município de Tocantinópolis, Estado do Tocantins e dá outras providências'.
Sala das Sessões, 1° de julho de 1996. - Senador Roberto Requião, Presidente.
REQUERIMENTO N° 639, DE 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, inciso 1
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Requerimento n• 1.133, de 1995; do Senador
Hugo Napoleão, que trata do "sobrestamento do estudo das Emendas da Câmara ao PLS n• 11 0/1988,
a fim de aguardar a decisão do Senado sobre o PLS
n"197195, com ele conexo'. ·
'
Sala das Sessões, 1• de julho de 1996. - Senador Roberto Requlão, Presidente.
REQUERIMENTO N• 640, DE,1996
Na qualidade de Presidente da-'Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art: 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
dos Diversos n• 30, de 1996, de autoria do Ministério
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Extraordinário dos Esportes, que "Encaminha ao Senado Federal, proposta de resolução que regulamenta o pagamento da importância denominada

Passe•.
Sala das Sessões, 1• de julho de 1996. - Senador Roberto Requlão, Presidente
REQUERIMENTO N• 641, DE 1996
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Educação, requeiro, nos termos do art. 172, inciso I
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá, que "Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Caracaraí, no Estado de Roraima. •
Sala das Sessões, 1° de julho de 1996. - Senador Roberto Requlão, Presidente
_ O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) - Os
requerimentos lidos serão publicados e inclufdos em
Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 255, §
2°, c, item 3, do Regimento Interná.
;
O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim)- Volta-se à lista de oradores.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior por 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sessão da última sexta-feira, ocupei-me do
problema relacionado com o embargo das obras das
rodovias BR-364 e BR-317, no Estado do Acre.
Na abordagem do referido assunto, tive a opor- !unidade de dar conhecimento à Casa de expediente
encaminhado por mim e pelo Senador Flaviano Melo
ao Presidente do lbarna, solicitando a revisão daquela decisão de embargar os trabalhos de construção e pavimentação dessas duas rodovias, sugerindo que o lbama concedesse um prazo de 90 dias
para que o Governo do Estado do Acre pudesse
apresentar o relatório de impacto ambiental, que até
então não havia apresentado ao referido órgão e
que deu motivo à sustação dos trabalhos daquelas
duas estradas de transcendental importância, para
promover o desenvolvimento económico e social de
meu Estado.
Também fiZ a leitura de um documento recebido do Presidente do lbama em resposta ao offcio
que lhe endereçamos no dia 25 de junho úitirrio,
exatamente quando oferecemos aquelas sugestões
para pôr termo àquele impasse que estava ocasionando tantôs transtornos à população do meu Estado.
E, ao retornar ao meu gabinete, após a sessão
matutina da última sexta-feira, recebi uma comunica-
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ção do assessor parlamentar do lbama, dando conta
de que aquele órgão havia liberado três trechos das
duas rodovias, para que pudessem continuar recebendo os trabalhos das empreiteiras contratadas
pelo Governo do Estado do Acre.
De modo que eu quero trazer ao conhecimento
da Casa, e sobretudo do povo acreano, que o lbama, após entendimentos com representantes da
Procuradoria Geral da República, do Instituto de
Meio Ambiente do Acre e de pareceres dos órgãos
técnicos daquele órgão, resolveu liberar 20 km da
BR-3t 7, no sentido Rio Brancoxapuri, a partir do km
123; 25 km da BR-364, no sentido Rio BrancoSena
Madureira, a contar do km 52; e 25 km, no sentido
Sena MadureiraRio Branco, a contar da cidade de
Sena Madureira.
Avisou-me ainda o Assessor Parlamentar do
lbama, que outros trechos seriam liberados tão logo
o Governo do Estado do Acre atendesse à exigência
de apresentação do relatório. de impacto ambiental e
outros procedimentos legais que estão previstos
dentro das normas da legislação em vigor.
Sr. Presidente, Srs. Senadpres, isso vem comprovar que realmente os Senadores do Acre, com
assento nesta casa, se empenharam junto ao lbama
no sentido de solucionar esse impasse, ao contrário
do que tem sido alardeado pelas autoridades estaduais, de que os Senadores são contra as obras de
pavimentação da BR-364 e da BR-317.
Foi graças a nossa intermediação, que o lbama
resolveu liberar esses trechos que, levando em consideração a extensão das duas estradas, representam pouco mais de 10% dos quase mil quilómetros compreendidos pela BR-364 e a BR-317. Mas
ainda assim as empresas que estão trabalhando não
vão ficar totalmente paralisadas, notadamente no
trecho Rio BrancoSena Madureira e Rio BrancoXapuri.
Estão paralisados os dois trechos entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, em tomo de pouco mais .
de 100 quilómetros, porque as irregularidades, conforme apontei aqui no meu pronunciamento de sexta-feira, são gritantes. Ali, praticamente quem está
executando a obra, por via indireta, são as empresas de propriedade da famflia do Governador Orleir
Cameli, porque é quem está fazendo o transporte de
todo o material; quem está alugando os equipamentos; quem está alugando as instalações; quem está
transferindo os funcionários das suas firmas para as
empresa empreiteira e, sobretudo, está objetivando
a valorização de uma grande gleba de terras que a
famma Marmud Cameli possui nas imediações do
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Rio Gregório, que fica entre os municfpios de Cruzeiro do Sul e Tararacá.
De qualquer sorte, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, já houve uma primeira decisão. Esperamos que o lbama, após consultar a ProcuradoriaGeral da República e outras autoridades, como o Ministério do Meio Ambiente, decida liberar totalmente
as obras em todos os trechos da BR-364 e da BR317 e estabeleça o prazo de 90 dias para o Governo
apresentar esse relatório de impacto ambiental, porque ele é indispensável e está previsto em lei. O Governo não pode, absolutamente, prescindir do relatório do impacto ambiental para liberar a execução de
obras em estradas tão importantes como essas.
Uma delas, a BR-317, visa promover a interconexão
rodoviária com o sistema viário peruano, e·a outra
liga a capital do Estado ao Municfpio de Cruzeiro do
Sul, numa extensão de 700 quilómetros. Portanto, é
l'lreciso que se elabore esse relatório de impacto
ambiental para determinar qual vai ser a ocupação
econômica e social das áreas marginais a essas
duas estradas.
Isso já foi exigido com relação a outras rodovias federais, inclusive no nosso Estado e no de V.
Ex", Senador Emandes Amorim. Quando foi pavimentado o trecho de Porto Velho a Rio Branco, foi
exigido o respectivo relatório de impacto ambiental, e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento
bloqueou o repasse dos recursos que havia concedido ao Governo brasileiro para essa obra durante
·mais de dois anos até que se apresentasse o tal
relatório. Só após o atendimento dessa exigência
no Governo José Samey os recursos começaram a
fluir, e então fói realizada a pavimentação do trecho
Porto VelhoRio Branco com extensão de 505 quilómetros.
Penso que o Governo do Estado está fazendo
tábula rasa de uma exigência legal; e o lbama não
está fazendo nada mais, nada menos do que exigir
algo que está na própria legislação brasileira. Enquanto isso, o Governo estadual está fazendo pressão para não cumprir a lei, colocando a população
contra o Governo Federal, contra o lbama, contra a
Procuradoria da República e contra os Senadores, a
· ponto de estimular a promoção de grandes manifestações nos Municfpios do interior do Estado; mandar
intercfrtar as pistas de pouso de Cruzeiro do Sul, de
Tarauacá, de Feijó e de Sena Madureira. Ainda assim, estamos tentando ajudar a superar esse problema para que o lbama"libere a execução das obras
que são tão importantes para o desenvolvimento do
meu Estado.
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Outro assunto, que goslaria de abordar agora,
refere-se à prisão de um dos mandantes do assassinato do líder sindical Chico Mendes, no município de
Medicilândia, Es1ado do Pará, o fazendeiro Darti Alves da Silva, que havia fugido da Penitenciária de
Rio Branco há mais de três anos. lnfelizrOOnte, seu
filho Darei Alves da Silva, que foi o autor material do
crime, ainda não foi aprisionado pelas autoridades
da Polfcia Federal, mas apenas o mandante, seu
pai, Darli, foi preso e conduzido a Brasma para prestar depoimento às autoridades federais.
Esse é um fato digno de registro, porque a fuga
desses dois assassinos do presídio de Rio Branco
comoveu o mundo inteiro. Houve manffestações de
protesto e repúdio em vários pafses, principalmente
nos Es1ados Unidos e na Europa. Presumia-se que
esses dois cidadãos encontravam-se foragidos na
BoiMa, porque eles possuem urna propriedade rural
no Acre de nome Fazenda Paraná., que fica nas proximidades daquele Pafs. Um repórler da TV Globo
chegou a fazer uma reportagem em uma localidade
do interior da Bolfvia, onde dava-se como certa a
presença deJes, Foram aparecer, no entanto, com
nomes trocados, em um município do interior do

Pará.
Quero, portanto, fazer esse registro, parabenizando as au10ridades da Polícia Federal por terem
prencido Darli Alves da Silva, o mandante do assassJnakl do líder sindical Chico Mendes, fazendo votos de
que em brew seja capturado o assassino Daroi Alves.
O SR. VALMIR CAMPELD - Sr. Presidente,
peço a palavra, nos termos regimentais, por até cinco minutos, como Uder do PlB.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como lJ.
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidei'Jie, Srls e
Srs. Senadores, a exemplo do nobre Senador Bernardo Cabral, também gostaria de fazer um registro
sobre os dois anos do Real. Quero dizer que acompanhamos o pronunciamento do Senhor Presidente
da República e chegamos à conclusão de que, apesar das dificuldades que estamos atravessando, podemos considerar positivo esse período.
Howe recessão, fechamento de empresas, diminuição da oferta de empregos, mas, por outro
lado, não poderiam ser adó1adas outras medidas
que não tossem amargas. para que pudéssemos, a
partir de agora, caminhar para a retomada do desenvolvimento em nosso Pafs, fazer com que o Brasil
cresça mais e com que haja mais empregos para o
povo brasileiro: Isso é fundamental.

Julho de 1996

Dentro do Plano Real, foram adotadas as primeiras medidas positivas, como, por exemplo, a negociação da dívida externa, o controle da divida interna, a estabilização da moeda, o controle da inftação. Realmente, é preciso falar sobre o lado positivo

dessas medidas.
O Senhor Presidente da República começa a
se preocupar com os seus compromissos de campanha; e está começando bem, porque se preocupa
principalmente com a agricultura. Na sexta-feira da
semana passada, ao assinar um documento que li. bera mais de R$5 bilhões para a agricultura, resultando na diminuição da taxa de juros para o agricultor, criou-se um programa especial que vejo como
de grande impor1ância, que é a agricultura familiar e
para o qual foi destinado R$1 bilhão.
Tal projeto visa principalmente o pequeno agricultor, que poderá produzir com dinheiro financiado
"' taxa de juros ainda mais baixa do que aquela fixada para a maioria dos que utilizarão os recursos
para a agricultura. E promoverá ainda mais: fará
com que esse pequeno agricultor não migre pari! as
grandes cidades, que permaneça no campo, produzindo, utilizando essa taxa bem mais baixa, a\ada.
agora por meio do Programa Familiar da Agricultura.
Dessa forma, esperamos que o Governo Fernal'l!fo Henrique Cardoso realmente dê prosseguimento a projetos como esse, com a retomada do
crescimento e, particularmente, com a criação de
empregos para a população, nessa segunda fase ·
que eu diria é a fase de vida do Plano Real. De todos os planos, é o que está tendo a vida mais
longa, e espero que permaneça dessa maneira
para que possa apresentar os frutos positivos que
tanto a população espera do Governo Fernando
Henrique.
··
Era esse o registro que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias, por vinte minutos.
.
O SR. OSMAR DIAS ( - PR Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o Senhor Presidente da República, neste final
de semana, pronunciou-se em diversas opor!Unidades pela comemoração dos dois anos do RP· · E
creio que a frase do Presidente que nos permite
uma melhor análise desse período é a seguinte:
"Toda cam Ilhada começa com o primeiro passo e
nós já derrws passos importantes.•
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De fato, passos importantes foram dados, apesar de algumas medidas tomadas pelo Governo que
devemos considerar negativas e que, portanto, merecem críticas. Nós, com certeza, teríamos dado
passos mais vigorosos para cumprir os objetivos do
Plano Real se o Governo não tivesse sido tão generoso com os banqueiros e com o sistema financeiro.
Pena que isso aconteceu e que o Senado Federal
tenha colaborado para que esse equívoco, esse erro
que vai custar muito caro ao País e à sociedade, tenha sido cometido.
Mas, ao anunciar o Plano de Safras, o Governo
deu passos adiante, sim, porque, primeiro, aumentou a disponibilidade-de crédito de 3,2 para 5,2,·ouvindo um apelo que fiz desta tribuna, inclusive ao
Presidente da República, muitas vezes, de que fosse aumentado o percentual do compulsório aplicado
ao crédito rural de 17% para 30% - aumentou-se de
17% para 25%, o que, de qualquer foima, já significam dois bilhões a mais que o créd~o rural terá à
sua disposição.
Todavia, costumo analisar a questão agrícola
de fonna um pouco diferente daqueles que entendem que a política para o setor se mede pelo tamanho do crédito colocado à disposição dos agricultores à época do plantio. Em hipótese alguma. Pode
até haver uma relação - e há - entre o crédito disponível, a área plantada e a produção conseqüente.
No entanto, é preciso complementar com outros mecanismos de política agrícola, em especial com os
olhos voltados para o mercado internacional, ao se
privilegiar algumas culturas dentro de uma política
global para a agricultura. Assim é que, quando o
mercado mundial aponta para uma situação de estoques baixos para a soja, por exemplo, é preciso que
o Governo esteja atento e, no caso hipotético, incentive o plantio da soja com mecanismos tais como o
crédito à disposição dos produtores nas áreas de
novas fronteiras, até mesmo ampliando-as.
É bom lembrar que não se planta sem o calcário; é preciso, então, que o crédito alcance também
as indústrias de calcário.
O Governo também deve olhar para a questão
tributária. O Congresso Nacional tem a responsabilidade. de fazer as refonmas propostas pelo Governo,
mas não é possível ficar esperando as reformas pofê.
micas que são apenas discutidas e não concretizadas.
Se temos a reforma tributária quase como um
consenso aqui no Congresso Nacional, não seria difícil antecipá-la para permitir ganhos aos produtores,
tanto no setor produtivo quanto no setor de exportação, porque não dá para competir com parceiros,
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mesmo do Mercosul, que têm uma carga tributária
sobre os produtos primários mu~o abaixo da nossa.
Por exemplo, o Chile tem uma carga tributária em
tomo de 12%; a Argentina em tomo de 16%; e o
Brasil, numa média de 25,5%, que representa unia
grande diferença numa competição rigorosa que eStamos a assistir na globalização da economia.
Portanto é preciso dar mais passos e passos
mais vigorosos para alcançarmos a consolidação
plena do Plano Real, com a moeda estável e mais o
setor produtivo com estímulos para produzir.
Sr. Presidente, o grande desafio a enfrentar
com o Plano Real começa exatamente com o anúncio de um plano de safra positivo, que fará crescer a
área e, assim, espero, possamos recuperar pelo menos os 2,2 milhões de hectares que perdemos no
ano passado, para que possamos atingir novamente
80 milhões de toneladas e evitarmos aquilo que estamos fazendo este ano: a importação de 13 milhões
de toneladas, que custarão quase o mesmo valor
que o créd~o colocado à disposição, ou seja, quase
R$5 bilhões que serão coloCadoS para fora do Pais,
porque não houve o planejamento do plantio da safra que colhemos este ano.
Esse erro começa a ser conrigido, ainda de forma tímida, é verdade, mas de forma posítiva. Isto
tem de ser reconhecido: o Governo deu um passo
importante para buscannos auto-suficiência em muitos produtos que estamos importando este ano.
Talvez, com o estimulo de uma boa safra, o Governo fique ainda mais sensibilizado, para, no ano que
vem, anunciar cedo, como fez este ano - nunca houve
um anúncio tão cedo, o que é posttivo -, e tenha, sobretudo, maior coragem de anunciar mais recursos.
Há uma proposta minha, que. pode dobrar de
cinco para dez, sem que o .Governo utilize um centavo do Tesouro, à disposição do crédito rural. Voltarei
a comentar e discutir essa proposta, que está com o
Presidente da República, no dia em que a Casa esti··
ver mais cheia, Sr. Presidente.
Hoje, quero cumprimentar o Presidente da República também pelo anúncio do Programa da Agricultura Familiar, que tem este sentido: evitar que se
desmonte o modelo da pequena propriedade em
nosso País, que milhares de empregos sejam dispensados e q4~ essa mão-de-obra dispensada do
campo venha ..comprimir, ainda mais, o já carente
mercado de trabalho nos centros urbanos.
A agricultura familiar tem essa característica;
as pequenas pcopriedades têm esse poder de gerar
emprego, que chega a ser nove vezes superior às
propriedades consideradas de regime patronal.
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Um estudo feito pela ONU chegou à seguinte
conclusão: para se gerar emprego numa propriedade superior a 100 hectares, são necessários 60 hectares. Ou seja, para cada 60 hectares plantados, um
emprego é gerado no campo. No caso da agricultura
familiar, esse número cai para cerca de sete hectares;
sete hectares geram um emprego na zona rural.
Se há esta constatação por órgãos de pesquisa e institutos oficiais, o Governo acertou quando diracionou R$1 bilhão para a agricultura familiar; embora tenha que corrigir o programa elaborado pela
FAO e alterado pela Contag - e aí vou discordar da
Contag - que, ao alterá-lo, piorou.
O Governo de Fernando Henrique, quando anuncia o Programa de Agricultura Familiar, dá um grande
passo na busca da consorJdação da pequena propriedade; passo positivo, que tem que ser reconhecido e elogiado por todos. Talvez, seja a melhor notícia para a
agricultura dada pelo Governo e, quiçá, a melhor inlormação dada à agricultura nas últimas décadas: um programa especffi.:o para o pequeno proprietário. Isso não
existia O Governo define esta questão a partir de um
programa da FAO; mas, ao transfonná-lo, a Contag sugeriu alterações que foram aceilas pelo Governo.
O Lfder do Governo, Senador Elcio Alvares,
aqui presente, poderia interceder para que esse Programa, de alta importância, neste momento em que
se procura a geração de empregos, seja corrigidp
onde está escrito: 'Só terão acesso a crédito os PE!quenos proprietários que tiverem uma área consiciEJ..
rada pequena, abaixo de 100 hectares - portanto,
que caracterize a agricultura familiar e que não tenham empregados permanentes. Parece-me uma
contradição, num momento em que estamos brigando para gerar empregos, que se estabeleça num
programa oficial a proibição de contratar trabalhadores, porque, se empregar e se o trabalhador estiver
registrado como permanente, o proprietário estará
fora do Programa de Agricultura Familiar, do Pronaf.
Já fiz aqui um pronunciamento elogiando o pacote agrícola anunciado pelo Governo, especialmente o de Agricultura Familiar. Disse aqui que este programa não vai resolver todos os problemas da agricultura, o que é impossível; mas que, como o Presidente disse e é verdade, são passos importantes
para a consecução dos objetivos do Plano Real - e
disso não tenho dúvida -, e estaremos evitando que
milhares de empregos se percam com milhares de
cidadãos deixando o campo e vindo para as cidades
disputar empregos. Com o Programa de Agricultura
Familiar sendo apoiado, vamos manter esses trabalhadores no campo.
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Contudo, há uma proposta da Contag, aceita pelo
Governo, que deve ser revista, porque impede que proprietários de áreas pequenas, mas que empregam intensa mãcxle-obra porque se utilizam de atividades intensivas, como a suinocultura, a avicultura, a pecuária
Je~eira, a horticultura, participem desse programa espetacular, o Programa de Agricultura Femfliar. Faço um
apelo para que haja uma correção dessa proposta.
Quero aqui comentar, rapidamente, um programa que, creio, auxiliará o Governo. Por isso, peço
que o Lfder do Governo também analise o projeto
que apresentei e que está em tramitação - em fase
de recebimento de emendas -, que, espero, volte ao
Plenário ainda esta semana.
Esse trabalho recebeu aprovação unânime na
Comissão de Assuntos Económicos e parecer favorável na de Assuntos Sociais. Tendo em vista a sua
aprovação em plenário - porque o grande desafio do
Plano Real é vencer o desemprego -, pedi que viesse em regime de urgência, dispensando-se a audiência da Comissão de Assuntos Sociais, secdo o
seu parecer lido e aceito. Trata-se do Projeto c:je Estímulo ao Primeiro Emprego; em linhas geraii não
se pode dar a ele o crédito da originalidade. Na
França, há décadas, ele foi aplicado com sucesso.
Constitucionalmente, os jovens de 14 a 18
anos podem ingressar no mercado de trabalho, desde que não sejam empregados em tarefas pesadas,
como temos constatado em todo o Brasil. Esta fase
é aquela em que o cidadão quer iniciar-se profissionalmente, pensando na perspectiva da uma vida
mais próspera e, até mesmo, na formação de uma
família. Porém, sentem um grande desestimulo
quando verificam inexistir, praticamente, carteira-assinada Mais de 70% desses jovens, segundo o
IBGE, trabalham na informalidade: sem direitos trabalhistas, sem contagem de tempo para aposentadoria, sem qualquer segurança. Desestimulados,
acabam por abandonar o trabalho e, pior do que
isso, muitas vezes partem para a marginalidade.
Esse projeto teiTI o grande mérilo de atrair para
o mercado de trabalho os jovens nessa faixa etária.
E mais do que isso: sendo um programa oficial do
Ministério do Trabalho, haverá a obrigatoriedade de
os empresários que se candidatarem ao Programa
de Estímulo ao Primeiro Emprego - um projeto de
minha autoria - efetuarem o registro na carteira do
trabalhador, para tefl!m deduzidos os valores correspondentes aos encargos sociais de duas leis. Haverá
uma dedução de 50% do Imposto de Renda e SOO/o de
dedução sobre a contribuição social, que os empregadores todos os anos são obrigados a recolher.
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Pois bem, para o empregador será um grande
benefício, porque ele poderá deduzir, dentro dessas
duas obrigações - Imposto de Renda e contribuição
social -, 50% em cada uma. E para o jovem terá
uma outra grande vantagem: além das garantias da
carteira assinada, da formalidade, do acesso, portanto, à contagem do tempo de serviço, a todos os
direitos trabalhistas, ele terá ainda que ser, obrigatoriamente, matriculado em um curso de especialização.
Estaremos, assim, tocando em dois pontos cruciais para a economia do nosso País: a falta de emprego para o jovem, principalmente o emprego formal, e a especialização da mão-de-obra. Parece-me
que não há um Senador ou um cidadão neste Pafs
que não veja a importância de termos uma mão-deobra mais qualificada, especializada. Pois bem, os
cursos de profissionalização serão obrigatórios, tanto por parte daquele trabalhador iniciante, quanto
por parte do empresário.
Uma dúvida do Partido dos Trabalhadores surgiu no momento em que se discutia esse projeto, no
sentido de que o empresário, ao contratar, daria preferência ao trabalhador jovem, desempregando, dessa forma, um pai de família. Para evitar isso, estebelecemos que uma empresa não ultrapasse no seu
conjunto de trabalhadores o limite de 25% dos trabalhadores registrados no Programa de Estímulo ao
Primeiro Emprego.
Parece-me, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que esse projeto é de extrema oportunidade
no momento em que o Plano Real completa dois
anos e apresenta inúmeros sucessos, que apresenta
à sociedade brasileira a segurança de uma moeda
estável. Houve erros por parte do Governo; isso é
normal e nós os criticamos aqui, mas é preciso considerar que os acertos em relação ao Plano Real lo-·
ram muito superiores aos erros e, na média; o padrão de vida do cidadão brasileiro, sem dúvida nenhuma, melhorou.
Para alguns setores, no entanto, piorou; os
agricultores enfrentaram nos dois primeiros anos
muites dificuldades, mas as perspectivas que se colocam agora, parece-me, compensarão os sacrificios e
os desafios que os agricu~ores tiveram de enfrentar.

O Sr. Nabor Júnior· Permite V. Ex" um aparte?
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Nabor Júnior- Quero me reportar à última parte do pronunciamento de V. Ex" sobre o seu
projeto para assegurar o aproveitamento dessa
mão-de-obra de menores de 14 a 18 anos de idade.
Está funcionando aqui no Senado Federal a Comissão Mista - Senado e Câmara - que está analisando
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o trabalho do menor no Brasil. Eu integro essa Comissão e já tive a oportunidade, inclusive, de ouvir
depoimento de dois jornalistas que, no ano passado,
fizeram ampla reportagem para a revista Veja sobre
o problema do trabalho do menor em todo o Pais, do
menor que não tem amparo da legislação trabalhista, do menor que trabalha em situação quase de escravo, como ocorre nas minas de carvão. Sugeri, naquela Comissão, que se estimulasse o trabalho do
menor, pelo menos os de 14 a 18 anos de idade,
porque a Constituição lhes assegura esse direito não os menores de 14 anos, mas que os maiores de
14 a 18 anos pudessem ter condições de melhorar a
renda faf!1iliar, até porque há muitos menores que
não têm mais pais, ou que são filhos de mães solteiras; a maioria desses jovens que vivem delinqüindo
nas cidades desconhecem até o pai. Um projeto
'como esse de V. Ex" irá contribuir para afastar esses
rpenores da marginalidade, da criminalidade. Isso é
muito importante, sobretudo porque não vai comprometer o trabalho dos maiores de 18. anos, uma vez
que V. Ex" estabelece no seu projeto o percentual ·
máximo de 25%. É importante, também, que haja
fiscalização das autoridades do Ministério do Trabalho, pois, na maioria dos casos, até maiores de 14
anos que trabalham não têm carteira assinada, não
têm assistência previdenciária, não freqüentam· escola. Uma das sugestões que poderia ser feita é que
se estabelecesse uma jornada de trabalho de cinco
ou seis horas para esses menores de 18 anos para
que eles pudessem freqüentar escola, e não uma
jornada de oilo horas, que é a de um adulto. Poderse-ia reduzir a jomade de trabalho e também o salário, que não seria mais o salário mínimo integral,
mas apenas 70 ou 80%, desde que o jovem cumprisse uma jornada de trabalho de seis horas e que
comprovasse a freqüência à escola. É importante
dar oportunidade de trabalho. mas também é importante possibilitar a freqüência à escola, sobretudo a
esses cursos profissionalizantes que o projeto de V.
Ex" prevê.
.
.
.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senador Nabo r Júnior. Não apenas incluo o aparte de V.
Ex" no meu pronunciamento, mas também vou analisar sua sugestão. Quanto.à fiscalização, não tenho
nenhuma dúvida de que o Ministério do Trabalho deverá ser o órgão fiscalizador. Todos os empresários
que se candidatarem ao programa terão que fazê-lo
no Programa qe Estimulo ao Primeiro Emprego,
criado pelo Ministério do Trabalho, segundo o Projeto de Lei. Portanto, haverá fiscalização por intermédio das delegacias regionais, que, inclusive, já se
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manifestaram de forma muito positiva a respeito do
assunto ..
Aliás, quero fazer urna consideração ·sobre a
dúvida que pode haver por parte do Governo. Não
discuti esse projeto com o Governo, mas podem
pensar que está sendo proposta a extinção da geração de impostos· ou o cancelamento deles. Isso não
vai ocorrer, porque a fonte geradora não existe.
Como eu disse, pesquisas do IBGE indicam que
mais de 70% dos jovens que trabalham com essa
idade - de 14 a 18 anos - não têm registro em carteira e, portanto, não há a fonte geradora dos impostos; essa fonte será criada, principalmente no que se
refere à Previdência Social, no momento em que se
estimuiar o registro em carteira e a especialização
desses trabalhadores de 14 a 18 anos.
O Sr. Elclo Alvares - V•. Ex' me pennite um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Com muita honra, Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares - O pronunciamento de V.
Ex" basicamente fere dois pontos: o primeiro, o novo
plano para a agricuttura, elaborado pelo Governo do
Presidente Fernando Henrique; o segundo, urna
perspectiva que realmente motiVa a todos - estimular
o primeiro emprego. Lembro-me de que, recentemente, em companhia do Senador Esperidião Amin,
estive na Alemanha. E nos preocupamos em saber
quais os índices de desemprego daquele pais. Tomamos conhecimento, então, de um fato interessante e que aqui no Brasil não é contabilizado: lá, aqueles elementos que saem da faculdade e não têm
emprego são arrolados no percentual de desempregados. É interessante frisar isso porque no Brasil
contabilizamos como desempregados aqueles que
já tiveram emprego e, a posterior!, ficaram desempregados. No primeiro pQnto, a temática social tem
sido também preocupação permanente do Presidente Fernando Henrique. No pronunciamento que Sua
Excelência fez, no término da semana, o Presidente
Fernando Henrique falou exatamente da sua preocupação em manter o homem do campo agregado à
sua terra inicial, não querendo de maneira alguma o
seu êxodo para as grandes cidades, pbis ele assim
passaria a fazer parte de uma camada da população
que realmente necessita de assistência em todos os
sentidos. As colocações de V. Ex", no entanto, precisam ser meditadas. Logicamente o Governo tomou
uma iniciativa, que pode não ser perfeita. V. Ex" é
um dos estudiosos da questão da agriCultura nesta
Casa, a exemplo dos Senadores Jonas Pinheiro e
José Roberto Arruda, que tiveram oportunidade de
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mencionar exatamente o que V. Ex" está falando
agora, isto é, que o programa dava um avanço mu~o
grande no sentido da fixação do homem aó· campo,
porque previa a· ádoção de esirrnulós a:o pequeno
produtor. Obviamente, as ponderações de V. Ex" devem ser examinadas com atenção, porque-; no rl1<r
mente em que o Governo está dando incentiVo ao
pequeno agricultor, por outro lado, seria: um desestl'mulo se vedassé a abertura de novos empregos,
principalmente numa área que consideramos fundamental, a do campo. Registro, também, o que acho
ser do meu dever: o Senador Arlindo Porto está realizandO um trabalho notável no Ministério da Agricultura. É impreSsionante que, nesse curto espaço de
tempo, já tenha uma visão global de todos os assuntos da agricultura, como demonstrou na solenidade
realizada no Palácio di:l Planalto. Senti da parte do
presidente Fernando Heririque uma manifestação de
illbilo pelos conhecimentos demonstrados pelo Senador Arlindo Porto com relação a toda problemática
da. agricuttuia. Não tenho dúvida alguma, Senador
Osmar Dias, de que o Senador Arlindo Porto, sens!vel como está sendo até agora aos problemas da
agricuttura, examinará áS'colocações que V. EX" faz
nesta sessão ·de segunda-feira, com toda atenção.
Seria curial voltar a ·afirmar que tenho duas preocupações, não como Lrder do Governo, mas como Senador, como homem preocupado com a problemática brasileira: o problema do deSemprego ·e o da dívida interna.
No momento em que o Real completa dois
anos de presença permanente na economia, há um
questionamento da m!dia -brasileira, principalmente
das áreas econômicas, destacando os benetrcios e
as falhas do Real. Nesse elenco de preocupações
em tomo de um programa de governo, indiscutivelmente dois pontos sobressaem: a questão da dívida
interna, preocupação permanente de um outro eminente colega, Senador Vilson Kleinübing, que está
agitando o assunto com constância, e·o problema do
desemprego. Gostaria de dizer a V. Ex" que, na semana passada, tomei conhecimento dos primeiros
resultados aferidos pelas federações de indústria do
f!io de Janeiro, de São Paulo e do meu Estado. Tive
uma alegria muito grande. Há, por parte dos !ndices
de pesquisa, urna demonstração evidente de que a
economia começa a reagir, não com a velocidade
que desejarlamos, um pouco mais lenta, mas dando
frutos, principalmente nessa área do emprego, que é
uma preocupação permanente do Governo pelos aspectos sociais envoMdos na questão. Às vezes, o
Governo recebe criticas mu~o acres, no que tange a
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não dar atenção aos problemas sociais. O Presiden·
te Fernando Henrique, na reunião com todas as lideranças da agricultura, no Palácio do Planalto, quando lançou o programa, disse que havia uma preocupação permanente, seja com o setor da educação,
seja com o setor da agricultura, seja com os vários
setores que póssam proporcionar soluções compatf·
veis para a dignidade do cidadão. Portanto, felicito
V. Ex" pelo discurso que profere. V. Ex' faz crrticas,
mas tem a elevação de destacar os pontos positivos;
V. Ex' aponta soluções, e isso é importante. Não for·
maliza a crítica apenas pela critica. Quero louvar as
duas preocupações de V. Ex' não só com o problema da fixação do homem do campo na sua terra
mãe, na sua terra mater, na sua origem, mas também com a questão do desemprego, que é de todos
nós. Confesso a V. Ex" que tomei conhecimento de
seu projeto neste debate, agora. É um projeto que
precisa ser examinado, pois colabora, evidentemen-

te, para estimular o emprego, principalmente de pessoas mais jovens. E assisto também contristado,
como V. Ex' e outros Senadores, a demanda imensa
de jovens que saem das universidades e geralmente
nos procuram com a perspectiva de arranjar o pri·
meiro emprego. Penso que o problema é de magna
importância. E· portanto, neste instante, além de
cumprimentar V. Ex', quero dizer que tomarei a providência de encaminhar seu pronunciamento em ter·
mos da fixação do homem no campo favorecendo os
pequenos agricultores com empréstimos que facili.tem a vida do pequeno produtor; levarei o pronuncia·
mente de V. Ex', não só ao Ministro da Agricultura,
nosso colega Senador Arlindo Porto, mas também
aos órgãos de Governo que estão ligados ao· problema. E quanto ao projeto de V. Ex', vou lê..Jo com
toda atenção. Faço votos que ele seja mais urna opção para a solução desse grave problema do desemprego, que não deixa de preocupar a iodos os
brasileiros, que estimam para o Brasil uma perspectiva social muito melhor, além da situação que estamos vivendo hoje, que tem agravos, mas o Governo
luta devotadamente para encontrar as soluções necessárias. Portanto, meus cumprimentos a V. Ex'.
O SR. OSMAR DIAS • Senador Elcio Alvares,
agradeço-lhe não só o aperte mas também as pala·
vras generosas. Aproveito a oportunidade para dizer
que a minha condição de sem-partido • mas não só
ela ·, a minha personalidade e até a caracteristica
que me fez ser eleito Senador pelo Paraná e que me
trouxe, portanto, a esta Casa, recomendam-me sempre expressar as minhas crfticas, os meus descontentamentos, as minhas contrariedades, não apenas
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no discu·rso, mas no voto e nas atitudes. Por isto, às
vezes fui incompreendido nesta Casa, mas espero
que essas incompreensões não cheguem a ponto de
me rotularem como um senador sempre contrário
ao Governo. Não sou contrário ao Governo; sou
contrário àquilo que, pessoalmente, entendo que o
Governo não está fazendo corretamente. Embora
reconheça que a maioria das medidas adotadas
no Plano Real foram acertadas, algumas delas merecem criticas e devem ser criticadas no discurso e
no voto.
Foi assim que agi sempre e é assim que vou
continuar agindo. Mesmo que logo mais eu faça uma
opção partidária, pedirei ao lfder do meu novo partido que assuma o compromisso de me deixar em liberdade para eu me expressar e votar como entendo. Não represento aqui o pensamento do Governo
ou de intelectuais do Governo; represento o pensamento daqueles que me elegeram, e eles pensam
como eu •.
O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex' outro
aparte, por favor?
O SR. OSMAR DIAS • Com setistação, Senador Elcio Alvares.
·
O Sr. Elclo Alvares - Foi muito bom V. Ex' ter
abordado esse aspecto, porque quero dar aqui um
testemunho vivo da sua atuação. Penso, como todos
os colegas, que V. Ex" tem sido um senador bastante autêntico e legítimo nas suas posições. E para demonstrar, como lfder do Governo, esse sentido de
admiração e respeito que tenho por V. Ex", quero
destacar que está tramitando nesta Casa um dos
projetes mais importantes para o Governo. Amanhã
as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania,
de Infra-estrutura e de Assuntos Económicos começam a trabalhar em conjunto para examinar a matéria. Ao lado dos eminentes Senadores Ney Suassuna e Hugo Napoleão, respectivamente, relatores da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da
Comissão de Infra-Estrutura, V. Ex" foi escolhido
para ser o relator na Comissão de Assuntos Económicos. Trata-se de matéria da mais alta envergadura, e V. Ex', evidentemente, tem toda a capacidade,
toda autoridade para relatá-la perante uma das comissões mais importantes desta Casa. Fiquei muito
feliz no momento em que o nome de V. Ex' foi apontado. Participei da escolha e tive a oportunidade de
dizer· quero reiterá-lo agora de público • que V. Ex',
apesar de ter dados alguns votos contrários ao Governo, merece todo o meu respeito e estima, pela
verticalidade das suas posições e pela sinceridade
seus pronunciamentos.
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O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senador Elcio Alvares.
Após ouvir as palavras do líder do Governo,
sinto-me agora muito à vontade para, caso seja efetivamente indicado, relatar essa matéria dentro das
minhas convicções. Aliás, Sr. Presidente, conversei
com o Senador Elcio Alvares anteriormente e disse
a S. Ex" quais são minhas convicções. Talvez, eu
possa desagradar momentaneamente por algumas
atitudes ou votos, mas há uma vantagem nisso:
quando falo sou sincero e não mudo o que digo,
nem o voto. Por isso, penso que fica mais fácil, nem
que seja para ser contrário.
.
o Sr. Esperidião :Amin • Senador Osmar Dias,
V. Ex" concede-me um aparte quando julgar oportuno?
O SR. OSMAR DIAS - Pois não, Senador Esperidião Amin. Antes, porém, quero registrar um
dado nos Anais. Esse projeto do primeiro emprego,
que acredito merecerá o apoio do Governo, tem
como objelivo atingir dez milhi)es de pessoas. Ele é
direcionado para. os jovens de 14 a 18 anos que estão aguardando essa oportunidade que, tenho certeza, será dada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso que, agora, inicia nova fase de seu Governo na
qual o Plano Real, consolidado, permite buscar mais
apoio para os setores produtivos e para a geração
de empregos. ·
Concedo o aparte a V. Ex", Senador Esperi~
diãoAmin.
O Sr. Esperidião Amin - Gostaria de fazer
uma rápida referência, também de regozijo e de encorajamento, às palavras que V. Ex' aqui profere a
respeito da questão do primeiro emprego, que é
uma matéria momentosa. Uma revista de circulação
nacional, a Veja, desta semana, aborda, de maneira
muito charmosa, essa questão do primeiro emprego
de jovens da classe média em serviços de restaurantes, à semelhança do que acontece na Europa e
nos Estados Unidos. Também empresas multinacionais de prestação de serviços têm trazido ao Brasil
um pouco dessa cultura de apreço pelo trabalho,
ressaltando a dignidade do trabalho. Portanto, é preciso ajustar a legislação para facilitar o acesso do jovem ao trabalho, que é um instrumento de realização da pessoa Trabalhar é um direito e um dever de
todos, mas muitas vezes esse direito é negado pelas
circunstâncias económicas do mundo, que está vivendo uma alteração estrutural profunda. Quero
também me congratular com os comentários, já elogiados pelo lfder Elcio Alvares, a propósito da questão da agricultura. Também tenho esperança- não
tenho certeza ainda, mas tenho esperança - de que
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a agricultura familiar receba o incentivo indispensá·
vel do Governo. Digo que não tenho certeza porque
ainda não vi o instrumento de apoio técnico e financeiro adequado para a agricultura familiar brasileira.
O nosso sistema bancário não tem essa capilaridade
e as cooperativas não têm a organização necessária. A razão maior do meu aparte, que já se prolonga, é dizer da minha conhecida esperança, principalmente quando V. Ex' acena com a possibilidade de
uma definição partidária e diz que um dos requisitos
dessa definição é a liberdade de posições. Não tenho dúvidas de que o meu partido se regozijaria com
a sua presença e penso que V. Ex' também merece
fazer parte do PPB, no qual temos liberdade de divergir, de criticar e de aplaudir, respeitado o princepio básico da convivência entre lideranças, pois sabemos que, principalmente no Senado Federal, não
há ninguém que não tenha suficiente informação e
'lUficiente .tirocfniQ para exercitar a liberdade de,
dentro de um partido, bem escolher.
. O SR. OSMAR DI.AS - Senador Esperidião
Amin, agradeço o aparte de V. EX". Não sei cjual
será a minha opção, mas, com certeza, eu fiCilria
muito honraçlo se pudesse estar a seu lado. É ~vi
dente que já me sinto satisfeito por estar ao seu lado
no Senado, onde aprendi muito· com V. Ex", principalmente nas duas últimas semanas.
Sr. Presidente, quero canciuir pedindo o apoio
de todos os Srs. Senadores. Parece-me ,que as primeiras palavras do líder do Governo foram de apoio~
ao projeto que apresentei. Espero também receber o
apoio do Presidente José Samey, que é um senador
e um homem público bastante preocupado com a .
questão social. Nos artigos que escreve, S. Ex' tem
manifestado essa preocupação. Acredito que contarei com o apoio de S. Ex" para o projeto de estímulo
ao primeiro emprego, importante pelo seu conteúdo,
pela sua essência e pela sua oportunidade. Este é o
momento de nos preocuparmos com a geração de
empregos para jovens de 14 a 18 anos, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário, deixa
a cadeira da presidéncia, que é ocupada .
pelo Sr. José 5amey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Continua ·.
a lista de oradores.
Com a palavra o Senador Lauro Campos.·.
(Pausa.)
Com a palavra a Senadora Emília Fernandes. .
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A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos dias
23, 24 e 25 próximos passados, estivemos participando da 7• Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul em San Luis, na Argentina, cidade que fiCa a 800 km a oeste de Buenos Aires, juntamente com o Deputado Paulo Bornhausen, Presidente da Seção Brasn da Comissão
Parlamentar, e o Senador Casildo Maldaner, como
membros titulares da refenda Comissão.
Essa reunião acontaceu paralelamenta a 1O"
Reunião da Cúpula do Mercosul, integrada pelos
presidentes dos países membros, que se realizou
em Buenos Aires e teve o encerramento na cidade
de San Luis, do qual participamos.
Na oportunidade, os presidentes da comissão
parlamentar de cada pafs relataram aos presidentes
dos países as resoluções aprovadas pelos parlamentares.
Os trabalhos foram divididos em subcomissões: •assuntos institucionais e jurídicos", "funcionamento e relações da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul" e uma terceira, da qual participamos
mais efetivamente, tratou sobre "assuntos econõmicos, sociais e comerciais•.
Uma das grandes recomendações da Comissão Parlamentar Conjunta ao Conselho do Mercado
Comum foi que se buscasse um protocolo adicional
como fonte jurfdica do Mercosul, em que esteja prevista a inclusão da cláusula democrática do Marcosul que determine que toda violação das formas democráticas dos governos e dos direitos e garantias
das pessoas signifique a suspensão da condição de
país membro do Mercosul.
Portanto, democracia e forma participativa de
governo são pressupostos essenciais ao processo
de integração em que estão comprometidos os
países integrantes do Mercado Comum do Cone
Sul.
Na reunião de cúpula do Mercosul, em que estiveram representados todos os países membros ocasião em que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso assumiu a presidência daquela instituição
por seis meses, cabendo também ao Brasil a presidência da Comissão Parlamentar Conjunta, na pessoa do Deputado Paulo Bomhausen, Presidente da
Seção Brasil -, ficou determinada a concretização
dos estudos e a efetiva associação com o Chile,
bem como o início das tratativas com vistas à integração com a Bolívia e, tenho certeza, com a Venezuela e o Peru.
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Entendemos que, a partir de outubro, o Chile e
os outros quatro pafses adotarão um cronograma de
redução gradual de tarifas de importação, o que beneficia de imediato o Brasil, tendo em vista a redução de tarifas para exportação de automóveis, chassis e carrocerias, inclusive para o Chile.
A nosso ver, dentro de oito anos, as tarifas de
importação entre os cinco países serão zeradas,
obedecidas as linhas de exceção. Consideramos
como ponto positivo os investimentos que deverão
ser feitos nos corredores de acesso, nas rodovias,
na infra-estruturâ necessária para que se crie realmente a ligação bioceãnica Atlãntioo-Pacffico.
Dentre as propostas aprovadas pela Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, naquela oportunidade, cabe ressaltar a criação de urna Comissão
Permanente do Mercosul nos Parlamentos. Inclusive
já tramita no Congresso Nacional solicitação nesse
s.entido, assinada pelo Deputado Paulo Bomhausen.
Um outro terna bastante discutido entre os parlamentares foi a criação de um Tribunal Permanente
de Justiça para a solução de controvérsias entre os
pafses, com acesso, inclusive, do individuo lesado
ou prejudicado. A sugestão da cnação de um tlibunal arbitral está sendo levada aos executivos.
Matéria publicada hoje no jornal O Estado de
S.Paulo trata exatamente desta qt.estão, e consideramos importante registrá-la:
( .•.) Disse o presidente que o Mercosul
não deve ter urna estrutura burocrática e
muito menos ter tribunais para solução de
controvérsias. Apoiou sua tese no fato de,
sem haver acordo prévio, sempre que surgiu
um problema, haver urna reação direta dos
presidentes dos quatros países, do que jamais resultou problema sem solução.
O presidente da República tem razão
quando descarta a necessidade de criação
de uma burocracia comunitária(..•) Justificase, porém, a constituição de um pequeno
secretariado que dê ao Mercosul a memória,
racionalidade e referência que as presidências rotativas, por melhores que sejam as
burocracias nacionais, não podem dar. Enfim, trata-se de atribuir um endereço e um
arquivo ao Mercosul, e nada mais.
Em relação à criação de um tribunal arbitral,
diz o jornal: .
··Também assiste razão ao presidente
quando rechaça a necessidade de tlibunais
para a solução de controvérsias. Não, po-
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rém, pela razão que atrelou à tese. (•..) Os
presidentes . se ocupam de problemas da
grande polftica e das macrodiretrizes económicas (•••). São questões maiores.
As controvérsias que chegam ao nível
dos operadores são menores, mais sutis e
intrincadas, referem-se a interesses circunscritos a pessoas e empresas e, portanto,
não estão sempre sujeitas a solução por
manifestação de vontade soberana (que não
existe) ou por consenso forçoso. Isso não se
obtém por recurso aos quatros presidentes.
Por enquanto, as contro.vérsias vão-se
resolvendo segundo as leis e os procedimentos de cada país escolhido contratualmente como foro. Os quatro governos, por
sua vez, fazem movimentos assimétricos,
mas sempre insuficientes, no sentido da
convergência das respectivas legislações,
naquilo que se refere ao âmbito comunitário.
À medida, porém, que o volume de negócios
intracomunitários vier a se intensificar, a
rede de interesses se desenhar e algumas
variáveis colaterais aos negócios (como direitos do consumidor e ecológico) acrescentarem complexidade ao processo, as controvérsias não vão poder ser resolvidas senão
em instâncias comuns.
Este tema foi discutido e entendemos que é
algo que precisa ser aprofundado por todos nós.
Também, foi aprovada a reivindicação da Comissão Parlamentar Conjunta, para que o Conselho
do Mercado Comum em toda a negociação da harmonização legislativa ou elaboração de normas conjuntas para o Mercosul, estejam presentes para deliberar.
Entre os temas que se discutiu, além de se iniciar tratativas para estabelecer o relacionamento entre o Partatino - Parlamento da América Latina, e a
Comissão Parlamentar Conjunta, enfocamos assuntos relacionados à. Lei de Patentes. Foi criado um
grupo de estudos com parlamentares de todos os
países que fazem parte do Mercosul e, por seis meses, no máximo, deverão estar com estudos compa.rativos das legislações da propriedade industrial no
âmbito do Mercosul, propondo formas de harmonização legislativa.
Discutiu-se, também, a questão da segurança
de. fronteiras e problemas fronteiriços. Sabemos, ainda, que, embora sejam argumentados, os problemas
das fronteiras não representam questões apenas do
Mercosul. Chegamos a um consenso que o tema
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'segurança' deve ser incluído nas subcomissões já
existentes na comissão. Dentro de 30 dias, cada delegação deverá enviar ao Presidente da sua comissão documentação legal referente para o estudo
comparativo.
.
Entre os temas que se debateu constatou-se
que os problemas sociais dos países do Mercosul
são semelhantes: aumento da pobreza, queda da
renda familiar, disparidade de gênero e a necessidade de uma maior valorização da dimensão social
como aspecto fundamental para a integração.
Foi proposto um conjunto de princípios para a
política social: emprego, educação, formação de recursos humanos, programas para mulheres chefes
de famflia, questões de gênero.
Também se debateu a questão da proteção
dos direitos dos trabalhadores imigrantes dos respectivos países membros do Mercosul. Para isso,
e.stá-se aprofundando estudo em relação à situação
de adesão dos convênios da OIT, relações de trabalho, emprego e Previdência Social.
.
Em 45 dias, também, haverá a necessidade de
se reunir toda a documentação referente à regulamentação da publicidade em matéria de consunip do
fumo e do álcocl.
A Comissão de Segurança iniciará estudo sobre a prevenção e luta contra o narcotráfico e a lavagem de dinheiro.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, entendemos importante a entrada do Chile no Mercosul,
adicionando a potencialidade de uma das economias mais importantes da América Latina ao processo de integração do Mercado Comum da região.
Importante também a decisão de exigir que se-.
jam respeitados os valores democráticos tanto a nível de Governos, quanto dos direitos humanos,
como pressuposto para a parceria nos demais campos da integração entre os países do Mercosul.
Fundamental, ainda, a decisão de se criar comissões parlamentares conjuntas permanentes, de
integrar estas comissões com o Parlatino e, princi:
palmente, assegurar a participação dos parlamentos
nas decisões, envolvendo questões de harmoniza-·
ção legislativa.
Ainda, importante a decisão de considerar mais
plenamente, a condição social no processo de desenvolvimento dos países, bem como dedicar atenção às questões de ordem trabalhista, de educação
e de gênero.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, satJe:.··
mos que de imediato a adesão do Chile traz prestígio ao Mercosul. Com o novo sócio, o Mercado Co.·
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mum do Cone Sul transformou-se, também, num
bloco eom potencialidàde econõmica admirável, passando á ser um espaço habitado por 220 milhões de
consumidores, com um PIB que atinge 900 bilhões
de dólares por ano. Para o Brasil, o Mercosul foi um
negócio muito interessante. Em 1990, vendas brasileiras aos três parceiros do Mercosuí eram de 1 bilhão de dólares; agora, vende 6 bilhões de dólares e
importa produtos em valores semelhantes. Estimase que 450 empresas brasileiras já montaram filiais,
ou compraram fábricas no Uruguai, na Argentina ou
no Paraguai.
O Mercosul atraiu empresas de pafses ricos
para os 4 países, corno podemos comprovar com a
instalação da Renault, que instalou sua montadora
no Pamná. A força do bloco econômico é Ião gmnde
que os investidores não mafs falam em Brasil, Argentina, ou Uruguaf, mas em investir no Mercosul,
esquecendo-se dos países, isoladamente. Para
isso, é importante também- e esta é uma questão
que precisa ser discutida e aprofundada - a necessidade, ou a possibilidade da construção de
um banco regional de desenvolvimento. onde, por
seu intermédio, seriam financiadas obras de investimento em estradas, pontes, telecomunicações e

energia
Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, afnda são necessárias medidas urgentes para
deslanchar definitivamente o processo de integração
pam facilitar o incremento das transações comerciais entre elas: acelerar a desburocratização dos
processos comerciais, devido ao excesso de trâmites aduaneiros, bem corno a modernização dos serviços, incluindo, por exemplo, a informatização da
nossa Receita Federal.
Superar os seguintes problemas, que são importantes também:
-demora na liberação aduaneira das cargas;
-exigência excessiva de documenios;
- interpretação diferenciada pam aplicação de

tarifas;
Melhoria do sistema de transportes, bem
como dos acessos viários, ainda deficitários,
além da iniciativa de se buscar a ligação com o
Pacífico.

É necessário alterar o quadro de:
- deficiência nas operações dos ierminais portuários, bem como custos elevados;
- má-qualidade do transporte rodoviário que,

afém de mais caro, pelas condições em que se encontram as estradas em várias regiões, encarece
ainda mais o custo dos produtos.
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É importante ainda a ampliação dos conhecimentos em matéria de comércio exterior, sendo, portanto, importante enfrentar os entraves decorrentes de:
- uma cultura histórica de economias fechadas;
- da conseqüente falta de preparo em transações comerciais, tanto de parte dos sistemas de
controle de fronteira, quanto dos próprios empresários;
- da falta de estruturas de orientação e de assessoria, especialmente jurídica e fiscal, para facilitar o comércio.
Portanto. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com este sentimento de participação, de contribuição e de integração que estivemos presentes
na reunião em San Luis, afirmando os interesses do
Brasil e buscando contnbuir para encontrar formas
concretas e objetivas de promover a união das economias dos paises latino-americanos.
Muito obrigada.
_ O SR. PRESIDENTE (José Samey} - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessãc
solene a realizar-se hoje, segunda-feira,. às
18h30min, no Plenário do Senado Federal, destinada à instalação dos trabalhos da 2" Sessão Legisialiva Extraordinária da
Legislatura, com
leitura das Mensagens n•s 288 e· 289, de 1996,
de convocação extraordinária do Congresso Na·
cional.
Peço a atenção dos Srs. Senadores, porque a
Presidência sentiu-se no dever de antecipar a insta·
lação da sessão extraordinária do Congresso Nacional para hoje, em face da mensagem presidencial
ter fixado, em vez do dia 2 do corrente, o dia 1°. Assim, instalaremos hoje, às 18h30min, a sessão extraordinária do mês de julho.·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi-.
dência recebeu o Aviso n• 335, de 1996, de 28 último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 380, de 1996,
adotada pelo referido Tribunal, na sessão ordinária
do plenário de 26 de junho do corrente ano, bem
como dos respectivos relatório e voto que a funda'
·
mentam.

so•

O expediénte vai à Comissão Mista de Planos.
Orçamentos Públicos e Rscalização.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência designa pam a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária a se realizar na quarta-feira, às
14h30min, as.seguintes matérias: Projetos de Decreto Legislativo n"s 52 e 22, de 1995, 27 e 33, de
1996; quinta-leila: Projetes de Decreto Legislativo
n"s 35, 36 e 37, de 1996.
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Assim, já a partir da próxima quarta-feira, iniciaremos as sessões deliberativas do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada
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mais havendo a tratar, a Pi'esidê-rlda vai encerrar os

trabalhos.

'=f+-3 Briterrada a sessão.
(LevanfE.-se a sessão às 1611.)

Ata da 1!! Sessão Não Deliberativa em 2 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Levy Dias, EmandesAmorim, Eduardo Sup/icy,
Ney Suassuna, Joel de Hollanda e Va/mir Campelo.
1991 (n" 2.838, de 1989, na Casa de ori(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
N• 341/96, referente ao Requerimento n• 239,
de 1996, de informações, do Senador Eduardo Suplicy, encaminhando cópia .da Decisão n• 372/96,
bem como dos respectivos fl~latório e Voto que a
fundamentam.
Encaminhada ao requerente cópia dos
expedientes do Tribunal de Contas da União.
O requerimento vai ao Arquivo.

OF[CIO
DE SECRETÁRIO DE ESTADO
N" 264/96, de 26 de junho de 1996, do Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, referente ao Requerimento n• 473, de
1996, de informações, do Senador Ademir Andrade.
As Informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
'
O requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES

,

PARECER N• 386, DE 1996
· (Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de lei da Câmara n• 87, dr

gem).

A Comissão Diretora apresenta à redação do
vencido, para o tumo suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 87 de
1991 (n• 2.838, de 1989, na Casa de origem), que
dá nova redação a dispositivos da Lei n• 3.857, de
22 de dezembro de 1960, que "cria a Ordem dos
Músicos do Brasil e disp9e sobre a regulamentação
do exercfcio da profissão de músico, e dá outras
providências'.
·
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de julho de
1996. -José Samey, Presidente - Ney Suassuna,
Relator- Ernandes Amorim- Emflia Fernandes.
ANEXO AO PARECE~ N• 386, DE 1996
Altera a Lei n• · 3.857, de 22 de de-_
zembro de 1960, que "cria a Ordem dos
Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de
músico e dá outras providências".
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1• Os arts. 40, 6", 11, 12, 17, 23 e 28 da
Lei n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que "cria
a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercfcio da profissão de músico e
dá outras providências", passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 4° O Conselho Federal dos Músi. cos será composto de quinze membros titu·
·rares e quinze suplentes, brasileiros natos
ou naturalizados.
§ 1' Os membros do Conselho Federal
serão eleitos por escrutfnio secreto e maioria absoluta de votos, em assembléia dos
delegados dos Conselhos Reyionàis.
§ 2" As eleições do Conselho Federal
. realizar-se-ão no prazo de cento e vinte dias
· ' . após as eleições dos membros dos Conse. , . . lhos Regionais. .

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

§ 32 A assembléia dos delegados dos
.Conselhos Regionais será constituída de delegados eleitos na seguintes proporção:
I - um delegado para os Conselhos
. Regionais com até cento e cinqüenta músicos inscritos;
11 - dois delegados para os' Conselhos
Regionais que tiverem de cento e cinqüenta
e um até trezentos músicos inscritos;
III -três delegados para os Conselhos
Regionais com mais de trezentos músicos
inscritos."
•Art. 6° O mandato dos membros do
Conselho Federal dos Músicos será honorifico e durará três anos.•
·Ar!. 11. Os Conselhos Regionais serão
compostos de nove membros, quando o Conselho tiver até cento e cinqüenta músicos inscritos; de quinze membros, quando tiver até
trezentos músicos inscritos, de vinte e um
membros, quando exceder desse número.'
'Ar!. 12. Os membros dos Conselhos
Regionais dos Músicos serão eleitos em escrutínio secreto, em assembléia dos inscritos
de cada região que estejam em pleno gozo de
seus direitos, vedada a discriminação que exclua qualquer inscrito do direito de votar.
§ 1° As eleições para os Conselhos
Regionais serão realizados mediante o registro de chapas, que deverá conter a discriminação dos cargos da diretoria.
§ 2" O rnandalo dos membros dos Conselhos Regionais será honorifiCO e durará três
anos, pennitindo-se apenas urna reeleição.
§ 3° São elegfveis os que preencherem
os requisitos legais, especialmente o dispo&
to no art. 28 desta lei.
§ 4° A convocação para as· eleições
··
far-se-á:
I - cento e vinte dias antes do ténnino
do mandato dos membros do Conselho Regional;
· 11 - por edital, publicado em jornal de
grande circulação local;
··
III - por carta simples dirigida a todos
os inscritos;
·
IV - por outros meios definidos pelo
Conselho.
§ 5" Será deferido um prazo mínimo de
vinte e máximo de trinta dias para a inscrição das chapas, devendo a eleição realizarse no prazo de até trinta dias antes do ténnl-
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no dos mandatos dos membros do Conselho
Regional.
.

§ 6" No prazo máximo de quinze dias
após o ténnino da inscrição de chapas, oConselho deverá. divulgar, na fonna dos dispostos
~ § .5" deste artigo, a relação das chapas inscntas, onde deverá constar a indicação dos
candidatos e os cargos da diretoria•
'Ar!. 17. ························-·······················
§ 1"························--··········-··············§ 2" No case de o músico exercer temporariamente a sua profissão em outra jurisdição, deverá apenas oficiar o Conselho Regional da Jurisdição, discriminando o período,
que não podefá ser superior a noventa dias.
§ 3° Se o músico inscrito no Conselho
Regional de um Estado passar a exercer,
por mais de noventa dias, atividade em outros estados, deverá requerer ao Conselho
Federal urna licença suplementar, que terá
validade de um ano, mediante o pagamento
de taxa a ser fixada pelo Conselho Federal.
§ 4° Do produto da arrecadação da
taxa a que se refere o artigo anterior, oitenta
por cento serão rateados entre os Conselhos Regionais, com créditos mensais. •
•Ar!. 23. O voto é pesscal e obrigatório
para todos os inscritos em toda eleição, salvo
doença ou ausência comprovada plenamente.
oooooooooouooonoO•-•••••••••••u-••n••-••oooooooo.aoooo

§ s• As eleições serão feitas por escrutfnio secreto, perante o Conselho, podendo,
quando haja mais de duzentos votantes, detenninar-se locais diversos para o recebi·
mento dos votos, pennanecendo-se neste
caso, em cada local, dois diretores ou músicos inscritos que não sejam candidatos,
sendo facultado às chapas inscritas a indicação de um fiscal para cada uma, inclusive
as itinerantes.
§ 6" Em cada eleiçãó os votos serão
recebidos durante dez horas contínuas, pelo

·menos.•
'Ar!. 28 ························--·····'··-··---····

h) aos que· praticarem o gênero popular, que deverão ser submetidos a .banca
examinadora integrada por professores devidamente capacitados e escolhidos pela diretoria dos Conselhos Regionais, que deverá
divulgar o calendário anual dos exames, que
serão inferiores a quatro, pelo menos.

··-··-············-············-··-·····..................
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§ 1° Aos músicos a que se referem as
alfneas f, g e h deste artigo será concedido
certificado que os habilite ao exercfcio da
profissão.
Art. 2° Os Conselhos Regionais da Ordem dos
Músicos do Brasil realizarão eleições no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar da data da publicação desta Lei e o Conselho Federal convocará
eleições cento e vinte dias após as ele.•. ~es dos
membros dos Conselhos Regionais, conto ne disposto neste artigo, observado o seguinte:
I - são preservados os mandatos dos atuais
membros dos respectivos Conselhos até se completaro termo final de seus mandatos de três anos;
11 - os Conselhos funcionarão provisoriamente
com número de membros excedente ao previsto
nesta Lei, até que se complete a extinção dos mandatos dos membros remanescentes;
III - a renúncia ou o impedimento de membro
remanescente dos Conselhos ocorrida após a realização e posse dos membros eleitos em conformidade com esta Lei, importa na extinção da vaga, não
sendo admitida a posse de suplente;
IV - excepcionalmente, na primeira eleição
após a promulgação desta Lei, não serão discriminados os cargos da diretoria, que será eleila pela totalidade dos membros integrantes do Conselho, no prazo máximo de três dias a contar da data da posse.
V - não se considerará reeleito o membro remanescente de Conselho que se candidatar para as
eleições previstas neste artigo.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o parágrafo único do art. 4° da Lei
n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960.

PARECER N• 387, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre a Emenda n• 1 de
Plenário, oferecida ao SUbstitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara n•153, de 1993 (n" 1.348-C, de 1988, na
origem) que "institui a obrigatoriedade da
indicação do RG ou do CPF e do CGC do
devedor nas certidões relativas a .protestos de títulos".
Relator: Senador Lúcio ,&.lcãntara
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I - Relatório
Vem a exame desta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania a· Emenda n• 1, de autoria do
nobre Senador José lgnácio, que dá nova redação
ao art. 2• do Substnutivo desta Comissão ao PLC n•
153, de 1995.
O art. 2", sob enfoque, foi aprovado no Substitutivo com a seguinte redação:
· •Art. 2° A inobservância do disposto no
artigo anterior implicará a nulidade da certidão e a aplicação, ao responsável por sua
expedição, de muna correspondente a trinta
dias-multa •.
A emenda n• 1, de autoria do nobre Senador
pelo Espírito Santo, deu ao mencionado art. 2" a seguinte redação:
•Art. 2" O responsável pela expedição
de certidões que não atendam os requisttos
constantes do artigo anterior, será punido
com pena de multa, no valor de 20 (vinte)
Unidades Rscais de Referência (UFIR), ou
índice equivalente que venha a substttuí-lo".

É o relatório.
li-Voto
. A subStituição da aplicação da pena dos 30
dias-multa por 20 (vinte) Unidades Rscais de Referência, ao responsável pela expedição de certidões
que não atendam os requisitos do art. 1• do projeto
sob exame é oportuna e está em total consonância
com o disposto no art. 1• da Lei n• 8.383 de 30 de
' ·'
dezembro de 1.991, verbis:
•Art. 1" Rca instituída a Unidade Foscai
de Referência - UFIR, eomo medida de valor e parâmetro de atualização monetária de
tributos e de valores expressos em cruzeiros
na legislação tributária federal, bem como os
relativos a multas e penalidades de qualquer
natureza•
Ocorre, entretanto, que o novo texto dado ao
art. 2°, preconizado na Emenda n• 1, ficou silente
quanto à nulidade da certidão à falta da observância
do disposto no art. 1° do Subs!nutivo aprovado por
esta Comissão.
Assim, permitimo-nos entender que a judiciosa
emenda de autoria do nobre Senador José lgnácio
deve ser acolhida sem se desprezar o texto original
do substitutivo, ou seja, mantendo-se a parte inicial
do texto do art. 2°, que declara a nulidade da certidão na hipótese que indica, fazendo-a acrescer ape-
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nas da modificação inerente à Emehda n" 1, que
substitui os dias-multa pelas Unidades Fi~is de
Referência.
·
A declaração expressa do efeito de nulidade da
certidão à falta do cumprimento das medidas determinadas pelo art. ·1• do substitutivo parece-nos correta, embora aparentemente redundante. Mantendose a redação contida no Substitutivo - declaração
expressa do efeito da nulidade da certidão -, evitarse-iam fraudes e a oportunidade de outras interpretações sobre o uso de certidões eivadas de vícios
por falta do cumprimento da lei.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação da oportuna e judiciosa Emenda n• 1 , de
autoria do nobre Senador José lgnácio mediante a
seguinte subemenda:
SUBEMENDA À EMENDA N° 1, DE PLENÁRIO
•Art. 2" A inobservância do disposto no
artigo anterior implicará a nulidade total da
certidão, aplicando-se ao responsável por
sua expedição pena de multa, no valor de
20 (vinte) Unidades Fiscais de Referência
(UFIR), ou índice equivalente que venha a
substituí-la".
Sala de Comissões, 26 de junho de 1996. íris Rezende Presidente - Lúcio Alcântara, Relator - Antôni~ C. Valadares - Regina Assumpção
- Bernardo Cabral - José lgnácio - Beni Veras Jefferson Peres - Romeu Tuma - Júnla Marise Sérgio Machado- Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA NO PARI:CER E
JUNTADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N• 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui a unidade Fiscal de Referência, altera a leglsl!lçáo do Imposto sobre
a Renda, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
CAPITULO I
Da Unidade de Referência - UFIR
Art. 1• Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - URR, como medida de valor· e parâmetro
de atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação tributária federal,
bem como os relativos a multas e penalidades de
·
·
.
qualquer natureza.
§ 1• O disposto neste Capítulo aplica-se a tnbutos e contribuições sociais, inclusive previdenciá-
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riàs, de intervenção no domínio económico e de interesse de categorias profissionais ou económicas.
§ 2" É vedada a utilização da UFIR em.negócio
jurídico como referencial de correção monetária do
preço de bens ou serviços e de salários, aluguéis ou
royalties.
PARECER N• 388, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre a Emenda n•t, de
Plenário, oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1995 - Complementar, que
"disciplina a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, nos termos
do parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal".
RELATOR: Senador Lúcio Alcântara
Em exame, nesta assentada, a Emenda ng 1.
de Plenário, oferecida pelo ilustre Senador José
Eduardo Outra ao Substitutivo ao projeto mencionado na epígrafe, que objetiva disciplinar a elaboração,
a redação, a alteração e a conSolidação das leis, na
conformidade do que determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal.
Nos termos da sugerida emenda, deverá ser
acrescentado, onde melhor couber no referido projeto, dispositivo com o seguinte conteúdo, ln verbis:
•Art. Caberá reclamação de parte interessada ao Supremo Tribunal Federal, mediante pedido de um terço dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, quando ocorrer descumprimento de
prece~o fundamental do texto constitucional,
em face de inter!iretação ou aplicação dos
regimentos internos das respectivas Casas,
ou comum, no processo legislativo de elaboração das normas previstas no art. 59 da
Constituição.
§ 1• Aplicar-se-ão, no que couberem, à
reclamação prevista neste artigo as disposições dos artigos 13 a 18 da Lei n• 8.038, de
28 de maio de 1990.•
Justificando a proposição, tece o ilustre autor,
inicialmente, alongadas considerações sobre o judl·
cial review nos Estados Unidos da América do Norte e o controle de constitucionalidade no Brasil, realizado conforme enfatiza, "sempre a posterior!, ou
seja,' com a conclusão dos procedimentos legislati:
vos, embora haja possibilidade jurídica, como aqUI
se demonstra, de um controle de const~cionalidade
abstrato preventivo, ou seja no curso do processo le-
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gislativo, como já se verifica pela interveniência das
Cortes Constitucionais no labor legiferante, em Portugal e Espanha'.
E mais adiante, assim sintetiza o que aponta
como objetivo especffico da emenda proposta, ipsls
litteris:
'Em outras palavras, a doutrina e jurisprudência relativas ao controle de constitucionalidade apenas após o desfecho do processo normativo já vêm sendo questionadas, para admitir-se o controle abstraio incidental no processo legislativo. Isso, contudo,
deve ser feito com toda a cautela - como,
aliás, é o objetivo da emenda, ao estabelecer que a parte interessada há de ser confonnada por pelo menos um terço de parlamentares -, para que não haja ruptura com
a partição do poder, requisito de funcionalidade do Estado Democrático de Direijo.'
Embora reconheçamos a relevância doutrinária
do tema suscitado pelo ilustre Senador José Eduardo Outra, impende considerar, no caso em exame,
que a emenda proposta, infelizmente, enfrenta claro
óbice regimental à sua admissibilidade.
Com efeito, reza o art. 230 do Regimento Interno do Senado Federal, verbls:
•Art. 230. Não se admitirá emenda:
a) sem relação com a matéria da disposição que se pretenda emendar;"
Ora, o projeto já aprovado por esta Comissão,
na fonna de Substitutivo de nossa autoria, contém
um conjunto de disposições relacionadas, como sabemos, com a elaboração, a redação, a aHeração e
a consolidação das leis, tudo sob um enfoque fundamentalmente de unffonnização das técnicas de elaboração das várias espécies normativas existentes
em nosso ordenamento jurídieô. São disposições,
por exemplo, voltadas para as técnicas puramente
formais de numeração, estruturação, articulação, redação e alteração dos atos nonnativos integrantes
da legislação brasileira, nada relacionadas, a Ioda
evidência, com o processo legislativo strlcto sensu
(CF, art. 59), único a oferecer ensejo ao controle formal de constitucionalidade objeto da justa preocupação do ilustre autor.
.
Tendo em vista, assim, o acima exposi6, m~
nifestamo-nos pela rejeição da emenda em exame.
Sala da Comissão, 26 de junho de 1996. - rris
Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator ,..
Regina Assumpção - Ramez Tebet ..:. Jefferson
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Peres - Ney Suassuna - Elcio Alvares - Antonio
Carlos Valadares - José Fogaça :- Bernardo Cabral- Romeu Tuma- José lgnácio.
LEGISLAÇÃO CITADA
NO PARECER E JUNTADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N° 8.036, DE 28 DE MAIO DE 1990
Institui normas procedimentais para

os processos que especifica, perante o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte IE!i:

TITULO I
Processos de Competência Originária
CAPITULO I
Ação Penal Originária
Art. 1• Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para
oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças infonnativas.
§ · 1° Diligências complementares poderão ser
deferidas pelo relator, com interrupção do prazo deste artigo.
§ 2" Se o indiciado estiver preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia será
de 5 (cinco) dias;
b) as diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da prisão.
Art. 2" O relator, escolhido na fonna regimental, será o Juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto neste Capfiulo, no Código de Processo Penal, no que for aplicável, e no Regimento Interno do Tribunal.
Parágrafo único. O relator terá as atribuições
que a legislação processual confere aos juízes singulares.
Art. 3° Compete ao relator:
I ..,. determinar o arquivamento do inquérito ou
de peças informativas, quando o requerer o Minis~
rio Público, ou submeter o requerimento à decisão
competente do .Tribunal;
11 - decretar a extinção da punibilidade, nos casos previsto em lei.
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Art. 4° Apresentada a denúncia ou a queixa ao
Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1° Com a notificação, serão entregues ao
acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por esle indicados.
§ 2• Se desconhecido o paradeiro do acusado,
ou se esle criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por
edital, contendo o teor resumido da acusação, para
que compareça ao Tribunal, em 5 (cinco) dias, onde
terá vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, a
fim de apresentar a resposla prevista neste artigo.
Art. 5• Se, com a reSposta, forem apresentados
novos documentos, será intimada a parte contrária
para sobre eles se manifestar, no prazo de 5 (cinco)
dias.
Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa
privada, será ouvido, em igual prazo, o Ministério
Público.
Art. s• A seguir, o relator pedirá dia para que o
Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da
denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas.
§ 1• No julgamento de que trata este artigo,
será facultada sustentação orai pelo prazo de 15
(quinze) minutos, primeiro à acusação, depois à defesa.
§ 2 2 Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliberar, determinando o Presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto, observado
o disposto no inciso 11, do art. 12, desta lei.
Art. 72 Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o· querelante
ou o assistente, se for o caso.
Art.
O prazo para defesa prévia será de 5
(cinco) dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo.
Art. 9" A instrução obeder.erá, no que couber,
ao procedimento comum do Código de Processo Pe-

a•

nal. § 1• ·O relator poderá delegar a rea1·IZ!Içao
- do
interrogatório ou de outro ato da instrução ao Juiz ou
membro de tribunal com competência territorial no
local de cumprimento da carta de ordem.
§ 2 2 Por expressa determinação do relator, as
intimações poderão ser feitas por carta registrada
·
com aviso de recebimento.
Art. 1o. Conclufda a inquirição de testemunhas,
serão intimadas a acusação e a defesa, para requerimento de diligências no prazo de 5 (cinco) dias.
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Art. 11. Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator,
serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de 15. (quinze)
dias, alegações escritas.
§ 1° Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como o dos co-réus.
§ 2° Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público terá vista, por igual prazo, após as·
alegações das partes.
§ 3° O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindfveis para o julgamento da causa.
Art. 12. Finda a inslrução, o Tribunal procederá
ao julgamento, na forma determinada pelo regimento
interno, observando-se o seguinte:
I - a acusação e a defesa terão, sucess!-"amente, nessa ordem, prazo de 1 (uma) hora para
sustentação oral, assegurado ao assistente 1/4 (um
quarto) do tempo da acusação;
11 - encerrados os debates, o Tribunal passará a proferir o julgamento, poclendo o Presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público
exigir.
CAPITULO 11
Reclamação
Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões,
caberá reclamação da parte interessada ou do MInistério Público.
Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao Presidente do Tnbunal, instrufda com prova documental, será autuada e dislribufda- ao relator da causa
principal, sempre que possfvel.
Art. 14. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a
quem for imputada a prática do ato impugnado, que
as prestará no prazo de 10 (dez) dias;.
11 - ordenará, se necessário, para evitar dano
irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado.
Art. 15. Qualquer interessado poderá impugnar
o pedido do reclamante.
Art. 16. O Ministério Público, nas reciamações
que não- houver formulado, terá vista do processo,
por 5 (cinco) dias; após o decurso do prazo para informações.
~ _
Art. 17. Julgando procedente a reclamação, o
Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julga-
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do ou determinará medida adequada à preservação
de sua competência.
Art. 18. O Presidente determinará o imediato
cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão
posteriormente.
CAPÍTULO III

ln1ervenção Federal
Art. 19. A ·requisiÇão de intervenção federal
prevista nos incisos 11 e IV do art. 36 da Constituição
Federal será promovida:
I - de ofício, ou mediante pedido de Presiden1e
de Tnbunal de Justiça do Estado, ou de Presidente de
Tribunal Federal, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão judicial, com ressalva,
conforme a matéria, da competência do Supremo
Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
11 - de ofício, ou mediante pedido da parte interessada, quando se tratar de prover a execução de
ordem ou decisão do Superior Tribunal de Justiça;
III - mediante representação do ProcuradorGeral da Repúblicll, quando se tratar de prover a
execução de lei federal.
Art. 20. O Presidente, ao receber o pedido:
I - tomará as providências que lhe parecerem
adequadas para remover, administrativamente, a
causa do pedido;
11 - mandará arquivá-lo, se for manifestamente
infundado, cabendo do seu despacho agravo regimental.
Art. 21. Realizada a gestão prevista no inciso I
do artigo anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido o Procurador-Geral, o pedido será distribuído a um relator.
Parágrafo único. Tendo em vista o interesse
público, poderá ser permitida a presença no recinto
às partes e seus advogados, ou somente a estes.
Art. 22. Julgado procedente o pedido, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça comunicará,
imediatamente, a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a intervenção ao
Presidente da República
CAPÍTULO IV
Habeas Corpus
Art. 23. Aplicam-se ao habeas corpus perante
o Superior Tribunal de Justiça as normas do Uvro III,
Título 11, Capítulo X, do Código de Processo Penal.
CAPÍTULO V
Outros Procedimentos
Art. 24. Na ação rescisória, nos conflitos de
competência, de jurisdição e de atribuições, na revi-
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são criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor.
Parágrafo único. No mandado de injunção e no
habeas data, serão observadas, no que couber, as
normas do mandado de segurança, enquanto não
editada legislação especffica.
Art. 25. Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento
do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ·e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva
de mandado de segurança, proferida, em única ou
última instãncia, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
§ 12 O Presidente pode ouvir o impetrante, em
5 (cinco) dias, e o Procurador-Geral quando não for
o requerente, em igual prazo.
§ 22 Do despacho que conceder a suspensão
caberá agravo regimental.
§ 3° A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a
decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado.
TÍTULO 11
Recursos
CAPÍTULO I
Recurso Extraordinário e Recurso Especial
Art. 26. Os recursos extraordinário e e~pecial,
nos casos previstos na Constituição Federal, serão
interpostos no prazo comum de 15 (quinze) dias, perante o Presidente do Tribunal recorrido, em petições distintas, que conterão:
I -exposição do fato e do direito;
II - a demonstração do cabimento do recurso
interposto;
.
III - as razões do pedido de reforma da decisão recorrida
Parágrafo único. Quando o recurso se fundar
em dissídio entre a interpreta.ção da lei federal adotada pelo julgado recorrido e a que lhe haja dado outro Tribunal, o recorrente fará a prova da divergência
mediante certidão, ou indicação do número e da página do jornal oficial, ou do repertório autorizado de
jurisprudência, que o houver publicado.
Art. 27. Recebida a petição pela Secretaria de
Tribunal e aí protocolada, será intimado o recorrido,
abrindo-se-lhe vista pelo prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar contra-razões.
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§ 12 Findo esse prazo, serão os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de 5
(cinco) dias.
§ 22 Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo.
§ 32 Admitidos os recursos, os autos serão.
imediatamente remetidos ao Superior Tribunal de
Justiça.
§ 42 Conclufdo o julgamento do recurso especial, serão os autos remetidos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário,
se este não estiver prejudicado.

§ 5• Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial daquele em decisão irrecorrível, sobrestará o
seu julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgar o extraordinário.
§ s• No caso do parágrafo anterior, se o relator
do recurso extraordinário, em despacho irrecorrível,
não o considerar prejudicial, devolverá os autos ao
Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do
recurso especial.
Art. 28. Denegado o recurso extraordinário ou
o recurso especial, caberá agravo de instrumento,
no prazo de 5 (cinco) dias, para o Supremo Tribunal
Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso.
§ 12 Cada agravo de instrumento será instrufdo
com as peças que forem indicadas pelo agravante e
pelo agravado, dele constando, obrigatoriamente,
além das mencionadas no parágrafo único, do art.
523, do Código de Processo Civil, o acórdão recorrido, a petição de interposição do recurso e as contrarazões, se houver.
§ 22 Distribuído o agravo de instrumento, o relator proferirá decisão.
§ 3" Na hipótese de provimento, se o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mérito do recurso especial, o relator determinará, desde logo, sua inclusão em pauta, observando-se, daí por diante, o procedimento relativo
àqueles recursos, admitida a sustentação oral.
§ 42 o disposto no parágrafo anterior aplica-se
também ao agravo de instrumento contra denegação
de recurso extraordinário, salvo quando, na mesma
causa, houver recurso especial admitido e que deva
ser julgado em primeiro lugar.
§ 5• Da decisão do relator que negar seguimento ou provimento ao agravo de instrumento, caberá agravo para o órgão julgador no prazo de 5
(cinco) dias.
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Art. 29. É embargável, no prazo de 15 (quinze)
dias, a decisão da turma que, em recurso especial,
divergir do julgamento de outra turma, da seção ou
do órgão especial, observando-se o procedimento
estabelecido no regimento interno.
CAPÍTULO li
Recurso Ordinário em Habeas Corpus
Art. 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias de habeas corpus, proferidas pelos tribunais regionais federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito
Federal, será interposto no prazo de 5 (cinco) dias,
com as razões do pedido de reforma.
Art. 31. Oistribufdo o recurso, a Secretaria,
imediatamente, fará os autos com vista ao Ministério
Público, pelo prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator,
êste submeterá o feito a julgamento independentemente de pauta.
Art. 32. Será aplicado, no que couber, ao processo e julgamento do recurso, o disposto com relação ao pedido originário de habeas corpus
CAPÍTULO 1.11
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
Art. 33. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias de
mandado de segurança, proferidas em única instãncia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, com as razões
do pedido de reforma.
·
Art. 34:. Serão aplicadas, quanto aos requisitos
de admissibilidade e ao procedimento no Tribunal
recorrido, as regras do Código de Processo Civil relativas à apelação.
Art. 35. Distribuído o recurso, a Secretaria,
imediatamente, fará os autos com vista ao Ministério
Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator,
este pedirá dia para julgamento.
CAPíTULO IV
Apelação Cível e Agravo de Instrumento
Art. 36. Nas causas em que forem partes, de
urri lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa domiciliada
ou residente no Pafs, caberá:
I - apelação da sentença;
11 - agravo de instrumento, das decisões interlocutórias.
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Art. 37. Os recursos mencionados no artigo anterior serão interpostos para o Superior Tribunal de
Justiça, aplicando-se-lhes, quanto aos requisitos de
admissibilidade e ao procedimento, o disposto no
Código de Processo Civil.

TÍTULO III
Disposições Gerais
Art 38. O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurs() que haja perdido seu objeto, bem
como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente
ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal.
Art. 39. Na decisão do Presidente do Tribunal,
de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial,
Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de 5
(cinco) dias.
Art. 40. Haverá revisão, no Superior Tribunal
de Justiça, nos seguintes processos:
I - ação rescisória;
11 - ação penal originária;
III -revisão criminal.
Art 41. Em caso de vaga ou afastamento de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por prazo
superior a 30 (trinta) dias, poderá ser convocado
Juiz de Tribunal Regional Federal ou Desembargador, para substituição, pelo voto da maioria absoluta
dos seus membros.
Art. 42. Os artigos 496, 497, 498, inciso 11 do
artigo 500, e 508 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redaçãp:
•Art. 496. São cabíveis os seguintes
recursos:
I - apelação;
li - agravo de instrumento;
III - embargos infringentes;
IV -embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI- recurso especial;
VIl - recurso extraordinário.
Art 497. O recurso extraordinário e o
recurso especial não impedem a execução
da sentença; a interposição do agravo de
instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no. artigo 558
desta lei.
Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento ppr maioria de vo-
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tos e julgamento unânime e forem interpostos simultaneamente embargos infringentes
e recurso extraordinário ou recurso especial,
ficarão estes sobrestados aié o julgamento
daquele.
Art. 500..................................................
11 - será admissível na apelação, nos
embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial;

Art 508. Na apelação e nos embargos
infringentes, o prazo para interpor e para
responder é de 15 (quinze) dias.'
Art 43. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 541 a 546 do Código
de Processo Civil e a lei n• 3.396, de 2 de JUnho de
1958.
FERNANDO COLLOR, Presidente da República - Bernardo Cabral.
PARECER N° 389, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 14196 de 1995, na Casa de origem, de iniciativa do Presidente da República, que "Dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de programa de
computador, sua comercialização no
País, e dá outras providências".
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I - Relatório
Vem a esta Casa o PLC n• 14/96 (Projeto de
Lei n• 200, de 1995, na origem), que "Dispõe sobre
a proteção da propriedade intelectual de programa
de computador, sua comercialização no País, e dá
outras providências'.
A proposição, de iniciativa do Poder Executivo,
foi aRerada na Cámara dos Deputados, que aprovou
o substitutivo oferecido pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática daquela
Casa·
O projeto visa a dar nova disciplina à Lei de
Software (Lei n• 7.646, de 18 de dezembro de 1987),
que se encontra defasada em virtude da modificação
na política voltada para o setor de informática, com a
queda da resetva de mercado e a abertura à competição externa, bem como da necessidade de compatibilização da legislação pátria com as disposições
do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Proprie-
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dade Intelectual relacionados ao Comércio - TRIPS,
decorrente da Rodada Uruguaia do GATT do qual o
Brasil é signatário.
'
A proposição submete o programa de computa~or (software) _ao mesmo regime de proteção contendo às obras literárias pela legislação de direitos
autorais e conexos.
À exceção do direno do autor de reivindicar, a
qualquer tempo, a paternidade da obra, o projeto
prevê não se aplicarem aos programas de computador as disposições relativas aos direitos morais estabelecidas pela legislação sobre direito autoral.' tendo em vista a inadequação deste tipo de proteção ao
software, cnando obstáculos à sua comercialização.
O prazo de duração da proteção passa a ser
de 50 (cinqüenta) anos, em consonância com o estabelecido no Acordo TRIPS.
A proteção aos direitos de autor de programa
de computador independerá de registro e se estenderá aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda aos
brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil direitos equivalentes.
Também de conformidade com o TRIPS, assegura-se ao autor o direito de autorizar ou proibir o
aluguel comercial do programa, não se exaurindo tal
direito com a venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa, não se aplicando
esse direito quando o programa em si não for objeto
essencial do aluguel.
Os programas poderão ser registrados em órgão a ser designado pelo Poder Executivo, devendo
o pedido ser instruído com dados referentes a seu
autor e ao titular do direito, se outro, e com trechos
do programa suficientes para caracterizar a criaçâo
independente, sendo essas últimas informações de
caráter sigiloso.
No que tange aos direitos relativos a programa
desenvolvido por empregado durante a relação de
trabalho, o projeto inovâ ao impor, entre outras condições, a não-utilização de segredo de indústria ou
de segredo de negócio do empregador ou da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha
contrato de prestação de serviços, para que os direitos concernentes ao programa pertençam ao empregado, com exclusividade.
Estende, ainda, aos estagiários, bolsistas e assemelhados, mesmo na ausência de contrato, o
mesmo tratamento conferido aos empregados no
que concerne aos direitos sobre programas de·computador.
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Atribui os direitos sobre as derivações autorizad~s do programa à pessoa autorizada, salvo disposiçao contratual em contrário.
Enumera as snuações que r\ão constituem
ofensa aos direitos do titular de programa de computador, reproduzindo dispositivos da legislação vigente.
~ispõe que_ o uso de programa de computador
no Pats será O~Jeto de contrato de licença, 0 qual
pod~~ _ser_supndo pelo documento fiscal relativo à
aqwstçao ou licenciamento de cópia.

Estabelece diversas obrigações para os titulares de direno de comercialização de programá de
computador, entre as quais a de divulgar, sem õnus
adtctonal, as cerrações d![! eiTQ~; assegurar aos
usuários a prestação de seiViços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do
programa; responder pela qualidade técnica e pela
qualidade da gravação em suporte físico; e comunicar a retirada de circulação comercial do programa,
gar~~:ntindo sua qualidade e. a prestação de seiViços
técmcos complementares por cinco anos ou indenizando terceiros prejudicados.
Estipula: a sujeição da comercialização de programa de computador ao Código de Defesa do Consumidor.
Tipifica como crime de ação penal privada a
violação de direitos de autor de programa de computador, sujeito à pena de detenção de seis meses a
dois anos ou multa.
Se a violação consistir na reprodução de programa de computador com finalidade comercial sem
autorização, a· pena será de reclusão de um a quatro
anos e multa, o mesmo ocorrendo no caso de venda, exposição à venda, introdução no Pafs. aquisição, ocultação, ou estocagem, com finalidade comercial, de original ou cópia de.programa de computador produzido com violação de direito autoral, sendo que nossas hipóteses a ação penal será a pública incondicionada.
·
A ação penal também será a pública incondicionada quando os crimes forem praticados em prejuízo de entidade de direno público ou da administração indireta e "quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de qualquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de con-

sumo".
Independentemente da ação penal, o prejudicado P?derá promover as ações cíveis de abstenção
de prática do ato e de perdas e danos, as quais cor·
rerão em segredo de justiça.
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A proposição estabelece a obrigatoriedade de
fixação da responsabilidade pelos pagamentos dos
tributos e encargos exigíveis, nos contratos de licença de direitos de comercialização de programas de
computador de origem externa, bem como da remuneração do titular residente ou domiciliado no exte-

. rior.
Serão nulas, nesses contratos, as cláusulas
que limitem a produção, a distribuição, ou a comercialização, assim como aquelas que eximam qualquer das partes contratantes da responsabilidade
por eventuais ações de terceiros, em decorrência de
vícios, defeitos ou violação de direitos de autor.
Finalmente, os contratos de transferência de
tecn_o.logia de programa de computador serão levados a registro no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que produzam efeitos em
relação a terceiros, após o fornecedor entregar ao
receptor da tecnologia a documentação completa
necessária à sua absorção.
É o relatório.
11 -Da Constitucionalidade e Juridicidade
Cabe a esta Comissão manifestar-se, preliminarmente, quanto à constitucionalidade e juridicidade da proposição.
A matéria está compreendida na competência
da União, em face do disposto no inciso I do artigo
22 da Carta Magna; insere'se nas atribuições do
Congresso Nacional, nos termos do artigo 48 do Diploma Maior; sendo legítima a iniciativa do Presidente da República, em vista do que estabelece o artigo
61 do texto constitucional.
Não há, de outra parte, vícios de técnica legislativa que incidam sobre a proposição.
III- Voto
O direito autoral sobreleva-se no ordenamento
jurídico nacional, que o insere entre aqueles amparados pela Constituição Federal no título que trata
dos Direitos e Garantias Fundamentais, o que acentua a necessidade do adequado tratamento legal da
matéria.
A legislação vigente que trata da proteção da
propriedade intelectual de programa de computador
data de 1987, tendo sido elaborada em um contexto
de reserva de mercado, o qual não mais se justifica,
estando permeada por dispositivos que burocratizam
procedimentos, além de estipular normas que não
mais se coadunam com a política atual do setor de
informática, nem com a: política de comércio exterior
adotada no Pa:ís.
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Nesse contexto, é bastante oportuna a reforma
promovida pelo projeto, de autoria do. Poder Executivo.
A eliminação da obrigatoriedade do prévio cadastramento para fins de comercialização do programa, do exame de similaridade e da exclusividade de
comercialização por empresa nacional, além da liberdade para a fixação das condições de remuneração dos contratos de licença de programas de origem externa, conferem atualidade à normalização
do setor, estimulando a competitividade, que, além
de incentivar o desenvolvimento das empresas produtoras de programas de computador estabelecidas
no País, teneficia o usuário, que ganha com a elevação do nível de qualidade, mi diversificação e no
preço dos produtos colocados no mercado.
O projeto foi aperfeiçoado em alguns aspectos,
na Cãmara dos Deputados, que, entre outros melhoiàmentos, introduziu o prazo de cinqüenta anos para
a tutela dos direitos relativos a programas de computador, adequando-o ao Acordo TRIPS, do qual o
Brasil é signatário; e inseriu um capitule tratando
das garantias aos usuários de programas.
A despeito do estágio de evolução da proposição, entendemos que ainda são necessárias algumas atterações. que contribuirão para o aprimoramento da lei ln fierl:
O projeto responsabiliza o titular dos direitos do
programa ou o titular dos direitos de comercializaçãopela qualidade técnica, bem como pela qualidade da
gravação em suportes físicos, obrigando-os a divulgar as cerrações de eventuais erros. A matéria já se
encontra adequadamente tratada no Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza o fornecedor de serviços pelos defeitos e vícios de qualidade
que apresentem (arts. 14 e 20), o que assegura ao
usuário de programa de computador a devida proteção legal.
A proposição também estabelece que "quando
um programa de computador apresentar relação de
dependência funcional com outro programa, deverão
ser caracterizadas perante o usuário, inequivocamente, as responsabilidades individuais dos respectivos produtores ou titulares dos direitos de comercialização, quanto ao funcionamento do conjunto
adequado dos programas".
Já foram cadastrados na Secretaria de Política
de Informática e Automação - SEPIN, do Ministério
da Ciência e Tecnologia. mais de quarenta m~ programas de computador. A complexidade e imensa
variedade de ambientes em que programas de computador podem ser usados em combinação tomam
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inviável o atendimento à exigência estabelecida pelo
projeto, uma vez ser impossível àquele que coloca
em circulação um software, caracterizar as responsabilidades quanto ao funcionamento adequado do
conjunto da obra, dado o imenso universo de programas com os quais deverá interagir.
Além disso, a exigência se contrapõe à disseminação do uso do software, inviabilizando o comércio por pequenas lojas e supermercados, que
não teriam condições de atendê-la, criando, conseqüentemente, uma reserva de mercado.
A ação regressiva prevista no § 22 do art. 82 do
projeto já é contemplada na lei civil, não havendo
·
necessidade de explicitá-la.
O projeto estabelece que o titular dos direitos
do programa ou o titular dos direitos de comercialização fica obrigado, pelo prazo de cinco anos, na hipótese de retirada de circulação comercial do programa, a divulgar as correções de eventuais erros, a
assegurar a prestação de serviços cornplementares.
a seu adequado funcionamento e a responder pela
qualidade de sua fixação ou gravação em suportes
físicos.
Tal prazo é inconc.ebível em um setor em que a
velocidade da evolução tecnológica conduz à obsolescência dos programas em períodos de tempo que
se estendem, quando muito, a dezoito meses.
De outra parte, a medida implica a necessidade de manutenção de equipes de profissionais que,
além de onerar o programa de computador, acarretam a retirada de pequenas empresas do mercado,
impossibilitadas de atender a essa exigência.
Por esses motivos, retomamos a estipulaçãe<.
de um prazo de validade para o programa de computador, conforme prevê a lei em vigor, que ficará a
cargo daquele que o comercializar, obrigando-se
este, durante aquele periodo, a assegurar aos usuários a prestação de serviços necessários ao adequado funcionamento do programa.
Conseqüentemente, não mais se justifica a comunicação da retirada de circulação comercial do
programa pela imprensa ou mediante notificação dirigida a cada usuário, em função da responsabilidade daquele que o comercializar durante todo o seu
período de validade.
O Código de Defesa do Consumidor, em face
das definições de "fornecedor" e "consumidor" nele
contidas, aplica-se à comercialização de programas
de computador, não havendo necessidade da referência estabelecida no art. 1O do projeto.A regra, no
c.ime de ;díréito autoral, é a ação penal privada, ou
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seja, a que se promove mediante queixa do ofendido.
A lei, no intuito de combater com maior rigor os
crimes de "pirataria" com finalidade comercial, estabeleceu a ação penal pública incondicionada para
estes casos.
O projeto, emendado na Câmara neste particular, pretende estender a ação penal pública incondiocionada a todos os casos em que "em decorrência de ato delituoso, resultar Sonegação fiscal, perda
de arrecadação tributária ou prática de quaisquer
dos crimes contra a ordem tributária ou contra as relações de consumo".
Ora, as ações por crime de sonegação fiscal,
contra a ordem tributária e contra as relações de
consumo são públicas incondicionadas, nos termos
da legislação vigente. Para a apuração desses crimes. portanto, o Ministério Público prescinde de representação ou queixa.
Não vemos motivo que justifique a necessidade de transformação, no crime de direito autoral, da
ação penal privada em ação .penal pública incondicionada
Ademais, adotado o projeto nos termos em que
se encontra, praticamente não haverá mais ação
mediante queixa nos crimes de violação de direito
autoral de programa de computador c;:'e passará de
regra à exceção.
Pelos motivos expostos, manifestamo-nos pela
aprovação do projeto, com as emendas que apresentamos a seguir.
EMENDA N2 1 - CCJ
Inclua-sé o seguinte art. 82, renumerando-se o
atual e os demais:
•Art. s• O contrato de licença de uso de
programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes trsicos do
programa ou as respectivas embalagens,
deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica
da versão comercializada.'
EMENDA N• 2- CCJ
Dê-se a seguinte redação ao art. s•· resultante
da renumeração dada pela Emenda n2 1 ao atual art.

s•:

•Art. s• Aquele que comercializar programa de complJ!l!.dor quer seja titular dos
direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no
território nacional, durante o prazo de valida-
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de técnica da respectiva versão, a assegurar

ocorreu concomitantemente com a data do evento

aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao
adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especfficações.
Parágrafo único. A obrigação persistirá
no caso de retirada de circulação comercial
do programa de computador durante o prazo
de validade, salvo justa indenização de
eventuais prejuízos causados a terceiros."

noticiado na ementa supra. Esse fato tomou prejudicada a apreciação, por esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da indicação de um representante para a abertura oficial do I Encontro Paulista de Conselhos Profissionais e Ordens, que se realizou na cidade de São Paulo (SP).
Em face do e>q:iosto, manHetamo-nos pelo arquivamento do documento em referência, na forma
do art ..143 do Regimemto Interno do Senado Federal.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1996. lris Rezende, Presidente - Ademir Andrade, Relator - José Eduardo Outra - José lgnáclo - Júnla
Marlse - Esperldião Amlm - Sérgio Machado José Fogaça - Regina Assumpção - Edison Lobão - Ney SUassuna - Jefferson Peres - Ramez
Tebel
PARECER N" 391, DE 1996

EMENDA N° 3- CCJ
Suprima-se o art. 1O resuflante da renumeração dada pela Emenda n• 1 ao aluai art. 9°
EMENDA N° 4- CCJ
Suprima-se o art. 11 resultante da renumeração dada pela Emenda n• 1 ao aluai art. 1O.
EMENDA N" 5- CCJ
No art. 1O resultante da renumeração dada
pela Emenda n• 1 ao atual art. 11 , suprimam-se o inciso III do § 3", bem como o § 4° renumerando-se o
•
parágrafo subseqüente.
Sala da Comissão, 26 de junho de 1996. -lris
Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator Romeu Tuma, José lgnácio, Jefferson Peres, Regina Assumpção, Bernardo Cabral, Ney Suassuna, Júnia Marise, Sérgio Machado, Ramez Tebet,
Benl Veras.
PARECER N° 390, DE 1996
Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania sobre o Diversos n• 94/95
que trata da solicitação de Indicação de
um representante do Senado Federal
para á abertura do I Encontro de Conse. lhos Profissionais e Ordens.
Relator: Senador Ademir Andrade

1- Relatório
Vem a exame desta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania o convite formulado pela Organização do 1 Encontro Paulista de Conselhos Profissionais e Ordem, no sentido da indicação de um
representante para a abertura oficial do segundo dia
do evento - 8 de agosto de 1995, às 9 horas -,
quando seria entregue um documento com as sugestões dos profissionais paulistas ao Congresso
Nacional.
li-Voto
Verifica-se, através das folhas de tramitação do
presente processado, que a data de sua distribuição

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Resolução n• 53, de 1996, de iniciativa da Comissão Dlretora que •cria a Rádio Senado, e dá outras providências".
Relator: Senador Bernardo Cabral
I - Relatório
De inicitava da Comissão Diretora desta Casa,
é submetido ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Resolução do
Senado n• 53, de 1996,-que 'cria a Rádio Senado, e
dá outras providências'.
Propõe a medida dotar o Senado Federal de
órgão juridicamente capacitado para a radiodifusão
sonora, de modo a possibilitar a divulgação dos trabalhos desta Casa Legislativa através desse meio
de distribuição de sinais.

·.

li-Análise
A outorga para exploração de canais de radiodifusão sonora em freqüência modulada é regulada
pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei n• 236, de 28 de fevereiro de 1967, que
a complementou e modfficou, pelo Decreto n•
52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e pelo
Decreto n• 1.720, de 28 de novembro de 1995, que
aHerou-lhe dispositivos.

- Da competência:
São competentes para a execução de serviços
de radiodifusão, conforme estabelecido pelo Decreto
n• 52.795/67, art. 7":
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•Art. 7" São competentes para a execução de serviços de radiodifusão:
a) a União
b) os Estados e os Territórios;
c) os Municípios;
·
··
d) as universidades;
e) ·as sociedades nacionais por ações
nominativas ou cotas de responsabilidade limitada, desde que ambas ações ou cotas,
sejam subscritas exclusivamente por brasileiros:
f) as fundações.
Parágrafo único. Terão preteréncia
para a execução de serviços de radiodifusão
as pessoas jurfdicas de direito público interno, inclusive as universidades. "(Grifo nosso.)
Constituem pessoas jurídicas de direito público
interno, conforme definidos pelo Direito Civil Brasileiro a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as autarquias. Por seu turno, o princípio
constitucional de separação dos poderes do Estado
brasileiro estabelece constituírem poderes da União,
independentes e harmónicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário, conforme inscrito no art.
2" da Constituição Federal.
Verifica-se neste particular, a competência inequívoca do Poder Legislativo, em caráter preferencial, para a exploração de serviços de radiodifusão.
Em vista da tradição constitucional brasileira adotar
o bicamerafismo para o desempenho da !Unção legislativa, o Senado Fede~l. enquanto uma de suas
cãmaras, configura-se plenamente habilitado como
proponente para a exploração do serviço.
- Dos fins do serviço
A legislação brasileira que regula o setor de radiodifusão adota tratamento diferenciado com respeito a canais explorados com fins comerciais e
aqueles utilizados para fins .exclusivamente educativos. Definida, no art. 3• da Portaria lnterministerial n•
162, de 20 de agosto de 1982, como aquela de~tina
da exclusivamente à divulgação de programação
educativolcuHural e sem finalidade lucrativa, essa última modalidade presta-se à difusão de programação produzida segundo o interesse público e que
contnbua para o desenvolvimento integra,! do indivtduo.
Tais canais formam o sistema estatal de radiodifusão, nos termos do art. 223 da Constituição Federal e são explorados, a nível federal, até o presente momento, dentre os poderes da União, apenas
pelo Poder Executivo. A programação . veiculada
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apresenta dois perfis distintos: mescla prog.ramas de
caráter educativo/informativo/cultural, produzidos
pe1a Fundação Roquette Pinto, órgão federal coordenador do Sistema NaciQnal de Radiodifusão Educativa, com material de divulqação das atividades do
Executivo, produzida pela RADIOBRAS - Eínpresa
Brasileira de Radiodifusão.
Conquanto constitucionalmente definido como
um dos poderes da União. e portanto, apto à exploração de canais de radiodifusão, o Poder Legislativo
não exerce tal prerrogativa, limitando-se aos escasos minutos legalmente disponíveis no programa A
Voz do Brasil para a divulgação de suas atividades
por meio de ondas sonoras.
·--Tendo em vi~ a natureza informativa; educativa/cultural de que deverá se revestir a programação
a ser produzida pelo Senado Federal para o veículo
pretendido, nos moldes da veiculada pela TV Senado, de divulgação dos trabalhos da Casa, bem como
da cobertura das grandes questões nacionais, e
considerando o caráter jurldico da instituição, consideramos que tal intento apenas poderá se materializar na modalidade de radiodifusão educativa.
Note-se que somente são competentes para
explorar o serviço de radiodifusão educativa, conforme o Decreto-Lei n• 236/67, art. 14, a União, os Estados Territórios e Municípios as Universidades brasileiras, e as Fundações constituídas no Brasil cujos
estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Evidentemente, o canal de rádio a ser utilizado
pelo Senado Federal não poderá integrar, strfcto
sensu, o conjunto de emissoras exploradas pela
União uma vez que, na verdade, tal sistema, já organizado sob a coordenação da radiobras, destina-se
a operar os serviços de radiodifusão do Governo Federal ai entendido o Poder Executivo.
Ressalte-se não existirem objeções de ordem
constitucional jurídica ou regimental ao Projeto.

III- Voto
Pelas razões expostas, e considerando a importância deste canal de ÕIVU!gação como inst':'mento de aproximação da Câmara Alta com a soCiedade brasileira, votamos pela aprovação· do projeto
de resolução do Senado n" 53, de 1996, na forma
proposta pela douta Comissão Diretora.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996. Íriz Resende, Presidente - Bernardo Ca~l, Relator - Ramez Tebet - Regina Assumpçao - Ney
Suassuna - Antônio Carlos Vafadares - Edison
Lobão- José Fogaça - Rom~u Tuma- Lúcio AI-
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cântara - Jefferson Peres - Elclo Álvares - José
lgnáclo.
DOCUMENTOS PUBLICADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, ALfNEA O, DO REGIMENTO INTERNO
DO SENADO.
LEI N° 3.737, DE 28 DE MARÇO DE 1960
Abre ao Poder Legislativo o crédito
especial de Cr$800.000.000,00 para atender as despesas com a sua transferência
para Brasma; e cuida do Serviço de Radiodifusão dos Trabalhos do Congresso
Nacional.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1• Ao Poder Legislativo é aberto crédito especial de até Cr$800.000.000,00 (oitocentos milhões
de cruzeiros) sendo Cr$500.000.000,00 (quinhentos
milhões
de
cruzeiros)
à
Câmara
e
Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros)
ao Senado Federal, para atender a despesas de
qualquer natureza com a sua transferência e remoção do respectivo pessoal para Brasflia.
Art. 2• O crédtto ao qual se refere a presente
lei será automaticamente registrado pelo Tribunal de
Contas e distribufdo ao Tesouro Nacional, dispensadas as exigências do art. 93 do Código de Contabilidade da União.
Art. 3° Rca também aberto ao Poder Legislativo o crédito especial de Cr$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de cruzeiros), para atender; no
presente exercfcio, às despesas com a instalação e
custeio do Serviço de Radiodffusão dos Trabalhos
do Congresso Nacional.
Art. 4• Rcam transferidos para o Poder Legislativo e sujettos a sua administração, os canais da Rádio Ministério da Educação e Cultura, de ondas curtas e médias, com os respectivos equipamentos e
instalações.
· ·
·
Art. s• Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1960. 1300 da
Independência e 72° da República. - JUSCEUNO
KIBITSCHEK- Annando Ribeiro Falcão- S. Paes
de Almeida - Ernani do Amaral Peixoto - Clóvis
Salgado.
LEI N• 4.362, DE 17 DE JULHO DE 1964
Modifica o arl 4• da Lei n• 3.737, de
28 de março de 1960, que transferiu para
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o Poder Legislativo e sujeitou à sua administração, os !:anais de ondas curtas e
médias da Rádio Ministério da. Educação
e Cultura, com os respectivos equipamentos e instalações.
O Presidente da República: Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono.a seguin·
te lei:
Art. 1• Passa a ter a seguinte redação o art. 4•
da Lei n• 3.737, de 28 de março de 1960.

•Art. 4° Rcam tiansferidos para o Poder Legislativo, e sujeitos à sua administração, os canais da Rádio Ministério da Educação e Cultura, de ondas curtas e médias.
Parágrafo únioo. Continuam pertencentes

à Ráá10 Ministério da Educação e Cultura os
respectivos equipamentos e instalações, d&
vendo o Poder Executivo, dentro de 120 cias, a
contar da públicação desta lei, indicar os novos
canais em que ela passará a operar."
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasma, 17 de julho de 1964; 143" da Independência e 76• da República. - H. CASTELLO
BRANCO- Flávio Lacerda.
DECRETO N° 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviço$
de Radiodifusão.
DECRETO N" 1.720, DE 28 DE _NOVEMBRO OE 1995

Á Itera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n• 52..795(1 ), de 31 de outubro de 1963, e modificado por dlsposi·
ções posteriores
DECRETO-lEI N" 236, OE28 DE FEVERBRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei n•
4.117, de 27 de agosto de 1962
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municfpios;
c) as Universidades brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
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§ 1• As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2' A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto no
art. 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA
NO PARECER E JUNTADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N• 4.117, DE27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

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

~-~

RELATÓRIO DA P.RESIDtNCIA DE 1961
J.6 - Serviço de Divulgação Radiofênica do
Congresso Nacional
.
.
.
Na sessão ordinária de 24 de Janeiro, a Presidência teve ensejo de fazer ao Senado a seguinte
comunicação:
•A Mesa tem a satisfação de anunciar
ao Senado o início, ontem, da divulgação radiofônica dos trabalhos do Congresso Nacional, idéia que surgiu ao se preparar a
transferência da Capital da República e posta em termos de deliberação ao se votar a
Lei n• 3.737, de 28 de março de 1960, que
mandou transferir para o Poder Legislativo,
sujeitos a sua administração, os canais da
Rádio Ministério da Educação, com os respectivos equipamentos e instalações.
Entenderam os legisladores - e a experiência mostrou que entenderam bem não poder o Congresso Nacional, na sua
nova sede, prescindir de um traço-de-união
com os centros populacionais do País, em
condições de tomar conhecida de todos os
brasileiros a atMdade desenvolvida pelos
seus mandatários no Planalto Central, onde
as comunicações ainda não haviam atingido
o desenvolvimento que se fazia necessário.
Através das ondas radiofõnicas a opinião
pública poderá acompanhar, dia por dia, em
todas as suas minúcias, o que aqui se realizar - os debates de Plenário, as proposições apresentadas ou votadas, os estudos feitos, os pareceres proferidos. E assim estará
em condições de fazer justiça aos que aqui
se reúnem para trabalhar em bein do Brasil,
na elaboração de.leis que atendam aos pro-
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blemas que reclamam soluções adequadas
e capazes de conduzir o País aos seus
grandes destinos.
A divulgação, mais que um serviço ao
Congresso, é um serviço às instituições democráticas que nos regem.
Um grupo de funcionários com tirocínio
jornalístico e de radiodifusão, foi incumbido
de realizar, desde já, a idéia, antes mesmo
que para isso disponha o Congresso dos
meios apropriados.
Para tanto se valerá da colaboraçãó
das ondas da Rádio Nacional de Brasnia e
do Rio de Janeiro, da Rádio Mauá e da Rádio Ministério da Educação.
O Trabalho desses funcionário terá a
direção de duas brilhantes figuras, das mais
expressivas do Congresso Nacional - o Sr.
Deputado Neiva Moreira, na parte referente
à Câmara, e o Senador Novaes Filho, no
que diz respeito ao Senado'.
Idêntica comunicação fora. fetta, na Câmara
dos Deputados, pelo seu Presidente, Sr. Deputado
Ranieri Mazzilli, na sessão de 20 do mesmo mês.
O serviço vem funcionando regularmente e, por
certo, realizará a contento a sua elevada missão.
É oportuno registrar que por Decreto n• 50.140,
de 26 de janeiro, o Sr. Presidente da República consignou ao Congresso Nacional, para utilização em
sua estação radiodffusora, as freqüências de 1.450
kc em onda média, e 5.990 kc, em onda curta.
' Está assim redigido o Decreto em apreço:
'DECRETO N• 50.140, DE
26 DE JANEIRO DE 1961
Consigna ao Congresso Nacional
para utilização em sua estação radiodifusora as freqüências que menciona.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87,
n• I, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5°, n• XII, da mesma Constituição, decreta:
Art. 1• Ficam consignadas ao Congresso Nacional, para serem utilizadas em sua
estação radiodffusora, as freqüências de
1.450 ké:, em onda média, e 5.990 kc, em
onda curta.
Art. 2• Revogam-se as disposições em
contrário.
_
.
BrasOia, 26 de janeiro de 1961; 1400
da Independência e 73° da República. -
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JUSCEUNO KUBrrSCHEK - Emanl do
Amaral Peixoto".
J.7- Nova Convocação Extraordinária
Acha-se o Congresso Nacional convocado
para novo período de funcionamento extraordinário,
de 23 de fevereiro a 9 de março.
·
A iniciativa partiu de membros da Câmara dos
Deputados, perfazendo mais de um terço da composição daquela Casa, com apoio no art. 30, parágrafo
único, da Consiituição, estando assim formulado o
ato da Constituição, tendo sido marcada para a primeira das erradas datas, a instalação dos trabalhos
da sessão legislativa extraordinária (3° da 4• Legislatura) correspondente a essa convocação.

PORTARIA INTERMINISTERIALN°162,
DE 20 DE AGOSTO DE 1982
Os Ministros de Estado da Educação e Cultura
e das Comunicações, no uso de suas atribuições,
resolvem:
Art. 1• Entendem-se por programas educativo-culturais aqueles gue, além de aluarem conjuntamente com os sistemas de ensino de qualquer
nível ou modalidade, visem à educação básica e
superior, à educação permanente e formação para
o trabalho, além de abranger as atividad~s ?e divulgação educacional, cultural, pedagógaca e de
orientação profissional, sempre de acordo com os
objetivos nacionais.
Parágrafo único. Os programas de caráter recreativo, informativo ou de divulgação desportiva
poderão ser considerados educativo-culturais, se
neles estiverem presentes elementos instrutivos
ou enfoques educativo-culturais identificados em
sua apresentação.
Art. 2• O Ministério da Educação e Cultura
estabelecerá as diretrizes gerais do conteúdo da
programação educativa a ser produzida por executantes de serviços de radiodifusão ou centros de
produção independentes, públicos ou privados.
Parágrafo Primeiro. Os programas produzidos pelas entidades mencionadas neste artigo po. derão ser identificados como educativos, desde
·que examinados e aprovados pelo órgão competente do Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo Segundo. Entende-se por produção de programação educativa o conjunto de ações de planejamento, criação, realização técnica e
artística e controle de qualidade necessário ao
preparo de unidades de programa.

Julho de 1996

Art. 3" A Radiodifusão Educativa destina-se exclusivamente à divulgação de programação de caráter
educativo-cuttural e não tem finalidades lucrativas.
Parágrafo único. O tempo destinado à emissão
dos programas educativo-culturais será integral nas
emissoras educativas, sem prejuízo do estabelecido
no item 3 do art. 67 e no art. 68 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, <~provado pelo Decreto n•
52.795, de 31 de outubro de 1963.
Art. 4° Os executantes de serviços. de radiodifusão educativa observarão sempre as finalidades educativo-culturais da sua programação, em
razão das quais lhes foram outorgadas concessões ou permissões.
Parágrafo Primeiro. As finalidades educatiVoculturais mencionadas neste artigo constttuir-se-ão
em obrigação explícita nas cláusulas que acompaoham o ato de outorga.
Parágrafo Segundo. A renovação dessas
concessões e permissões só será deferida se; a
par das demais exigências· da l~gislação esp~lfi
ca de radiodifusão, forem cumpndas as condaçoes
estabelecidas no caput deste artigo.
Parágrafo Terceiro. As emissoras educativas não .
perderão esta caracteristica essencial em razão de
qualquer alteração na natureza juridica das executantes do serviço a que pertençam. Igualmente, a transferência do ato de outorga não lhes poderá dar destinação diversa quanto à natureza de sua programação.
Art. s• A Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa é o órgão federal próprio para produção de programas educativos.
Art. e• O Ministério da Educação e Cultura
·definirá, em atos próprios, a criação de um Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa, englobando radiodifusão sonora e de sons e imagens, observada a competência legal do Ministério das Comunicações.
Parágrafo Primeiro. O Sistema terá por objetivo dentre outros:
a) possibilitar a coordenação única, a nível
nacional, da produção, veiculação, recepção e
avaliação de programas edUC<~tivo-culturais;
b) ensaiar e divulgar os resultados da aplicação de tecnologias de produção, transmissão e recepção de programas educativo-culturais;
c) promover a comp;itibilização entra os equipamentos em uso, obseivadas as normas técnicas
baixadas pelo Ministério das Comunicações, visando
a sua integração e o intercâmbio do material;
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d) estimular a formação e o aproveitamento de
recursos humanos especializados em teleducação;
e) facultar a cc-produção, a assistência tecnológica e o aporte de recursos financeiros necessários à garantia de qualidade dos programas educativo-culturais;
t) organizar um acerco nacional de programas educativo-culturais e promover seu intercâmbio para veiculação local;
g) fornecer a seus componentes uma programação educativo-cultural que complemente sua
programação local.
Parágrafo Segundo. Caberá à Fundação
Centro Brasileiro de Televisão Educativa a coordenação do Sistema.
' .1 ,
.
Parágrafo Terceiro. Poderão' participàr do
Sistema todas as entidades executantes db serviço de radiodifusão educativa.
Parágrafo Quarto. As demais executantes de
serviços de radiodifusão poderão veicular a programação do Sistema mediante entendimentos prévios
com sua coordenação.
Art. 7" Cabe à Fundação Centro Brasileiro de
Televisão Educativa representar o Ministério da Educação e Cultura nos procedimentos de reserva de
canais de radiodifusão sonora e de sons e imagens
educativos e opinar sobre a concessão ou permissão de execução de serviços de radiodifusão educativos, observada a competência legal do Ministério
das Comunicações.
Parágrafo tlnico. Os canais reservados ou utilizados para a radiodifusão educativa constarão dos
planos básicos de distribuição de canais do Ministério das Comunicações seguidos da letra E, não podendo ser modificadas suas caracterfsticas sem prévio acordo entre o Ministério da Educação e Cultura
e o das Comunicações, ressalvadas necessidades
de natureza exclusivamente técnica.
Art. a• Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - Haroldo Corrêa de Mattos - Rubem Ludwig.
PARECER N" 392, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da
·Câmara n• 64, de 1995 (n" 672-B, de 1991,
na casa de Origem), que "altera o art. 17
da Lei das Contravenções Penais e dls-'
positivos do Código de Processo Penal e
dá outras providências". à luz dos votos
· em separado· dos Senadores Romeu
Tuma e José Eduardo Outra.
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Relator: Senador Ramez Tebet

Os ilustres Senadores Romeu· Tuma e José
Eduardo Outra apresentaram votos em separado ao
parecer do Relator sobre o projeto de Lei da Câmara
nR 64, de 1995 (n• 672-B, de 1991, na origem), de autoria do Deputado Osvaldo Melo, que "aftera o art. 17
da Lei das Contravenções Penais e dispositivos do
Código de ProceSso Penal e dá outras providências".
· O voto do Senador Romeu Tuma consiste na
apresentação de sugestões - emendas - ao projeto
em exame. Já o voto do Senador José Eduardo Outra chama a atenção para o fato de que o projeto
está prejudicado, pois encontra-se em vigor a Lei n•
9.099, promulgada em 26 de setembro de 1995, que
"dispõe sobre os juizados especiais cfveis e criminais e dá outras providências", regulamentando inteiramente a matéria.
Assiste inteira razão ao ilustre Senador. Com
efeito, a Lei n• 9.099, ao regulamentar a matéria, revogou os dispositivos correspondentes do Código de
Processo Penal, nos termos do art. 2", § 1•, da Lei
de Introdução ao Código Civil. Resta, assim, prejudicado o projeto e, por conseguinte, prejudicadas as
sugestões do Senador Romeu Tuma.
Pelo exposto, nosso parecer é pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1995 e,
por conseguinte, das emendas apresentadas pelo
Senador Romeu Tuma e do parecer anteriormente
apresentado por esta Comissão.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996. lris Rezende, presidente - Ramez Tebet - Relator
-Antônio carlos Valadares- Regina Assumpção
- Bernardo cabral- Jefferson Peres- Sérgio Machado- José ignáclo- Romeu Tuma- Ney Suassuna - Lúcio Alcãntara - Beni Veras.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
JOSÉ EDUARDO OUTRA PT/SE,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Com o devido respeito que merece ·o Relator
dessa matéria, entendemos que, à luz do art. 334,
letra b, do Regimento Interno esta proposição deve
ser declarada prejudicada É que sobreveio-lhe a
promulgação da Lei n• 9.099, de 26 de setembro de
1995, que em seu art. 60 estatui o Juizado Especial
Criminal como competente para conciliar, julgar e
executar •as inlrações penais de menor potencial
ofensivo•, assim definidas, no art. 61 "as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a um ano•.
Ora, é exatamente o rito a ser adotado para julgamento das contravenções penais o objeto da pra-
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sente proposição, que por força da observância da
norma regimental supracitada, teve em Plenário tratamento diverso daquele pretendido pelo Autor, nos
termos do disposto nos artigos 63 a 92 do mencionado diploma legal.
Por essas razões opinamos pela prejudicialidade da proposição.
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 1995.
-Senador José Eduardo Outra (PT/SE).
EM SEPARADO DO
SENADOR ROMEU TUMA

Observações e .Sugestões ao Projeto da lei da Câmala
n• 64, de 1995
(N• 6'72/91 na Casa de origem)
Em tramitação no Senado Federal
na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Art. 1° Revogado pela edição da Lo>i Federal
n• 9.099 de 1995 que na parte relativa às contravenções cria novo mecanismo, possibilitando a
transação.
Art. 2• O caput do art. 5°, o art. 11, o caput do
art. 24, o inciso I do caput do art. 43, alínea A do inciso III do art. 564, e o art. 569, todos do Decreto-Lei
n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5° Nos delitos de ação penal pública, efetuando-se contravenções penais e os crimes a que a
lei comine pena máxima não superior a um ano cuja
autoria seja conhecida, o inquérito policial será inciado:
Justificação
A presente proposta· de alteração visa promover a adequação à Lei Federal n• 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que criou os Juizados Especiais
Criminais, abolindo o inquérito policial quando de
pronto se estabelecer a autoria do delito nas contravenções penais e nos crimes apenados oom pena
máxima não superior a um ano.
Art. 11. Nada a opor
Art. 538.: .................................. - .... -····-········--·
2

§ 2 Nada a opor·················-······-····-···········--·
•••••••••••••••--.o.--~•••••••••n•••-••••••••••••·---•••••o-oooooooouooooooo

-

- - - - - --- - - - - - - - - -
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Art. 564. ····························--········;·····---~·-·····

III- ·······'·······-············-············-····:................. .

A) Nada o opor································~··············--·
Art. 568. Nada a opor

O art. 531,· o caput do art. 533 e seu o § 1•. o
§ 2° do art. 564, todos os dispositivos do DecretoLei n• 3.689 de 3 outubro de 1941 - tratados no
art. 2 2 do presente projeto, estão revogados pela
entrada em vigor da Lei Federal n" 9.099, de 1995,
_que regula o procedimento da ação penal nas contravenções.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL .. DA__l!i~SA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNI·
CO, DO REGIMENTO INTERNO.

Relatório não apreciado pela CCJ
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1995 (n• 672-B, de 1991, na
origem), que "altera o art 17 da Lei das
Contravenções Penais e dispositivos do
Código de Processo Penal, e dá outras
providências. •
Relator: Senador Ramez Tebet
-

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1995 (n• 672-B,
de 1991, na origem), de autoria do Deputado Osvaldo Melo, que "altera o art. 17 da Lei das Contravenções Penais e dispositivos do Código de
Processo Penal e dá outras providências". A proposta atende aos requisitos constitucionais e regimentais.
.
O projeto vem dar efetividade a um dispositivo
da Constituição Federal que inovou em relação_ ao
regime anterior. Conforme a Constituição vigente,
compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública (art. 129). À época da
edição dos Códigos Penal e de Processo Penal o
mesmo não se dava: o Ministério Público promovia a
ação penal pública nos casos de crimes, mas, nos
casos de contravenções, esse poder pertencia ao
juiz e <;to delegado de polícia. Suscitou-se grande
controvérsia com a promulgação da Lei Complementar n• 40, de 14 de dezembro de 1981, que pretendia
atribuir ao Ministério Públioo também aquela prerrogativa nas contravenções penais; este entendimento, todavia, foi contestado pelo Supremo Tribunal
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Federal, que reafirmou a validade do disposto na lei
processual penal.
O advento do novo texto constitucional decidiu
definitivamente a questão em favor do Ministério Público. Porém, o procedimento previsto na lei penal e
na lei processual penal ainda se baseia no regime
pnterior. Faz-se necessário atualizar essas leis, à luz
do disposto na Constituição.
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Isso fez admiravelmente o Deputado Osvaldo
Melo em seu projeto. Não apenas trata minuciosa. mente das alterações necessárias em ambas as leis,
como também enuncia precisamente os dispositivos
revogados. É um trabalho eminentemente meritório
e de notável precisão jurfdica.
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1995.

Legislação citada no parecer e juntada pela Secretaria Geral aa. Mesu

LEX
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LEG.FEDERAL

LEI N. 9.099- DE 26 DE SETEMBRO DE !99S
Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congres:so Nacional decreta e eu snnciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1!! Os Juizados Especiais Cíveis e CriminaiS, órgãos da Justiça Ordiná~
rin, serão .c:iados pela Uniã.o, no Distrito Federal e nos Territórios, e pe>Ios Estados,
para concthação, processo; JUlgamento e execução, nas causas de sua competência.
Art. 2!! O processo orientar~se·á pelos critérios da or~lidade, simplicidade,
informalidade, economia proce~sual-e celeridade, buscando, semp1·e que po~sível,
" conC"iliação ou a transação.

CAPÍTULO II
Dos Juizados Especiais Cíveis
SEÇÃO I
Da Competência
Art. 32. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, proces·
s:o e julgamento das causas: cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o S!3-lârio mínimo;
II -as enumeradas no artigo 275, inciso II. do Código de Processo Civil:
III - a ação de despejo para uso própriq;
IV- as ações pos~e~sórias ::;obre bens imóveis de valor não exceciente ao fixa~
do no inciso 1 deste artigo.
§ 1!! Compete ao Juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados;
II- do!: títulos executivos cXtrajudicíais, no. valai de até quarenta vezes o salário minimo. obsen·ndo o disposto no § r~ do ar~igo 8!?. desta Lei.
§ 2!: Ficam excluídas da competéncia do Juizado Especial 3,!; cat;sas: ·de- na~
tureza alimentar. falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda PúbliC"a. e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pes·
soas, ainda qu(' de cunho patrimonial.
§ 3~ A opção pelo procedimento previ~to nesta Lei importará cm renUncia ao
crédito excedentl"' a" limite e~tabf.I~do neste artigo. excetuada a hipótese de conciliaçõ.o.
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Art. 49: Ê competente; para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I- do domicílio do reu ou, ·o critério do autor, do loC'al onde- aquele exerça atividade.:; profissionais ou econ6mi~s ou rn::~ntenha e-~tnbelccinu·nto, filial. agt·ndn.
sucursul ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação d_e\".l ser sa.tisfeit.:J.;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Pn!"rigr<1f·. úmr11. Em Qttr:lqta.•r ltipóte:o:;c·. t•odcr:i a ação ser proposta no forr,
pre\'isto no inciso I d~><:t.e artigo.

SEÇÃO II

Do Juiz, dos ConciJiadores e dos Juizes Leigos
Art. 5'! O .Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas
a serem produzidas. para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência .::omum ou técnica.
Art. 6'.! O-Juiz a dotará em cada ..::;o a deCisão que reputar 1nais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
Art. 72 Os conciliadores e Juizes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados,
os primeiros, pre-ferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre
advogados. com mais de cinco anos de experiência.
Parágrafo único. Os Juizes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia
perante os Juizados Especiais~ enqUanto no desempenho de suas funções.

SEÇÃO III
Das Partes

Art. 82 Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União,
a massa falida e o insolvente civil.
§ 12 Somente as pessoas físicas capazes serão admitidas a propor açào perante o Juiza do Especial, exc!uídos- os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
§ 22 O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.
·
Art. 92 Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a
assistência e obrigatória.
·
-§ 12 Sendo facultathra a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pesso:~ jurídica ou _firma individual, terá a outra
parte, se quiser, assistência jUdiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.
§ 22 O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocinio por advogado,
quando a causa o recomendar.
§ 32 O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiuis.
§ 4g, O réu, sendO pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser
representado por preposto credenciado.
Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção-de terce .J nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.
Art. 11. O Ministério Público intervirá IlQS casos previstos em lei.

SEÇÃO IV
Dos Atos Processuais

Art. 12. Os atos !Jroccssuais serão públicos e pod,,rão realizar-se em horá.rio noturno, conforme dispuserem as normas de orgonizaçãu judiciâria ..· ·
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Art. 13. 06 atas processuais serão \'<.i.lidos ~empre qur. pr·ecnchercni a~ finalidades para as quai.::: ibrcm reali?.ados, atcmtliUo~ os critc·rio:o: indicados no artiço
2' dtsta Lo i.
I
Não se pronunciará qualqu:--r nulidade Sem que: lenhtt h~xido prejuizo.
··§ 2!.: A práticu dt:> a tos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por quaique1· meio idônco de comunicação.

§ 32 Apena~ os atas considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, datilografada.s, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atas poderão .o::er gr<J.vados em fita magnética ou equivalente, que será inuti-

lizada após o trânsito em julgado da decisão.
§ 4~ As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e
demais documentos que o instru:;n~

SEÇÃOV

Do Pedido
Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação dq P.edido, escrito ou
oral. it Secretaria do Juizado.
§ 1~
Do pÊ!-dido constar-!i.o, de forma_simples e em linguagem accssi\'cl:
I -o nome, a qualificação e o endereço das partes;
II- os fatos e os ftiildamentos, de forma suc.inta;
III -o objeto e seu "\'alar.
§ 22 É licito formular pedido genérico quando não for possível determinar.
desde logo, a extensão d? qbrigação.
§ 3~ O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos:
Art. 15. Os pedidos mencionados no artigo 3'.! desta Lei poderão ser alternati\·os ou cumulados; nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.
Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autu<lção.
a Secreta1ia do Juizado desigr~ará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de
quinze dias.
Art.. 17. Compnrecendo inicialmente alnbas as partes, instaurar-se-a. desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a cit<lção.
Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos. poderá ser dispensada a corir.estação ~ormal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

SEÇÃO Vl

Das Citações e Intimações
Art. 18. A citação far-se-á:
I - por correspondência,· com aviso de recebimento em mão própria:
II -tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mE.ldiante cntregn ao
encarregado da re~epção~ que ~erá obrigatori~mente identificado;
III - sendo necessário, por oficial de justiça, independeD.temente de mandado ou carta precatória.
§ 1! A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e ad\•ertência de que, não comparecendo este. considerar-se-ão verda·
deiras as alegações iniciais. e será proferido julgamento, de plano.
§ 2! Não se fará citaç-ão por eaital.
§ 32 O ·corrtpa·recimento espontâneo Suprirá a falta ou nulidade da citação.
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Art. 19. As ifltiinações s-e-rão feitas na forma prevista para citação, ou por
qualquer ou~ro ~eio ídôneo de comunicação.
§ 1' Dos atos praticados na audiência, considerar-sc-ão desde logo cientes
as partes.
§ 2!! As partes comunicarão ao juízo a~ ·nudanças de endereçr- ocorridas no
curso'do processo, reputando-se eficazes as inumações enviadaE: ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

SEÇÀO VIl
Da Revelia
Art. 20. Não c_omparecendo o demandado à sessão de conciliaÇâ.o ou à audiência de instru<;éio e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, sa.l\'o se o contrário resultar da-convicção do Juiz.

SEÇÀO VIII
Da Conciliação e do Juízo Arbitral
Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências
do litigio, e.c;pcc:almente quanto ao disposto no § 32 do artigo 32 desta Lei.
Art. 22. A conciliação serâ conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conc.Hiador sob sua orientação.
Parágrafo único. -Obfida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença com eficácia a·e titulo executi\·o.
Art. 23. Nil.o comparecendo o demandado, o Juit togado proferirá -sentença.
Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo. pelo juizo arbitral, na forma prevista nesta Lei.
§ 1~ O juizo arbitral (:onsiderar-se-á-iristaurado. independentemente de termo de compromisso. ~om a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o Juiz con\·ocá-Jo-â e designará. de imediato, a data para a audiência de instrução.
2~

O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.
Art. 25. O árbitro Conduzirá o processo com os mesmos critério~ do Juiz, na
forma dos artigos 5~ e 62 desta Lei, po~endo decidir por eqüidade.
Art. 26. Ao te\rmirio da instrução, ou nos cinco dias subseqUentes, o árbitro
§

apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrivel.

SEÇÃOIX
Da Instrução e Julgamento
Art. 27. Não instituído o juíZo arbitral, proceder-se-á imediatamente à aude instrução e julgamento. d~sde que não .resulte prejuízo -para a defesa.

di~ncia

Parágrafo Unico. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência deSignada para. uril dos quinze dias subseqüentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas' eventualmente presentes.
Art. 28.-- Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.
Art. 29.

Sc-rüo decididO$ de plano todos os

íncident~·!-'

que poss<lni -intc!·ferir

no regular pros::.:cguimclll-0 dn audiência. As demais qucstõc.:; serão decididas nn sen-

tença.
Parâgr.níú Útlico. _ S_ohrc os documentos apresentados por uma das Partes, manifc>stai--s(!-:i imediatamente a parte contnir·ia, sem interrupção da audil}ncia.
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SEÇÃO X
Da Resposta do Réu
Art. 30. A contestação,_ que será oral ou escrita, conter. ~ada matéria de de~
fcsa. exceto o.rgüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará nn forn:~ da legislação em vigor.
Art. 31. Não se admitirá a reconvcnção. É lícito ao réu, na conteStação. formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3~ desta Lei, desde que- fundado no$
mes~nos fatos que con~tituem objeto da controvérsia.
Parágrafo único. - O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes
todos os presentes.
SEÇÃO XI

Das Provas
Art . .32. 'Ibdos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.

Art. 3~. Todas as provas serão produzidas na audiéncia de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir
as que considerar excessivas, impertinentes. ou p1·otE!Jatórias.
-Art. 34. As testemunhas; até o máximo de três para cada parte. comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenho. arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.
§ 1'.! Ó requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento.
§ 22 Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar
sua imediata condução, valendo-se~ se necessário, do concurso da força pública.
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua
confiança, permitida às partes a apresentação de parecer téCnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de oficio ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.
Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, de\·endo a sentença referir, no essencial, os infOTmes trazidos nos depoimentos.
Art. 37.
Juiz togado.

A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de
SEÇÃO XII

Da Sentença
Art. 38.

~sentença

mencionará os elementos de convicção do Juiz, com bre-

\'e resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo ú~ico. Nüo se admitird s'cntençn condenatória por quantia i líquida, ainda que gc-n~rico o- pedido.
Art. 39. · É ineficaz a sentença condenatória na p~rte _que eXce-der a a]çada
estabelecida nesta Lei.
Art. 40. O Juiz leigo qu·e tiycr dirigido a instrução proferirá sua de>cisão e
imcdiato.mente a submeterá ao Juiz tog-ado, que poderá homolog-ri~1a, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a rcaliz •. ,elo de atas prohn.tÓrios indi:::pensáveis.
A1·t. 41. Da serítença, excetuada a homologatôrüt de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1~ O recurso será julgado por uma turma composta por trf:s Juízes to~a
dos, em exercício no primeiro grau de jurisclição, reunidos na sede do .Juizado.
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gado.

-o•

No recurso, as partes

se~ão

obrigatoriament.e representadas por ad\'o.

Art. 42. O recurso s-erá-interposto IiO prã.z"' de dez dias. contados dã ciêncin
da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 12 O preparo será fé-i to. iridependentemente de intimação, n~s quarcnta. c
oito horas s_eguintes à interposição, sob pena de deserção.
.
§ 22 Após o preparo, a Secretaria intimarâ o recorrido pam oferecer -respo::ta escrita no prazo de dez diaS.
Art. 43. O rccurs:o tct~i"i:ioinc:>nte efeito devolutivo, ~,odendo o .Juiz dnr-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
Art. 44. As partes poderão requere'r a transcrição da gravação da fita magnética~ que.alude o§ 32 do artigo 13 desta Lei, correndo por conta do requerentl:
as despesas respectivas.
Art. 45. As partes serão intimàdas da âata da sessão de julgamento.
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da aia, com 3
indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte di:::positiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento_ ser·
virá de acórdão.
Art. 47. (Vetado).

SEÇ.Õ.OXIII
Dos Embargos de Declaração
Art. 48. Caber~o embargos de declar3ção quando, na sentença ou acórdão.
houver obscuridade, contradição, omissão ou dú\·ida.
Parágrafo único. Os erros materi3.1s podem ser corrigidos de oficio.
Art. 49. Os embargos de declaração serão interpoStos Por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração sus·
penderão o prazo para recurso.
SEÇAOXIV.

Da Extinção do ·Processo sem Julgamento do Mérito
Art. 5L

E"tingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. do processo;

II- quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguiinento? após· a. conciliação;
·
III- quando for reconhecida·a incompetência territorial;
IV- quando.~obrevier qualqu.er.dos imp~dimentos previstos no artigo 82 dcs~
ta Lei;
V- quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der
no prazo de trinta çHas;
VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no
prazo de trinta dias da ciência do fato.
· § 12' · A eXtinção do processo lndependerá, em qUalquer hipótese, de' prévül- intimação pessoal da~ partes.
·
§ 2~ No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.
SEÇÃOXV
.

Da Execução
Art. 52. A execuç~o da sentença processar·se-á no próprio Juizado, aplicand~-se~ no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alteraçoes:
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I- as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bõ~
nus do Thsouro Nacional - BTN ou índice equivalente;
II - os cálculos de cOnversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial;
III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a
sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V);
IV- não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado. e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;
V- nos caso's de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na
sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com
as condições econõmicas do devedor; para a hipótese de inadimplemento. Não cum·
prida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transforma·
ção da condenação em perdas e danos~ que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo·
se a execução por quantia certa? iricluída a multa vencida de obrigação de dar, quan·
do evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;
VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento pór outrem,
fiXado o valor que o devedor deve depositar para~ as despesas, sob pena de multa diária;
VII -na alienação forçada do~ bens, o Juiz poderá autorizar·o devedor, ocre·
dor ou terceira pessoa idõnea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se apez-..
feiçoará em juízo até a data fl.Xada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao
da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será afere·
cida caução idônea, nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o imóvel;

· VIII -é dispens?,da a publicação· de editais em jornais, quando se tratar de
alienação de bens de peq ue'no valor;

IX - o devedor pDderá oferecer errib3.rgos, nos autos da execução, versando so-bre:
a) falta ou nulidade da citação no Processo, se ele correu. à revelia;
b) ma~ifesto e~cesso. de
c) êrriJ'de cálculo;

ex~cução;

d) cauSá lblpedit:iva, modificativa ou extintiva da obri'gaçã~, superveniente. à
sentença.
Art. 53. A execuçãÓ-dê "título exec~Úvo· extrajudicial, ·no V~-lo~ de a:té qu~ren~
ta salários mínimos, Obedecerá ao disposto no Código de Processo.Civil, com as mo.
dificações introduzidaS por eSta Lei.
§ 1~ Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à' audiência
de conciliação, quando poderá oferecer embargos (artigo 52, IX), 'por escrito ou ver-

balmente...
§ 2! Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução
do.litígio, se possível com dispensa, da alienação judicial, devendo .o conciliador pro·
por, entre outras medidas cabíveis, á pagamento do débito a prazo ou a prestação,
a d:=tç~~ em pagamen~o o~ a ~~.ediata adjudicação dobe~ penhor~do.
§ 3! Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improceden...
tes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alte~ativas
do parágrafó 3:nterior.
§ 4! Nao encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo
será imediatamente extinto, deyolvendo-se os documentos ao autor.

-----------
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SEÇÃOXVI
Das Despesas
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá. err:. prime::-1l grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 12 do artigo 42 desta
Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigãncia de má-fé. Em segundo
grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão
fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas. salvo quando:
I- reconhecida a litigâncía de má~fé;
II - improcedentes os embargos do devedor;
III -tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido de devedor.
SEÇÃOXYII
Disposições Finais
A.rt. 56. Instituído o Jt:r.izado Especial, serão implantadas as cura.dorias necessárias e o· serviço de assistência judiciária.
Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser
homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial.
Parágrafo único. Valerá como titulo extrajudicial o acordo celebrado pelas
partes, por instrumen~o escrito, referendado pelo órgão compelei'lte do Ministério

Público.
Art. 58. As nonria.S de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos artigõs 22 e 23 a c-ausas não abrangidas por esta Lei.
Art. 59. Não se admitirá àÇão rescisória nas causas suJ_eita~ ao procedimento instituído por esta Lei.

CAPÍTULO III
Dos Juizados Especiais Criminais
Disposições Gerais
Art. 60. O Juiza_dQ Especial Criminal, prOvido por Juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das in~
frações penais de menor potencial ofensivo.
Art. 61. Considera_m-se infrações penais de menor potencial ofensi'vo, para
os efeitos desta Lei, as contravençõeS penais e os crimes a que· a lei comine pena má~
xima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial.
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios
da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. objetivando, sempre.
que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena _não
·privativa de liberdade.

SEÇ.Ã.O I
Da Competência e dos Atos Processuais
Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi
praticada a infração penal.
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Art. 64.

Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em hono-

rário noturno e em qualquer dia da sem~na, conforme dfspuserem as normas de organização judiciária.
Art. 65. Os atas processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo
62 desta Lei.
§ 1'2 Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
§ 2! A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicita-

da por qualquer meio hábil de comunicação.
,
§ 3! Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizádos em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equiValente.
Art. 66. A citação será pessoal e faraseaã no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em
lei.
Art. 67. A intimação farase-á por correspondência. com aviso de recebimena
to ressoai ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será Obrigatoriamente identificado, ou, sendo
ne6essário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
Parágrafo único. Dos atas pratícados em audiência considerar-se-ão·desde
lo{;o cientes as partes, os interessados e defensores.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação P,o acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com
a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defeilsor público~

SEi;,\0 II
Da Fase Preliminar

Art. 69. A autoridade policial que tomar·conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor
do fato e a vítima, pl'óViâenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
Parágrafo único. Ao autor do fato 'que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o comprOmisso de a 'ele compare.
cer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
Art. 70. Comparecendo o autor do fatO e a vítima, e não sendo possi\"el a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Sect:eta.
ria P.rovidenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos
artigos 67 e 68 desta Lei.
Art. 72. Na audiência prelirriiiiar, preSente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e. se possível, o responsável ch-il, acompanhados por
seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos
e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua
orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Ju~tiça, recrutados, na
forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal.
Art. 74. A composição dos danos civis será r~duzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de titulo a ser executado
no juízo civil competente.
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Parágrafo único. 'Ii-atando-se de a_?ãO penal de iniciativa prh·ada ou de ação
penal pública condicionada à representaçao, o acordo homologado acarreta a renún·
cia ao direito de queixa ou representação.
-

Art. 75.

Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamen-

te ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. ·
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incoD.dicioD.ada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público pode-

rá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na ·proposta.
§ 1~ Nàs hipóteses de ser a pena de m.ulta ~ única aplicável, o Juiz poderá
reduzi-la até a metade.
· '
· ''
§ 2~ .. Nã~ se admitirá_a_ propo~~a ~e ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa 4e li.ber.d~de, por sentença definitiv~; ·
II - ter sidO Oagente beneficiado anteriormente; no prazo de .cinco' anos. pcla aplicação de-pena restritiva ou m'ulta;nos~termos deste artigo;
III '.....:não 'indicarem os ante~ede~t·e·s~ a con:d~t.a s~cial e a ·p~rsonalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser neces.sária e suficiente ·a: adoção da medid'i.
·
··
§ 3~ · A~eita a proposta pelo autor da infiaçãO ~ seú defên~or." s~rá. stibmetida à aprE:ciação do Juiz ..
§ 4!! Acolhendo a proposta.do Ministério Público aceiia_pelo auto'r da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência, sendo registrada apena,s. par~ imped~r: novamente o mesmo benefício
·
·
· ·
· · ·
no prazo de cinco anos.· ·
§ 5! pa sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação. referida
no artigo 82. desta Lei. ·
· ·
·
·
§ 6~ A imposição da sanção de que trata O• § 4!. deste artigo não constnrá de
certidão de ~ntecedente& criminais, salv:o para os .fins previstos no mesmo disposi·
ti v o, e não terá efeitos cjvis-, cabendo aos interessados. propor aÇão cabível no juizo civel.
· ·
· SEÇÃO III

Do Procedimento Sumarissimo
Art. 77. Na ação Penal de iniciativa pública. qUando não h~uver aplicação
de pena, pela ausência do autor do fato~ ou pela não ocorrência da hipótese previs·
ta no artigo 76 desta Lêi', o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, de~
nLi.ncia oral, se não houVer necessidade d~ diligências imprescindíveis.
§ 1! Para o oferecimento da dênúp.cia, que será elaborada com base no termo de ocorrêricia referldó no artigo 69 desta Lei. com dispensa do inquérito polida!,
·prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.
§ 2~ Se a complexida'de ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Min1stêrio Público poderâ requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do artigo 66 desta Lei.
§ 3~ Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá _ser oferecida queixa oral.
cabendo ao Juiz verificar s_e a complexidade e as circunstãncias do caso determinam
a adoção das providências previstas no pãrágl-afo único do artigo 66 desta Lei.
Art. 78. Oferecida a denú~cia ou queixa, será reduZida a termo, ~ntregan
do-se cópia ao acusado. qu~ com ela ficará citado e imediatamente cientificado da
designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual tam-
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bém tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsâvel civil e seus ad·
vogados.
§ 12 Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66
e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, deven·

do a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no
mínimo cinCo dias antes de sua realização.
§ 2! Não estando presentes o ofendido e· o responsável ci:vil, serão intimados
nos termos do artigo 67 'desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e jul·
gamento.
.
.
§ 3! As testemunhas arroladas serão intimadas n..t forma prevista no arti.

go 67 desta Leí.
·
Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamen.
to, se na fase preliminar n~o tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação
e de oferecimento de proposta pelo ·Ministério Público, proceder-se·â nos termos dos
artigos 72, 73, 74 e 75 desta Lei.
Art. 80. Nenhum ato Será adiado, determinando o Juiz, quandO 'impresclndível, a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor ·para responder à acusação, após o. que o Juiz recebe~á. ou não, .a denúncia ou queixa; havendo
recebimento, serão ou.vidas·a vítima e as test~{Ilunhas de acusação e defesa~ inter..
rogando-se a segui:r o acusa~o, se presente, passando-se imediata.Ínente aos deba- ·
tes orais e à prolação da sentença.
·
§ 1'!. 'lbdas as provas'serão prOduzidas ná audiência de instrUção i!! julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar exce·ssivàs, impertinentes
ou protelatórias. ·
·
· · ·-·--~- ··
· ·
• ·
§ 2~ De todo o ocorrido na audiênci.a ser:á lavrado termo, assinado ·Pelo Juiz
e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em· audiê'ncia
·
·
e a sentença.' '
§ 32. À sentença, dispensado' Oi-ei3tório, m:e~donarâ oS elementoS de convicção do Juiz.
··
Art. 82. Dá decisão' dê refe'içâô da denúncia ou ·q~eix8 e da sentença caberá apelação, que poderâ ser julgada· por turma composta de três Juizes· em exercicio no primeiro grau- de jurisdiçãó, reunidos n~ sede do Juizado.
§ 12 A apelação será interposta· no prazo de dez dia~;· <:óntados da ciência da
sentença pelo Ministério Público, pelO réu e seu defensor, por Petição escrita, da qual
constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 22 O recorridÔ será intimado pa,ra oferecer resposta escrita no prazo de dez
dias.
§ 32 As partes poderão requerer ~ transcriÇão da gravação da fita magnética a que alude o § 3' do artigo 65 desta Lei.
§ 42 · As partes serão intimadaS da data da sessão de jul~ento pela imprensa.
§ 5!!: Se a sentença for confirmada pelos prôprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acôrdão.
.
.
·
Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão,
houver obscuridade; contradição~ omissão ou dúvida.
§ 12 Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente; no
prazo de cinco dias~ contados da ciência da decisão.
§ 22 Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o rec1-1rso.
§ 3~ Os erros materiaiS podem ser corrigidos de oficio.
SEÇÁO IV

Da Exec:uçio
Art. 84. Apliead3. exelusivaz;nente pena de multa, seu cumpri~ento far-se·á
mediante pagamento na Secretaria do Juizado.
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Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibi·
!idade, determinando qüe a condenação não fique constando dos registras criminais,
exceto para fins de requisição judicial.
Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pe·
na privativa da liberdade, ou restri~iva de direitos, nos termos previstos em lei.
Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, serâ processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

SEÇÃOV

Das Despesas Processuais
Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de penarestriti\·a de direitos ou multa (artigos 74 e 76, § 4~). as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispu~er lei estadual.
SEÇÃO VI
Disposições Finais
A.rt. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial. dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e
lesões culposas.
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior
a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denUncia. poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitOs <iue autorizariam a suspensão condicional da pena {artigo 77 do Código Penal).
§ te. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este. recebendo a denUncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:
I -reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II -proibição de fl·eqüentar determinados lugares;
III - proibição de ~~s~~tar-se da comarca onde reside, sem autoriza-ção do Juiz;
IV- comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, merisalmente, para informar e justificar suas atividades.
§ 22 O Juiz poderá espeCificar oUtras condições a que ijca subordin~da a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado,
§ 32 A suspensão serã revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a
ser processado pai- outro crime ou não efetuar. sem motivo justificado, a reparação
do dano.

·

§ 42

A suspensão 'poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no
curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 52 Expirado o pi-azo sertfrevogaÇão, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 62 Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§ 72 Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo. o processo
prosseguirá em sEnis ulteriores termos.
Art. 90~ As dis.posições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja
instrução jâ es~iver iniciáda. .
.
Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intiD:lado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.
Art. 92. Aplicam-se subsidi3riamente as diSposições dos Códigos Penal e de
Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei.
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CAPÍTULO IV

Disposições Finais Comuns
Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especíais Cíveis
e Criminais, sua a·tffanização, composição e competência.
Art. 94. Os serviÇOs -de cartório poderão ser prestados. e as audiências rpa ..

lizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidadeS á ela pertencentes, ocupan·
do instalações de prêdios públicos, de acorda com audiências previamente anunciadas.
Art. 95. Os Estados. Distrito Federal e Territórios criarão e inStalarão os Juizados Especiais no pi-aZo de seis meses, a contar da vigência desta Lei.
Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias apôs a sua publi·
cação.
Art. 97. ,Ficam-revogadas a Lei n. 4.611 111 , de 2 de abril de 1965 e-a Lei
n. 7.244121, de 7 de novembro de 1984.
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da República.

Nelson A. Jobim.

DECRETO-LEI :'li? 4.657, DE .t DE SETEMBRO DE 1942

(*)

Lei de Jnrroduçdo ao CódiflO Ci~·i/ Brasileiro.
O Presidente da RepUblica. usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da

C onsmuição. decreta:
Art. 1? Salvo disposição contrària. a lei começa a vigorar em todo o Pais 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente publicada.
• Com r~lar:áo aos aros admmt.ftrrJlr\'US~ admltr-sr a nhrr•atonMad~ a partrr da nUblu:acão. d•
11Cordo com o art. s:· du ~crno , ; 572. d• IZ d~ jutho dr 1890. qur. '""a PQrrr .. não sr f10dr
o'OifStdrrar f?YO~aao ~lu C udt/lO Crnltnmlormr lo>!U'Iftr Ruo.
r.hrc:uo.: a ~Ida <.10' d~reuo~.
p Ji8. lfOtaJ.
• Sot"r vtllineta dr lr1s rnbutanllS. dvs aros admmtsuauvos. df!f:ts~s ttormauvas dr onttios tldmt·
f!IS/rall'IIOS, COffWif/O:t mbutQf'tO:t, ~ide Ltl lf." 5 172, dr .!j d' OUlUNO dr /966 fCudiiÚJ Trtbura·
,,o ,"vacronaiJ. urrs. 101 a 104.
·
· ·
• Esta florrrra. ~aboradtl sob o rrtrmr consmuctonal d• 19)7, Jti flào t~m apifcacão d~r a COIU-

o

tmm;ào dr 1946.

§ 1? ~os Estados estran~eiros. a obrigatoriedade da lei brasileira. quando admiti·

da, se mtcia 3 {trCs) meses depois de oiicialmente publicada.
§ 2~ A vigência das leis. que os governos estaduais elaborem por autorizacãO do
Governo Federal. depende da aprovação deste e começará. no prazo que a legislação
estadual fixar.
§ 3? Se. antes de entrar a lei em vigor. ocorrer nova publi~acão de seu t~xto. des~
:inada a correcão. o prazo deste anigo e dos paragrafas antenores começara a correr
Ja. nova publicação.
§ -1.~ As correções a texto de lei jâ em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2? São se dr::stinando a vigência temporãrta. a lei teri vtgor até que outra a
:nodtfique ou revogue.
§ 1? -~ lei ponerior rc.,·oga a anterior quando e,--:press:J.mente o declare. quando
seja com ela incompativel ou quando regule intetramente a matena de que tratava a
le1 antenor.
§ 2? A lei nova. que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das jâ existentes. não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3? _Salvo disposição r::m contrário~ a lei revogada não :r.e restaura por ter a lei
revogadora perdido a vtgência.
: •l Pubh~:ado no Duif'la Ojictal da l/lfii:IiJ. de 'J e ~euf~~:3do em I~ .:ie ~e!embto de 1~42. Entrou em YI!JOr no
J1a ~4. de ou1uera de 194:Z. oor iorc:a. do diSpQS!O no Oeae1o-lc1 n~ 4 ..07. de 17 de ~e1embro de 1942. A
.:-~ama.d;a L.ec de lntrod."'iO ;10 CódiiJO Civ1l nio se r~mngC ;a e:o;uoUla.t normas de aohcon;:io lO Códiso
c,~,l orotmamentc c1110. embora a este ;ane'lta!.la. Ela estende ~eu empeno a todas O\ Coll1@:0~ e llem:11s d~
::-os1.;óe:s leS!Siauv;u. ~Ja. qu;al íot ~u;a na!urcza. publica ou priVada.
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N°149, DE 1996
Acrescenta alínea ao Inciso 11 do art.

s• da Lei n• 9.250, de 26 de dezembro de

1995, que altera a legislação do Imposto
sobre a Renda das pessoas físicas e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso 11 do art. a• da Lei n• 9.250, de
26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido
da alínea h, com a seguinte redação:
"Art. a• A base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
1- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..............H ••o~;".cc~11 - das deduções relativas:
h) às despe.sas efetuadas com a aquisição de livros e com a assinatura de jornais
·
e revistas.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua·
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de lei visa ao aperfeiçoa-·
mento da legislação do Imposto de Renda das
pessoas físicas, incentivando-as à leitura.
A possibilidade de as pessoas ffsicas deduzirem, na declaração anual de rendimentos, as des- .
pesas com a compra de livros e com a assinatura
de jornais e revistas constituirá poderoso estímulo
ao incremento de leitores río Brasil e, por conseguinte, à formação consciente do nosso povo.
Próximo de completar 500 anos de seu descobrimento, o Bràsil, ou melhor, sua elite, ainda
não descobriu que o desenvolvimento de qualquer
país tem a educação como base. A educação é o
espelho de uma cultura. E a educação para uma
cultura tem na palavra o seu meio.
O ano de 1996 foi definido pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso como o ano do grande desafio ed~,~C.acional brasileiro.

Julho de 1996

Em todàs as nações modernas, educação e
formam o léxico que estrutura - com objetividàde - a vida e o espírito de um povo. A estruturação deste léxico foi essencial ao desenvolvimento
dos países que estão, hoje, no Primeiro Mundo. E
isto só foi possível com o apoio decidido do Estado
às iniciativas empresariais que utilizam a palavra
eomo matéria-prima.

~ cultura

A atividade empresarial da palavra deve,
portanto,. ser reconhecida como instrumento poderoso no processo de revigoramento e alavancagem, ora pretendida, da educação na sociedade brasileira. As empresas que sobrevivem da
palavra impressa precisam ter, por parte do Estado brasileiro, este necessário e urgente reconhecimento e incentivo.
Os livros, as revistas e os jornais - a atividade editorial. e a atividade jornalística - não podem
ser subtraídos de um esforço social, realmente sério, que tenha por objetivo modificar o perfil da
educação brasileira.
Nove- milhões de brasileiros declaram Imposto de Renda, todos os anos. E o mercado editorial
brasileiro é formado por pouco mais de três milhões de leitores.
·
·

·o ·presente projeto de lei tem o objetivo de
corrigir esta insensata e cruel disparidade.
Visa-se, pois, não apenas .a animar o mercado.editorial brasileiro, mas beneficiar, intensamente, a atividade jornalística no Brasil, baseando-a,
cada vez mais, no· feitor, sempre mais consciente,
porque mais atualizado. e informado. Com isso, resultará fortalecida a consciência democrática do
nosso povo.

É o que se pretende, com o presente projeto
de lei, que submetemos à apreciação dos ilustres
Pares, de quem se espera a acolhida e, se possível, o aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, 2 de julho de 1996. - Senador Lúcio Alcãntara.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 9250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do Imposto sobre
a Renda-das pessoas físicas, e dá outras
providências.

(A Comissão de Assuntos Económi-

cos- decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•150, DE 1996
Acrescenta parágrafo único ao art.
25 da Lei n• 8.864, de 28 de março de
1994, que "Estabelece normas para as
mfcroempresas - ME, e empresas de pequeno porte- EPP, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado, nos campos administrativo, fiscal, prevlclenciárfo,
trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Federal)" e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 25 da Lei n• 8.864, de 28 de.março de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte .
parágrafo único:
"Art. 25 ................................·-········-·
Parágrafo único. os· recursos serão
aplicados nos Estados e no Distrito Federal,
metade proporcionalmente ao ImpoSto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços . .:..
ICMS, e o restante proporcionalmente ao
número ele habitantes."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua·
publicação.
· · ·_ ' · · ~
Art. 32 Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação·
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O projeto prevê uma distribuição proporcional
dos recursos entre as diversas unidades federativas,
afastando a discricionariedade do Conselho Deliberativo do Sebrae, o que certamente contribui para
evitar indesejável diferenciação no tratamento dado
aos diversos estados.
Em vista do exposto, contamos com o apoio
dos ilustres pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 2 de julho de 1996. - Senador Esperldfão Amfn.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.864, DE 28 OE MARÇO DE 1994
Estabelece normas para as microempresas - ME, e empresas de pequeno
porte - EPP, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado, nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, credilício e de desenvolvimento
empresarial (art. 179 da Constituição Federal).
ooooo-oo~ooooooooo-•oooooooo•••••--••"••ooou . . ooOoooooooooooooo•••••••••~••••••

Art. 25. Dos recursos de que trata a alínea b do
art. 11 da Lei n" 8.154, de 28 de dezembro de 1990,
até cinco por cento ao ano devem ser destinados a
aplicações financeiras para lastrear a prestação de
avàr óu fiança complementar em operações cujo valor não ·unrapasse o teta estabelecido no artigo anterior e desde que a microempresa e a empresa de
pequeno porte não tenham condições de oferecer
garantias reais ou fidejussórias, ou de contratar seguro de crédito ·no valor total do mútuo.

A Lei n• 8.864, de 28 de março de 1994, determinou que até 5% (cinco por cento) dos recursos ·
destinados ao Sebrae sejam destinados a aplica~
es financeiras para lastrear a prestação de aval ou
fiança complementar às microempresas e empresas
(A Comissão de Assuntas Económicos
de pequeno porte em operações cujo valor não ultradecisão
terminativa.)
·
·
passe 20.000 (vinte mil) UFIR.
Delegou, porém, ao Conselho Deliberativo do
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os
Sebrae o estabelecimento das diretrizes e normas
projetas serão publicados e remetidos à comissão
regulamentares da prestação do aval. .
competente, devendo as suas tramitações serem iniNo exercício de sua competência, aquele coleciadas a partir do dia 1° de agosto do corrente ano.
giado deliberou iniciar a prestação de aval em alguSobre a mesa, requ~rimento que será lido pelo
mas capitais do País - o que já vem ocorrendo com
· Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassucesso -, prometendo estender o beneficio, paulasuna.
tinamente, aos demais estados.
•
É lido o seguinte
A despeito da boa intenção do Sebrae, entenREQUERIMENTO N• 642, DE 1996
demos que a aplicação dos recursos destinados à
Senhor Presidente,
prestação de aval aos .micro e pequenos empresáNa forma do artigo 172, item I, do Regimento
rios deve abranger todo o território nacional, a exemInterná, requeiro a inclusão do PLS n• 86196, que
plo do que acontece cem outras parcelas dos recur"Concede pensão especial aos dependentes das visos destinados ao atendimento da polrtica de apoio
às micro e pequenas empresas.
timas do tratamento de hemodiálise no Instituto de

-----------------
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Doenças Renais de Caruaru, no Estado df.. l•emam-

negociados, informando os credores, valores . dos

buco", na Ordem do Dia do Senado.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1996. - Senador Joel de Hollanda.

créditos originários, valor negociado, efetivação dos
pagamentos e suas respectivas datas;
d) relação das negociações feitas entre a
União e seus credores, explicitando os créditos de·
correntes de ação executória ajuizada, os de precatórios expedidos e os de Sentença líquida com trânsito em julgado, na forma do art. SO do mencionado
decreto;
e) cópia dos pronunciamentos da Procuradoria
da Fazenda Nacional, conforme dispõe o art. 6°, SO·
bre os contratos já efetivados e igualmente, sobre as
negativas apresentadas;
f) cópia dos procedimentos estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Fazenda, bem~ como relação
dos valores, objeto de pagamento a ser efetuado em
moeda corrente, aos credores originais, conforme
dispõe o art. s•;
g) relação dos credores cujas obrigações ultrapassaram o valor estipulado pelo Ministro de Estado
da Fazenda e que deram quitáção total de seus dé·
bitos junto à União;
·
h) cópia dos registras efetuados pela Secreta·
ria do Tesouro Nacional; conforme preceitua o art. 9°
do decreto supracitado, dos créditos contra a União,
já negociados;
i) relação dos créditos que foram utilizados
pelo valor par, como moeda para pagamento do preço de ações, bens e direitos alienados no âmbito dQ
Programa Nacional de Desestatização, instituído
pela Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, conforme
preceitua o art. 11 do Decreto n• 1.647/95.
Sala das Sessões. - Senador Gilberto Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O
requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oporiunamente, após a manifestação do Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, em obediência
ao dispositivo do parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno, devendo ter a sua tramitação inicia·
da a partir de 1° de agosto do corrente ano.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte
"REQUERIMENTO N° 643, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, da Consti·
tuição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Minis·
Iro de Estado da Fazenda, as seguintes informações, tendo em vista a necessidade de complementar
informações já prestadas em cumprimento ao que
dispôs o Requerimento n• 100, de 1996.
a) Relação dos pleitos apresentados à Secreta·
ria do Tesouro Nacional e em tramitação, sem deci·
são final, objetivando o que disp5e o Decreto n•
1.647, de 26 de setembro de 1995, informando o
credor, a origem da dívida e seu valor originário.
Sala das Sessões, 2 de julho de 1996. - Sena·
dor Gilberto Miranda.
REQUERIMENTO N°100, DE 1996

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 Fazenda, as seguintes informações, ten·
do em vista o que dispõe o Decreto n• 1.647, de 26
de setembro de 1995.
a) cópia dos documentos expressos nas alíneas a, b, c, d, e, do Parágrafo Único do art. 1°, recebidas por aquele Ministério desde 26 d!! setembro
de 1995, até a presente data;
b) cópia dos instrumentos contratuais de que
trata o § 12 do art. 3°, já autorizados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, bem como aqueles ein tramita·
ção e os que receberam negativa;
c) relação de créditos líquidos e certos apresentados à Secretaria do Tesouro Nacional, nos ter·
mos do ar!. 4°, acrescentando aqueles efetivamente

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 50. (*) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titula·
res de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado,
importando em crime. de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
§ 1• Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou
a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.
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§ 2 2 As Mesas da Gamara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de infonnação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de infonnações falsas.
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art. 215. São escritos os requerimentos não referidos no artigo anterior e dependem de votação
por maioria simples, presente a maiolia da composição do Senado, salvo os abaixo especificados:
I - dependente de decisão da Mesa, requerimento de infonnação a Ministro de Estado (Const,
art 50, §2"};
11 - dependentes de despacho do Presidente:
a) de publicação de infonnações oficiais no
Diário do Congresso Nacional;
b) de esclarecimentos sobre ates da administração interna do Senado;
c) de retirada de indicação ou requerimento;
d) de reconstituição de proposição;
III - dependentes de votação com a presença.
no mfnimo, de um décimo da composição do Senado:
a) de licença para tratamento de saúde;
b) de prorrogação do tempo da sessão;
c) de homenagem de pesar, inclusive levanta7
mente da sessão.
Art. 216. Os requerimentos de informações as-'
tão sujeitos às seguintes nonnas:
I - serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Sena,
do ou atinente a sua competência fiscalizadora;
11 - não poderão conter pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirija;
III - lidos na Hora do Expediente, serão despachados à Mesa para decisão;
IV - se deferidos, serão solicitadas, ao Ministro
de Estado competente, as infonnações requeridas,
ficando interrompida a tramitação da matéria que se
pretende esclarecer. Se indeferido, irá ao arquivo,
feita comunicação ao Plenário;
V - as infonnações recebidas, quando se destinarem à elucidação de matéria pertinente a proposição em curso no Senado, serão incorporadas ao
respectivo processo.
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§ 1° Ao fim de trinta dias, quando não hajam
sido prestadas as infonnações, o Senado reunir-seá, dentro de setenta e duas horas, para declarar a
ocorrência do fato e adotar as providências decorrentas do disposto na Constituição, art. 50, § 2".
§ 2" Aplicam-se, no que couber, as disposições
do parágrafo anterior ao caso de fornecimento de in~fonnações falsas.

(A Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos tennos do art 216, III, do Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Foi
encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n• 14, de
1996 (n• 200/95, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de
~ computador, sua comercialização no Pais, e dá outras providências.
A maléria ficará sobre a Mesa, durante cinco ãlliS
úteis, a fim de receber emendas, nos tennos 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 (Emandes Amorim) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 1O, de
1996 (n"724/95, na Casa de origem), que define os
crimes de especial gravidade e altera dispositivos do
Decreto-Lei n• ·2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluida em Ordem do dia, oportunamente, com o reinicio dos trabalhos da 2" Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - - A
Presidência comunica que, em virtude da convocação extraordinária do Congresso Nacional no penodo de 1° a 31 de julho do corrente, fica assim estabelecido o calendário de tramitação do Projeto de
Lei n• 3, de 1996, do Congresso Nacional:
Até 8-7-96 - prazo final para apresentação de
emendas;
Até 13-7-96 - prazo final para pubKcação e distribuição de awlsos das emendas; e
Até 23-7-96 - praz<1 para que a Comissão encaminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Offcio n• 1.968/96, encaminhando dados referentes
à divida dos governos estaduais, municipais e do
Distrito Federal, disponíveis naquele Órgão, tendo
por base o mês de maio do corrente ano. (Diversos
n• 62, de 1996)
A matéria vai à Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Offcio n• S/68, de 1996 (n°1.991/96, na origem), encaminhando manifestação daquele Órgão referente
a pedido de retificação da Resolução n• 52, de 1996,
que aLlloriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimenio - BID, no valor de cento e cinquenta milhões de dólares norteamericanos, destinados à implementação do Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas PROVERICINGAPURA; e aLlloriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia referente à
mesma operação.
·
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

O Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário,
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias, por 20 minL!Ios.
O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, ontem, desta tribuna, fiz um
pronunciamento para apresentar um projeto de minha
autoria que cria estímulo ao primeiro emprego, e fiz
uma análise muito rápida do pacote agrícola anunciado pelo Governo Federal no último final de semana
Hoje pretendo fazer uma análise um pouco mais
delalhada desse pacote agrícola, oferecendo, ao mesmo tempo, três propostas de ampliação de recursos
para apoiar não apenas o custeio agrícola, como também o investimento e as desapropriações para a reforma agrária, já que estamos vivendo um momento de
debate deste assunto, devendo vir ao Senado o projeto de ri!o sumário já velado pela Câmara
Pela oportunidade desses assuntos, eu começaria por uma análise que tenho feito, bastante critica até, em relação ao discurso que se faz em tomo
da reforma agrária, discurso esse que não se baseia
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em dados reais nem em instrumentos que possam
viabilizá-lo.
Segundo a ONU, temos em nosso País 580
mil propriedades que são consideradas de regime
patronal, ou seja, que têm mais do que quatro módulos fiscais. Essas propriedades, praticamente,
estão viabilizadas, ou podem viabilizar-se sem
apoio oficial, com dificuldades - crise em um ano,
um outro ano de rentabilidade positiva. Como vivemos, por exemplo, o ano passado e este ano sucessivamente? Em 95, rentabilidade negativa, e,
em 96, positiva.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a grande preocupação do Governo deve ser com as 5,220
milhões de propriedades que se classificam como
propriedades familiares: têm uma área menor que
100 hectares e, praticamente, são conduzidas pelas
fammas proprietárias, ou, em alguns casos, por larumas proprietárias mais assalariados contralados
por essas fammas.
Pois bem, o quadro que se oferece dessas propriedades familiares é que precisa ser analisado,
pois o debate sobre a reforma agrária não pode ignorar simplesmente essa dura realidade que vivemos em nosso País.
De 5,220 milhões de pequenas propriedades
familiares, a FAC classifica 1 ,3 milhão, mais ou menos, como propriedades que têm aces5o à tecnologia, ao credito, enfim, à assistência técrtica; que estão, praticamente, inseridas no chamado agribusiness, portanto, no mercado que junta a produção
prilnária com a indústria.
.
'

No entanto, há uma faixa intermediária de 1,6 m~
lhão ou 1,7 milhão de pequenas propriedades que podem se viabi6zar, porque já têm algum acesso ao crédito e à tecnologia E o grande drama é que 2,3 milhões de pequenas propriedades não têm acesso sequer
ao crédito, nem à tecnologia e, segundo esses estudos, são propriedades que tendem a desaparecer.
Então, Srs. Senadores, quando se fala em assentar 60 mil fammas, e estamos na iminência e correndo o risco de colocar para fora do campo 2,3 milhões de fammas, é só fazer a conta para verificar
que vamos precisar de muitos anos para recuperar
essa perda de propriedades, porque a elas não chega o crédito, não chega a tecnologia, não chega a
assistência técnica.
Ora, penso que, antes dessa preocupação com
a reforma agrária, que é justa e que deve existir, é
preciso dar atenção a essas propriedades que po"dem desaparecer, porque haverá concerrtração de
terras. E esses proprietários~de hoje serão os mes-
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mos que estarão nas filas da reforma agrária amanhã - filas intermináveis, porque se assentam 30 ou
40 e se desassentam 200 ou 1.000. Este contra-senso de se discutir a reforma agrária sem levar em
conta a realidade que vive hoje a agricuHura familiar
em nosso Pafs tem que acabar. E, no Senado, temos a responsabilidade de iniciar esse debate, procurando alternativas de viabilização daqueles que já
estão assentados; caso contrário, será inócua a reforma agrária que se faz no Brasil, porque às avessas, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Com muita sátistação,
Senador.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Osmar
Dias, ontem eu o ouvi com a atenção que V. Ex•
sempre merece da Casa. Dava notfcia, no seu
discurso, do estfmulo ao primeiro emprego, sobretudo na atração de jovens de 14 a 18 anos.
Devo confessar que aprendi com V. Ex" que; na
França, essa experiência deu certo. Eu a desconhecia, até que ouvi quando V. Ex•, com preci'
são, abordou a matéria. o que quero trazer com
essa premissa? É que V. Ex•, Secretário de Agricultura do seu Estado - aliás, em. deis Governas
consecutivos, o que lhe valeu a aprovação . do
seu povo ao enviá-lo, acertadamente, para o Senado -, falou ontem sobre o programa de estfmulo ao primeiro emprego e hoje fala sobre reforma
agrária, dois assuntos da maior envergadura palftica. V. Ex• demonstra que há uma quantidade
enorme de terras_ e ..que. es.tá se. tomando .um. caminho oblíquo para a reforma agrária, esquecendo-se a política agrícola e chegando a um ponio
que é fundamental: amanhã, os proprietários. vão
ficar na fila para saber qual o resultada da reforma agrária. Infelizmente, poucas são as pessoas
que abordam a problema· da reforma agrária
como V. Ex•, ou seja, com realidade, sem o chamado tom emocional. Na hora em que V. Ex"
aborda, como conhecedor, um assunto como
quem quer apontar caminho e indicar soluções,
eu não poderia deixar de interrompê-lo, sobretudo para cumprimentá-lo, nobre Senador Osmar
Dias. ·
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado a V.
Ex•, nobre Senador Bernardo Cabral. Com certeza, contarei com V. Ex• que sempre tem apoiado
as minhas iniÇ.i;~tivas aqui no Senado e tem merecido não só o meu respeito e admiração, mas
também o meu apoio a todas as suas teses. Nós
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nos conhecemos há longo tempo, o que ni:rs leva a
defenderas mesmas idéiasaqui nesta Casa.
Ao continuar, quero colocar um outro dado
que me parece incontestável. Nas mãos desses
5,2 milhões de pequenos proprietários estão 58
milhões de hectares, somando-se todas as áreas;
nas mãos dos 580 mil proprietários de terras acima de 100 hectares- categoria em que me incluo,
assim como vários Senadores - temos 150 milhões
de hectares. No entanto, ao analisarmos o resultado de produção, separando essas duas categorias
de produtores, vamos concluir que há muitas culturas nesses 58 milhões de hectares onde se produz cerca de 60% na média de algumas culturas,
ficando 40% para os outros 150 milhões de hectare!>.
Ao me~mo tempo, quando se defende uma reforma agrária, sem se levar em conta esses dadcs
<jisponfveis e reais em nosso Pafs, esquece-se que
uma propriedade - e esse dado já forneci ontem abaixo de 100 hectares gera, em média, um emprego para cada, 7 hectares; as grandes propriedades
geram, em média, um emprego para cada 60 hectares. São dados da FAO ao, elabo(al" o Programa de
Agricultura Familiar.
Pois bem, os proprietários que estão trabalhando a terra com suas fammas podem engrossar a fila
da reforma agrária, caso o Governo não seja mais
C:orajoso do que foi com o anúncio do Programa de
AgricuHura Familiar.
Ontem eu disse aqui que reconheço esse grande avanço, que o programa é altamente positiVo, e
cumprimentei o Presidente Fernando Henrique pela
iniciativa. Penso que não se pode esperar que as
que
tO-.
soluções
dos os problemas. O que o Presidente fez, ao anunciar o Programa de Agricultura Familiar, foi dar realmente um grande e importante passo na busca da
viabilização desse universo de produtores, sobre os
quais estamos aqui falando.
Ao lado desses produtores, há os empregos
gerados pela cadeia produtiva, que nasce na pequena propriedade e que vai até a ponta onde .o consumidor vai fazer as suas compras.
Penso que· essa visão tem que existir antes até
de se discutir o problema da reforma agrária - que
precisa ser debatido-, mas sem ignorar essa realidade que temos em nosso Pafs.

itenliiun de uma vez só e

resOlVam

O Sr. Jefferson Péres- Permita-me V. Ex" um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Concede, com muita sa;
tisfação, o aparte a V. Ex", SenadorJ(Ifferson Péres.

--
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o Sr. Jefferson Péres - Senador Osmar
Dias, suas preocupações como homem do campo
são as minhas, que sou homem de cidade. Em
toda parte, a reforma agrária foi feita para consolidar uma estrutura de pequenas e médias propriedades familiares no campo; criar, sobretudo, uma
classe média rural. Foi assim em todos os países
onde historicamente se fez a reforma agrária. E
muito pior do que não fazer a reforma agrária é
fazê-la de forma equivocada, malconduzida. V. Ex"
chama a atenção para o contra-senso e o perigo
de se desestabilizarem mais de 2 milhões de proprietários rurais fazendo assentamentos malfeitos,
que resultem, talvez, em um desastre no campo.
Relembro dois fatos acontecidos recentemente no
campo: primeiro, a Imprensa revelou que, nas últimas invasões de terra no País, talvez a maioria
dos invasores eram oriundos das cidades, gente
que nunca pegou em uma enxada. Não sei se se
adaptariam como agricultores; segundo, o mandante da morte do Chico Mendes, Sr. Darli Alves,
comprou terras no Pará de assentamentos do Incra. Ele é um grande proprietário no Acre e se
transformou em médio proprietário no Pará comprando terras de assentados, que foram, talvez,
fazer novas invasões. De forma que o seu alerta é
muito oportuno, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador Jeffersorr Péres, V. Ex" tem autoridade para discutir
esse assunto.
No Paraná, quando se conquistou a fábrica
Renault para o Estado, com um investimento pesado com a finalidade de gerar 3 mil empregos, foram
estourados 3 milhões de rojões. Porque uma fábrica
de automóveis foi instalada, muito dinheiro foi gasto
na mídia para divulgar para o Brasil toda essa conquista, e esqueceu-se que o Senado e o Congresso
Nacional têm uma .cota de participação, de responsabilidade nisso, porque aqui foram votados artigos
da Constituição que abriram a possibilidade de
maiores investimentos externos. A própria conduta
do Governo Féderal nesse campo· abriu, também,
as portas do País, ora negativamente para ps setores produtivos, ora positivamente.
Estamos falando de 2 bilhões e 300 mil pequenos produtores inviabilizados; de 1,6 milhão de pequenos produtores às vias da inviabilização; e de 1,3
milhão de produtores que já estão viabiliZados mas
que carecem de apoio oficial. Estamos talando de
5,2 milhões de pequenos produtores, sendo que
esse número é multiplicado muitas vezes. No entanto, parece que esse número é menos importante do
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que se discutir 3 mil empregos para uma fábrica, discutir-se o assentamento de 15 ou 20 mil.
Ora, vamos assentar os 60 mil, mas vamos
cuidar para que esses 5,2 milhões não encontrem o
mesmo caminho daqueles 60 mil que estão desesperados aguardando a terra. Não temos como comparar o número dos que estão sendo desassentados em relação aos que estão assentados. Essa é a
história que vem sendo contada neste País, porque
não há uma preocupação com os problemas daqueles que estão hoje embaixo de lonas ou, pior
ainda, numa invasão, com crianças morrendo.
Hoje, no Estado do Paraná, há uma invasão de
uma propriedade, talvez uma das últimas que se
constituem latifúndio improdutivo no Paraná, em
que a Justiça não concede a liminar para a desapropriação e para o assentamento daquelas famílias em uma área que não é de 5.000 ou 10.000,
mas de 83 mil hectares improdutivos. Conheço a
área, porque fui Secretário de Estado por oito
ános e lá estive várias vezes.
Portanto, ao se discutir a reforma agrária, é
preciso considerarmos esse quadro que é'· real,
que está diante de nós e que muitas vezes é esquecido.
- •.
O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Lúdio Coelho - Nobre Senador Osmar
Dias, V. Ex" aborda esse assunto com muita precisão,
Lá no meu Estado, no Mato Grosso do Sul, quase todas as terras de cuttura foram colõnias agrícolas: da
região de Dourados até a divisa com o Paraguai e com
o Paraná, _região de Miranda. Por falta de amparo a esses pequenos agricultores, hoje quase todas são fazendas de médio porte para cima. Não sei que projeto
V. Ex" irá apresentar, mas estou elaborando um -se for
igual ao seu, eu o apóio- para se dar, em assentamentos futuros, prioridade aos proprietários rurais que perderam as suas terras com o Plano Real. Assim, vamos criar uma classe de pessoas que eram proprietários, que perderam as suas terras para pagar contas e que vão receber prioridade na reforma agrária.
Acho que essa discussão está tomando o caminho
certo. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, nobre
Senador Lúdio Coelho. Acompanhei a exposição
que V. Ex" fez sobre esse assunto aqui, nesta tribuna. O seu projeto não é o mesmo que vou apresentar, se der tempo, ainda hoje, se não, volto à tribuna.
É que me alonguei na discussão do diagnóstico e
acabei não fazendo a minha proposta, que já foi entregue ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
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bem como ao Ministro da Agricultura, ao Ministro da
Fazenda, ao Banco do Brasil, foi entregue ao governo inteiro, e eu não obtive resposta.
Invariavelmente, volto à tribuna para cobrar a
resposta do Governo em relação às propostas feitas,
que devem ser consideradas, porque não foram feitas irresponsavelmente; não foram feitas por quem
nunca viveu o problema ou que não conhece o assunto. Portanto, têm que ser consideradas, pelo menos respeitadas. Que se diga não, ma$ que se respeite a proposta.
A Sr' Marina Silva - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex' com prazer.
A Sr' Marina Silva - Senador Osmar Dias, parabenizo V. Ex' pelo pronunciamento. A meu ver, V.
Ex' faz um alerta muito importante para a questão
da reforma agrária e dos assentamentos. Ocor~e
me, neste momento, algo que V. Ex' talvez tenha
abordado no início do seu pronunciamento - cheguei
depois. É o fato de que os já assentados estarem
abandonando as suas terras. Temos conhecimento
de que, no meu Estado bem como em outros da Região Norte, por falta de condições de saúde, de educação, de meios para escoar sua produção, fammas
inteiras estão abandonando esses projetes de assentamentos, para viver nas periferias das grandes
cidades como marginalizados. Se o Governo não tiver uma política voltada para o homem do campo,
se o Governo não tiver uma política agrícola, entraremos num processo vicioso e viciado, pelo qual as
pessoas assentadas, para terem algum dinheirinho,
por um período curto, ilusório, vendem a propriedade para um grande, tomando-o maior ainda, e volta
para a periferia, criando um círculo que não se sabe
como irá terminar. Assim, a minha preocupação vai
ao encontro do que V. Ex' está abordando. É fundamental que o Governo se preocupe em assentar
aqueles que hoje buscam um pedaço de terra, que
busque dar respostas aos já assentados e .que estão
sem nenhum tipo de apoio, tanto no que se refere a
crédito, quanto à estrutura e ao serviço social, para
que possamos, realmente, ter uma reforma agrária.
· Não para deixar o Estado brasileiro em condições de
se industrializar, de acordo com o que se pensava
na década de 30. Hoje, a reforma agrária é a únicà
possibilidade de inclusão social desses milhões de
brasileiros que não têm ácesso a uma oportunidade
de trabalho, diante da situação que o Brasil atravessa, diante de uma economia globalizada, em que as
oportunidades são cada vez mais difíceis para aqueles que não têm acesso ao estudo, não têm acesso
ao saber.
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O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Senador Osmar Dias, o tempÕ de V. Ex' está esgotado.
Peço que conclua o seu pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS • Vou fazê-lo, Sr. Presidente. Como não deu tempo para apresentar as propostas, vou entregar o documento à Mesa para que
seja incluído no meu pronunciamento e considerado,
assim, parte dele.
Ao encerrar, quero apresentar uma preocupação ao Governo, porque essa preocupação é uma
realidade também. Pode-se considerar um avanço
quando se anuncia R$1 bilhão para a agricultura familiar; é um avanço sim. Só não sei como esse R$1
bilhão chegará aos pequenos proprietários. O limite
máximo de R$5 mil praticamente afasta dessa operação o sistema financeiro tradicional e os bancos
privados. Eles hoje se negam a fazer pequenos contratos, porque os acham inviáveis.
Por outro lado, o Banco do Brasil está emprestando muito mais para o próprio sistema financeiro segundo noticiou a imprensa, emprestou R$8 bilhões ao sistema financeiro - do que propriamente aos
agricultores. Portanto, não há - e isto foi um alerta
. também feito aqui pelo Senador Esperidião Amim
ontem - capilaridade para que esses recursos atinjam os pequenos proprietários, que são os beneficiários desse programa.
A proposta que faço é no sentido de que se resolva, de uma vez por todas, a criação dos bancos,
das cooperativas, porque elas, através da capilaridade que têm, poderão atingir os pequenos proprietários, fazendo com que o dinheiro chegue até eles.
Um bilhão é muito pouco, é muito menos do que se
deu ao Banco Nacional, ao Banco Econõmico, ao
Banespa, muito menos do que se deu aos grandes
devedores do Banco do Brasil; conheço um, lá do
Paraná, que sozinho deve R$440 milhões ao Banco
do Brasil. O que se deu a alguns integrantes da bancada ruralista, que também não pagaram suas contas ao Banco do Brasil, é muito mais do que o R$1
bilhão que se está dando aos pequenos proprietários. O Governo deveria rever esses dados, cobrar a
dívida de quem deve ac Banco do Brasil e colocar
mais dinheiro na agricultura. Af, sim, terlamos realmente que vir a esta tribuna e elogiá-lo durante todo
o discurso. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. OSMAR DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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PROPOSTAS
PARA A
AGRICULTURA
Senador OSMAR DIAS

Outubro/95

SUMÁRIO

I- APRESENTAÇÃO
II - PROPOSTA N" I

m - PROPOSTA N" 2
IV- FLUXO DO CDB-VERDE DO BANCO DO BRASIL
V- DADOS GERAIS

I- APRESENTAÇÃO
O mercado financeiro nacional dispõe de mecanismos que certa e devidamente
acionados poderão (sem comprometer o Tesouro Nacional) dotar o sistema agricola com
recursos que ora estão orientados praticamente na sua totalidade para atividades de
intermediação financeira não agregadoras de fatores de produção, notadamente o
agrícola, bem como não geradoras de empregos.
Formulamos aqui duas propostas, citando valores, prazos e fontes na proposta n°· ·
I que servem de igual maneira para a n° 2.
A proposta de número 2, por ser de operação mais simples e abrangência social
maior, nos parece mais viável, por não conter a figura das cooperativas de credibilidade
abalada, nem da Bolsa, que possui operacionalidade complexa.
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Lembramos, também, que, desde 01/10/95, os fundos de curto prazo~ de renda
fixa e de commodities do Sistema Financeiro Nacional foram substituídos por dois novos
Fundos de Investimentos Financeiros: FIF de curto prazo e FIF de longo prazo. Atentese para o fato de que os dois fundos não possuem direcionamento obrigatório da sua
carteira, estando apenas impedidos de ter em carteira notas promissórias emitidas por
sociedades anónimas, destinadas a oferta pública, Titules : de Desenvolvimento
Económico- TDE- e quotas do Fundo de Desenvolvimento Social- FDS.

II- PROPOSTA N° 1

Denominação: LETRA AGRÍCOLA- LA Definição: Instumento de captação de recursos financeiros,
financiamento agricola.

destinados ao

'.

Objetivo: Dotar a agricultura de recursos oriundos do Sistema Financeiro Nacional,
capazes de fulanciar as safras agrícolas, desobrigando maior comprome" :nento de
recursos do T escuro Nacional.

Beneficiários: Pequenos, médios e grandes produtores agrícolas, vinculados a
.cooperativas agricolas, em âmbito nacional.
Lastro: Contrato de produção agricola "a termo" firmado entre o produtor e a
cooperativa a qual ele se encontra vinculado. Nesse contrato, deverão constar dados e
características semelhantes aos da Cédula de Produto Rural (CPR), conforme modelo
anexo.

Emitente: De posse dos contratos firmados, aqui definidos como lastro, a cooperativa
emitirá a LA - Letra Agricola, individualmente ou por lotes de contratos que obedeçam
as mesmas características, sob a forma fisica, com emissão de cautela, ou escriturai,
mediante recistro eletrónico pertinente.
Colocação: As Letras Agrícolas - LA, devidamente registradas na BM&F - Bolsa de
Mercadorias & Futuros, e suas Bolsas associadas, estarão aptas a serem levadas a leilão.

Leilão: Os leilões funcionarão de acordo com normas a serem fixadas, tendo como
parâmetro os procedimentos adotados pelo Banco Central do Brasil na colocação dos
Títulos Públicos Federais, Estaduais e Municipais.
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Prazo de Emissão: O prazo míriimo de emíssão da Letra Agrícola- LA será de 180
(cento e oitenta) dias ou 6 (seis) meses data· a data.
Rendimento: Nossa sugestão é de se fixar um rendimento de 12% (doze por cento) ao
ano, pro-rata tempore, pagos por ocasião do resgate.
Resgate: Com aviso prévio -de 30 (trinta) dias, o adquirente comuriicará à BM&F sua
decisão de resgate ou repactuação, e esta, por sua vez, acionará a cooperativa para
adoção de providências junto ao produtor agrícola.
Renegociação dos Títulos: Os Títulos serão revestidos com características de
inegociabilidade e intrasferibilidade, durante o seu período de vigência.

Seguro: Caberá responsabilidade ao emítentê da Letra Agrícola - LA, pela contratação
de seguro agrícola para cobertura de eventuais siriistros ocorridos no contrato.
Adguirentes: Adquirentes são os fundos autorizados na forma da Circular 2616 do
Banco Central do Brasil, de 18.09.95; seu regulamento anexo e os demais dispositivos.
atínentes, as Fundações Previdenciárias (Fundos de Pensão) e as Companhias
Seguradoras.
Obrigatoriedade: Determina-se aos adquirentes definidos no item anterior, a
obrigatoriedade compulsória de adquirir um. percentual. a ser defiriido. do montante
global de seu Patrimôriio Líquido. em Letras Asricolas - LA.

Exposição de Motivos: Ao definirmos os adquirentes, e conseqüentemente a
obrigatoriedade de aquisição compulsória de um percentual, a ser definido, sobre seu
patrimôriio líquiao, de Letras Agrícolas - LA, levamos em consideração a expressiva
cifra representantiva dos recursos financeiros alocados nos seus respectivos patrimônios
líquidos. Exemplo claro se verifica nos fundos de investimentos adtninistrados· pelas
instituições financeiras, os quais apresentam saldo de R$ 63.156.180.000,00 (sessenta e
três bilhões, cento e cincoenta e seis mílhões, cento e ·oitenta míl reais), em data de
29.09.95, conforme demonstrativo em anexo, quando, inclusive, iniciou-se a vigência de
nova legislação pertinente aos fundos. Ressaltamos, ainda, o caso específico dos fundos
de commodities (saldo de R$ 33.353.160.000,00 - trinta e três bilhões, trezentos e
cincoenta e três milhões, cento e sessenta míl reais) que apresentaram distorção nos
ob~tivos definidos em sua constituição original, pois que os recursos a eles destinados
serviram preponderantemente para o financiamento da dívida pública Federal, Estadual e
Muriicipal, ~m obediência às. normas do Banco Central do Brasil, que determínou
perc;ei:ttuais de suas disporiibilidades aplícáveis para este fim, a saber: -
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FUNDO DE COMMOD/T/ES
% PATRIMONIO LÍQUIDO
25%MINIMO

DIRECIONAMENTO

1) Direitos creditórios vinculados a
contratos de exponação ("expon notes")
de produtos agricolas, pecuários e
agroindustriais, observado o máximo de
10% (dez por cento).
2) Cenificados de depósitos bancários
vinculados
a
operacões
de
cm:nercialização
de
produtos
agropecuários e/ou financiamento de
máquinas e/ou equipamentos agricolal!,
observado o máximo de 15%.
3)
"Warrants"
representativos
de
depósitos
de
produtos
agricolas,
pecuários e agroindustriais, desde que
com garantia de instituição financeira.
4) Cédula de Produto Rural (CPR),
certificados de mercadorias e outros
títulos e contratos representativos ou que
vinculam em penhor, produtos agricolas,
pecuários e agroindustriais, desde que
com garantia de instituição financeira ou
sociedades seguradoras.
Direitos creditórios oriundos de
operações de financiamento a cooperados
para aquisição de cotas-partes relativas a
aumento de · capital de cooperativas
agrícolas observado o máximo de 10%.

S)
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1) Títulos de ennssão do Tesouro
Nacional e/ou do Banco Central do
Brasil.
2) Títulos das dívidas públicas, Estadual e
Municipal.

3) Certificados de Depósitos Bancários;
Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias e
Debêntures.
4) Cotas
financeira.

de
·

fundos

de

aplicação

5) Notas pronussórias emitidas por
sociedades por açijes, destinadas a oferta
pública.
20%MAXIMO

1) Ações de Companhias abertas
admitidas à negociação em Bolsa de
Valores ou em mercado de balcão
regulamentado.

I0%~0.

1) Em ouro, em barras adquiridas em
Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

IO%MAXIMO

1) Em cotas de fundos de investimentos
no exterior.

Em relação aos demais fundos de investimentos, existentes até 29.09.95, a saber:
I) Fundo de Aplicações Financeiras - F AF
2) Fundo de Investimento em Quotas de Aplicação Financeira
3) Fundos Mútuos de Renda Fixa
4) Fundo Mútuo de Renda Fixa de Curto Prazo
5) Fu!!dos Mutuos de Ações
6) Fundos Mútuos de Privatização - Dívida Securatizada
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Da mesma fonna, possuíam regulamentação específica, que determinavam uma
composição · de carteira percentualmente divida em títulos representativos de
modalidades de aplicações disponíveis no mercado financeiro.
No entanto. nenhum desses fundos contemplava o direcionamento de recursos
para títulos que carreassem diretamente recursos para o financiamento agrícola ou para o
produtor agrícola.
A fotocópia, em anexo, das regulamentações do Banco Central do Brasil quanto
a composição e diversificação das carteiras dos diversos fundos esclarece a questão.
A nova regulamentação dos fundos, vigente a partir de 29.09.95, não determina
obrigatoriedade de alocação de recursos em aplicações financeiras para o financiamento
agrícola, ou para o produtor rural, como podemos observar na Circular 2616, de
18.09.95, e seu regulamento anexo, do Banco Central do Brasil, Capítulo III, alterado
pela Circular 2624, de 29.09.95, em seu artigo 13, assim redigido:
"Art. 13. As aplicações do fundo devem estar representadas por:
I - depósito do Banco Central do Brasil, na fonna de regulamentação específica;
II - ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disporuveis no àmbito do
mercado financeiro, exceto notas promissórias emitidas por sociedades anônimas,
destinadas a oferta pública', Títulos de Desenvolvimento Econômico - TDE - e quotas do
Fundo de Desenvolvimento Social- FDS."
·
·
A nossa proposta se baseia ru1 determinação de obrigatoriedade de estabelecer um
percentual aplicado sobre. o patrimônio líquido dos Fundos de Investimentos, Fundações
Previdenciárias (Fundos de Pensão) e Companhias Seguradoras, que gerem recursos para
serem aplicados diretamente no finànciamento das safras .agrícolas, através das Letras
Agrícolas ·- LA, cuja criação ora propomos, na tentativa de equacionar um grande
·
problema nacional.

FLUXOGRAMA DE FINANCIAMENTO AO AGRICULTOR
PRODUTOR.
AGRICOLA

COOPERATIVA
l-CONTRATO
2- GERAÇÃO DA L.A.

6M&F
I -REGISTRO DA L.A.
2 ~ VIA6ll..IZAÇÃO DO LEll..ÃO

CONTRATAÇÃO
DE
SEGURO AGRÍCOLA
COOPERATIVA

RECEBIME:<TO
DE RECURSOS
E

SUA TRANSFERENCIA
AOPROotrrOR

BM&F

LIQUIDAÇÃO
E TRANSFERENCIA DOS
RECURSOS ÁS
COOPERATIVAS

. ADOlJ!RENTES
FL'NDOS DE INVESTIMENTOS
. FL'NDOSDEPENSÃO

-RJNDAÇõu-- .
SEGliRADORAS
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FLUXOGRAMA DO RESGATE DA "LETRA AGRÍCOLA (L.A.)"

ADQUJRENTE
MANIFESTAÇÃO DE
NTENÇÃODE
RESGATE
OU REPACTUAÇÃO

BM&F
RECEBIMENrO DO
MANIFESTO E
COMUNICAÇÃO À
COOPERATIVA

COOPERATIVA
. COMUNICAÇÃO AO
PRODUTOR
REPACTUAÇÃO OU
RECEBIMENrO DO
PRODUTO
REALIZAÇÃO E
PAGAMENTO

PRODUTOR
RECEBIMENTO DA
COMUNICAÇÃO
PAGAMENTO À
COOPERATIVA OU
REPACTUAÇÃOOU .
EN1REGADO
PRODUTO

III- PROPOSTA 2
Tendo como base a proposta n° I, formulamos esta segunda, que igualmente
contempla a criação da LETRA AGRÍCOLA, ou CDB verde. com os mesmos objetivos
e com a desvinculação do Tesouro Nacional da origem de recursos.
Nesta proposta, a idéia é trocar a figura das cooperativas pelo Banco do Brasil,
levando-se em conta a sua maior credibilidade e tomando o sistema operacionalmente
mais simples, connivel e rápido de se implantar. Além disso, confere-se ao Banco do
Brasil a sua personalidade de fomento agrícola, oferecendo-lhe um novo produto
rentável, com capacidade de gerar empregos e lucros.
A OPERAÇÃO
O agricultor finna um contrato de empréstimo agrícola com o Banco do Brasil,
com juros de 12% ao ano, que servirá de lastro para a emissão das LA. O Banco do
Brasil aprovaria o crédito e faria a cobrança. Para tanto, emitiria as Letras Agrícolas. ou
CDB verde, com juros de 9% ao ano, a serem absorvidas pelo sistema financeiro.
confonne proposta n° 1.
Esses títulos não seriam registrados na BMF e sim na CETJP (Central de Títulos
Privados, onde são registrados os CDBs emitidos pelos bancos) e teriam figura legal
igual a um CDB.
Nessa proposta, o Banco do Brasil seria capitalizado e recuperaria as condições
de fiscalizar a aplicação do crédito rural, evitando o desvio de recursos para atividades
especulativas e exigindo a utilização de tecnologias adequadas ao aumento da
·
produtividade agrícola em nosso pais.
Com a credibilidade do Banco do Brasil como órgão fiscalizador, seguradoras
privadas setiam atraídas para a instituição defirutiva do SEGURO DA PRODUÇÃO.

--
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IV- FLUXO DA L.A. OU CDB-VERDE DO BANCO DO BRASIL
PROPOSTA N• 2
Obs: I - Os fundos de investimentos administrados pelos bancos possuíam em
29/09/95 R$ 63.156!80.000,00
2- Os 17% do compulsório agrícola dos bancos somam cerca de 1,7 bilhões de
reais.
3 -Os 25% da proposta sobre o compulsório atingiriam 2,5 bilhões de reais.

V- DADOS GERAIS:
Valor: em tomo de 9,0 bilhões
Crédito ao produtor: 12% ao ano
Valor pelo qual o Banco do Brasil venderia a ÇDB-Verde: 9% ao ano
Valor retido pelo Banco do Brasil: 3% ao ano (R$ 270 milhões)

VI- ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DA LETRA AGRÍCOLA
ADMINISTRADA PELO BANCO DO BRASIL
1 - Elaboração de Projetos: Desburocratização e liberação rápida pelo Banco do
Brasil mediante avaliação técnica própria, com a eliminação das empresas de
planejamento que cobram 2% pela elaboração do projeto.
2 - Fiscalização: A ser exercida pelo Banco do Brasil, por seus técnicos ou mediante
convênio com empresas oficiais de extensão rural (Emater).
3 - Outros Recursos: Atualmente, o compulsório agrícola é de 17% sobre .o saldo
médio das contas correntes. Ou os bancos financiam diretamente aos produtores a 12%
a.a. ou adquirem o DIR (Depósito Interfinanceiro Rural) de outros bancos a 9% a.a ..
Esse valor atualmente é de cerca de R$ 1, 7 bilhões. A proposta, neste caso, é aumentar
para 25% o compulsório, elevando o montante para cerca de R$ 2,5 bilhões.
4 - Total de Recursos:

. 6,3 bilhões dos fundos de investimentos
. 2,5 bilhões do saldo médio das contas correntes
. Total: 8,8 bilhões

Como se observa, o aumento de recursos disponibilizados para o crédito rural,
sem a utilização de recursos do Tesouro, ultrapassa os R$ 5 bilhões.
Isso permitirá que se implantem novas linhas de crédito de investimentos para a
modernização da agricultura e até mesmo para a realização de programas sociais e
fundamentais, como o da reforma agrária.2
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PROPOSTAS PARA APOIO
À REFORMA AGRÁRIA
Senador OSMAR DIAS

Outubro/95

Por maior que seja a disposição política do Presidente da
República, não há como tomar ágil o processo d7 Reforma Agrária se alguns
entraves não forem remoVidos, dos inúmeros que se chocam com a angústia dos
"sem terra" e a ação determinada pelo Presidente da República.
De nada valem os discursos temperados pela emoção ou até pela
demagogia.
Por isso, apresento uma proposta prática; realista e sobretudo
factível que, acredito, poderá contribuir de forma importante para iniciarmos um
novo capítulo, nessa história; até agora infeliz para todos.

1 - TDAs e a

liq~idez

O maior problema que se encontra para a aceleração do processo de
Reforma Agrária é a absoluta falta de credibilidade das TOAs. Agrava-se ainda
mais essa questão, pelo fato de que o governo não vem pagando os juros
incidentes.
Reflexo disso, o valor de resgate sofre enorme deságio, alcançando hoje
apenas 58% para as TOAs vencidas e 30% para as TOAs a vencer, do seu valor
de face.
Por outro lado, o governo vem aceitando TOAs ·para liquidação de díVidas,
tnoiitoscoriiõ-ateo ITR,-pero-seu-valot de face.
Com isso a indústria das TOAs já se implantou. Assim o governo perde
com a sociedade duplamente.
·'' Primeiro prelo prejuizo fmanceiro, como está claro. Segundo porque os
proprietários de terras, meSirio que improdutivas, resistem de todas as formas a
negoçiação de desapropriação de suas áreas, por terem certeza que não receberão
o valor justo pelas mesmas.
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Tem sido esse o maior entrave para a Reforma Agrária que o Presidente da
República pretende desenvolver e o maior gerador de demandas judiciais que, em
consequência, desaguam em conflitos, muitas vezes com violência fataL

2 - Proposta para conferir liquidez as TDAs
O Banco do Brasil cria um fundo ao portador com um ano de prazo,
pagamento de juros trimestrais com taxa normal de 9%- FUNDO AGRÁRIO.
Objetivos do Fundo:
a) Dar liquidez- às TOAs elevando o seu valor de resgate imediatamente.
Somente com o pagamento dos juros poderia atingir até 80%. Cobrindo toda a
TDA, evidentemente alcancará o seu valor de face:
b) Financiar 50% das terras adquiridos para Reforma Agrária, ficando a
outra metade a ser paga com novas TDAs, agora com liquidez e acreditadas.
Nota-se que. atualmente não há no mercado nenhum fundo ao portador.
Com a criação desse fundo serão muitos os aplicadores, inclusive externos e da
própria economia informal.
c) O Fundo Agrário poderá servir como fonte do PROCERA, financiando
a viabilização dos assentamentos.
Algumas vantagens .que resultariam dessa sistemática:
- Os proprieiários não teriam porque resistir ao processo de desapropriação
pela certeza de que estariam recebendo 50% de valor da terra a vista e os outros
50% a prazo, porém com TDAs com liquidez.
- Multiplica~se a capacidade fmanceira do governo na execução da
Reforma Agrária. ·
-·Amplia a çapacidade dos nossos colonos na viabilização dos seus lotes,
pois contarão com mais·recursos e, sobretudo, terão a certeza de recebê-los.
- O caráter permanente do Fundo Agrário permitirá que a Reforma Agrária
seja um programa continuo, permanente e independente de ideologia ou
preferências políticas:·

3 - Custo da Reforma Agrária por família
Os custas variam·muito considerando, características do solo (qualidade,
topografia, infraestrutura existente, etc.).
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O quadro natual é que deve determinar com clareza o tamanho ideal dos

lotes, o número de famílias a assistir, o tipo de exploração recomendado, etc ..
3. I - Infraestrutura produtiva
Para viabilização dos assentamentos há necessidade de se investir
na terra., tanto a nível individual quanto coletivo. Neste caso, estão inseridos: casa
(+/-63m2 ); paiol(+/- 48m2 ); abrigo para suínos (lO m2 ); abrigo para aves (6m2);
abrigo para bovinos (3, 75 m2); privada; cercas; estradas.
3.I. I. EqUipamentos e iniplementos por família
. I arado de tração aninlal
. I cultivador
. 2 plantadeiras/adubaàeiras manuais
. 2 enxadas
. 2 foices
. I pá
. I machado
. I pu!verizador costal
. I carroça para 60 arrobas
. equivalentes:
. 0,5 semeadeira/adubadeira tração animal
. 0,5 grade tração aninlal
. 0,2 trilhadeira estacionária com motor
. 0,2 triturador/forrageira n° 2
3 .1.2. Animais de trabalho e producão
.I auimal para tração
. 1 vaca leiteira
. 2 criadeiraslsuínos
. equivalente a 0,2 reprodutor suíno
3.1.3. Subsistência
Para o período compreendido entre o início do assentamento
até a 1" colheita., há necessidade· de apoio efefivo (alimentar) das famílias
assentadas. Envolvido também o custeio das primeiras culturas (até 1o ano).
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3.1.4. Calcário
Trata-se de um insumo básico e por isto é tratado
individualmente, principalmente porque em geral as terras brasileiras são ácidas.
Além disto, garante um mínimo de tecnologia que é altamente significativo. No
caso, é tratado como investimento.

3.1.5. Custos gerais- condicões
Foi tomado por base um projeto de assentamento (quadro natural) feito pela EMATER-PR, para a região central do Estado.
Importante ressaltar que todo o projeto (está previsto) será
AUTO FINANCIADO,- respeitando as se~tes condições:

a) Terra- 20 anos para pagamento (no caso, 20 ha)
- 05 anos de carência
- 6% juros a. a.
b) Casa (63m2) - 15 anos para pagamento
- 05 anos de carência
- 6"% juros a.a

c) Calcário - 03 anos para pagamento
- O1 ano de carência
- 9% juros a.a.
d) Benfeitorias - 07 anos para pagamento
- 02 anos de carência
- 4%juros a.a.
e) Implementes e Animais - 07 anos para pagamento
·
- 02 anos de carência
- 4% juros a. a .

..
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4. Planilha de Custos (R$)
ESPECIFICAÇAO

VALORATUAL

VALOR
CORRIGIDO

PARCELA
ANUAL

JUROS
ANUAIS

%

TERRA
CASA
CALCARlO
BENFEITORIAS
IMPLEMENTOS
ANIMAIS
GASTO COM
SUBSISTENeiA
RETIRADA
TOTAL

22.000
2.240
900
1.450
3.020
1.320

30.930

71,1
7,2
2,9
4,7
9,8
4,3

100
-----

29.441
2.998
981
1.570
3.277
1.428

39.695
---------

1.963
200
490
314

655
286

3.908

1.766
180
81 .
25
52
23

2.127
-----

TOTAL ANUAL
FAMILIA
2.1 EQIH
. 3.729
380
571
339
709
309
220

FAMILIA
4.2EOIH
3.729
380
571
339
709
309
450

882
7:139

1.722
8.209

I

%

45,4
4,6
7.0
4,1
8,6
3,8

5,5

I
:
:
:

i8

I

I

21.0
100

~o
ti'

*

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DUtante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário.

00137

Era o que queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
S. Ex" disporá de vinte minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Real completou dois anos. São dois anos em que muitas vitórias foram conseguidas. Há dois anos os preços estão estáveis e tem havido melhor distribuição de riquezas; há dois anos o Governo vem lutando em várias frentes para fazer modificações.
Elogio essa atitude do Governo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, embora acredite que mais esforço
deverfamos ter colocado nessas ações e já deveriamos ter equilibrado, com toda certeza, as contas internas do Pais. Esforço para equilibrar essas contas
deve o Governo Federal fazer com todo o seu élan,
parque é necesSário que haja equilíbrio e esse é um
dos itens que muito nos preocupam.
Mas por que não dizer que tivemos nesses
dois anos muitos avanços? Tivemos muitos sucessos, apesar de o Brasil, por todo o caos que vivíamos, principalmente na área· pública- seja federal,
e.stadual ou municipal -. exigir ainda muito mais esforço de seus adminisfradores.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho,
por vinte minutos, por permuta com o Senador Bernardo Cabral.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB·MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do "orador.) - Sr.
Presidente, S,.s e Srs. Senadores, há m'ais ou menos um mês, fiz um pronunciamento no Senado,' fa.
zendo observações sobre a falta· de providências
para o financiamento da próxima safra:
·
Venho hoje a esta tribuna para felicitar o Ministro da Agricultura e o Governo do Presidente Fer-.
nando Henrique Cardoso pelo planÇl de financiamento da próxima safra. De qualquer maneira, houve um
aumento substancial de recursos, ou seja, de 3 biParece-me que
lhões e 700 mil para 5 bilhões e 1
dá algo em tomo de 35% de aumento.·
Isso é muito importante, principalmente para eSses Estados -como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
e Goiás - que dependem muito da sua produção agrf·
cola Isso vai melhorar as receitas .dos municfpios e
Todos sabemos que o sistema financeiro, com
dos Estados; vai gerar um pouco de ell]llrego na·agrj.
cultura, nos transporias, nas oficinas.
·
a mudança, atravessou grande dificuldade, e, onTenho a impressão de que, se o Governo Comtem, ouvimos o Presidente da República fazer algumas considerações a respeito desse assunto, dizenplementasse esses financiamentos - mesmo que a
taxas de juros um pouco mais elevadas - para o. seo
do, inclusive, que o Proer é um dos temas que não o
tor de soja, poderfamos produzir em quantidade sUfi· deixaram feliz .. A nós também não. Mas se é ruim
ciente para exportar bastante soja e .gerar divisas.
com ele, pior sem ele.
No ano passado, os financiamentos para a soja :atinNossa preocupação é maior com o sistema figiram apenas o valor de R$30 mil .pór mutuário, o
nanceiro. Considero o Plano Real uma anestesia
que permite uma plantação de cerca. de 100 hecta. muito boa qtie permite ao País, pelas âncoras
res. Se houvesse um financiamento, mesmo que
cambial e monetária, fazer com mais calma as intervenções necessárias - reformas administrativa.
com taxas de juros um pouco mais elevadas- TJLP
fiscal, do sistema financeiro e outas -. que, enfim,
e mais alguma coisa -, isso 5eria muito úlil para a
permitiriam ao Governo adotar uma série de politiagricultura brasileira.
Eu ouvi, há pouco, o pronunciamento do Senacas na agricul\ura, na indústria para exp~rtação e
assim por diante. Relativamente à reforma da Predor Osmar Dias. Relativamente ao assunto de serem dados R$5 mil pára cada agricuttor, penso que
vidência, quase empacamos, porque houve muita
seria melhor que esses agricultores fossem sem-terdemora em vir ·da Câmara dos Deputados para o
Senado Federal. ·
ra, porque assim receberiam R$7,8 mif ao serem asPenso que o Governo precisa, realmente, fazer
sentados. Quer dizer, receberiam um valor maior
essa reformulação. E boa parte da culpa desse caos
que os R$5 mil.
econômico é nossa, do Congresso Nacional. Por
Em todo caso, felicito o Governo do Presidente
quê? Porque há oito anos não regulamentamos o
Fernando Henrique por essa abertura de crédito
para nossa agribUitura, pois o setor está necessitado · · art. 192 da ConstituiçãO' Federal. Sou um dos que
advogam que o Banco Central tem que ser indee muito sotrido. Tenho a impressão de que isso vai
pendente; creio que devemos, urgentemente, buscar
ser muito bom para nosso Pais.

oo.
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essa independência, e isso não é algo que se deseje
por si próprio.
Quando se fala em independência do Banco
Central, deve-se ter em mente que o importante é
criar mecanismos para que a política monetária
não beneficie diretamente o Tesouro Nacional,
uma vez que os instrumentos monetários possuem
o incrível poder de criar riquezas a partir do nada,
pela capacidade de emissão de moeda. Portanto,
quando se fala em independência do Banco Central, na verdade estamos falando em manter independente a política monetária, conduzida pelo
Banco Central, da política fiscal, conduzida pelo
Governo. Essa é uma das nossas preocupações.
Um Banco Central sem independência mistura as
duas políticas: a fiscal e a monetária. Todas as vezes que o Tesouro Nacional precisa de socorro, o
Banco Central é acionado; e, embora. no Brasil tenhamos uma política de.emissão de moedas, na
realidade, estamos emitirodo quando lançamos títulos mobiliários do Tesouro Nacional.
Hoje, o Banco Central tem uma política monetária que sustenta as ações governamentais, ·mesmo
que sejam equivocadas, financiando o déficit público, que somente instabilidade traz ao sistema econômico.

Aqui há uma preocupação muito séria: sempre
que passamos a financiar um déficit público crescente, estamos nos aproximando de uma crise. Em
1994, o déficit público interno era de R$50 bilhões:
Neste mês, ele bateu em pouco mais que R$151 bilhões_ Vamos tenminar o ano com R$200 bilhões em
Letras Mobiliárias do Tesouro Nacional. Isso é muito
preocupante. É mais preocupante ainda quando verificamos que essa emissão de letras funciona como ·
emissão de moedas. Por quê? Porque, no caso do
Brasil, o Banco Central emite, vende e compra títulos públicos sem autorização do CongreSso, indiscriminadamente, de tal forma que é come;> se estivesse.
emitindo moeda, principalmente porque nossa política é de zeragem automática de posições, ou seja, o
Banco Central vende uni tftulo a um banco, mas na
ilora em que este quiser vender ele se obriga automaticamente a comprar.
Então, na realidade, o que tem feito o Banco
Central? Ele tem emitido moeda; a guitarra está fechada mas, na prática, a guitarra funciona, lançando
Letras do Tesouro Nacional. É isso que precisamos
frear na regulamentação do art. 192 da Constituição
- e estamos apresentando projeto nesse sentido
esta semana, desvinculando o Banco Central do Tesouro Nacional, de forma a que esse banco não pos-
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sa usufruir da política de zerar posições, ou seja,

não possa, ná prática, emitir moeda.
Estamos implementando outras medidas nessa
regulamentação, uma vez que houve mudanças no
cenário da economia. Antes, a preocupação era unicamente com os bancos; mas, com dois anos de
Real, os seguros, que representavam apenas 0,8%
do PIB, saltaram para 2,3% de nosso Produto Interno Bruto. Então, os seguros também merecem nossa atenção, porque eles vão crescer cada vez mais_
Antes, eles eram. o primo pobre do sistema financeiro~-Roje, eles já estão com peso três vezes superior
à posição que tinham anterionmente. A posição dos
seguros está crescendo rapidamente nesse cenário.
Umã outra coisa que temos que analisar é que,
à .medida que a moeda se estabiliza, as ações também crescem. Então, precisamos de unía melhor regulamentação na Comissão de Valores Mobiliários.
Gomo também vai crescer enormemente a previdên·
cia privada.
· Urge que a regulamentação do art. 192 C(Jide
do sistema financeiro, principalmente buscando a independência do Banco Central, dando à sua diretoria mandaio para'fa.Zer a separação da pol~ica monetária e da política fiscal - hoje, na teoria, o Banco
Central teria uma certa independência, mas, na realidade ele não a tem, uma vez qu·e está subordinado
ao Conselho Monetário, de que participam dois Ministros e o Presidente do Banco, todos funcionários
do Governo.
Dessa fonma, vamos ter, com toda certeza,
guardiões dá nioedã que não se dobrarão às necessidades do Tesouro Nacional. Inclusive retiraríamos
do Banco Central também o organismo de fiscaliZação dos bancos universais, ·dos bancos privados.
Por quê?. Porque; dessa fonma, evitaríamos essa
convivênCia que hoje é poluidora do sistema. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senâclores, essas
são algumas posiÇões que estamos defendendo na
regulamentação do art. 132, mas que, na nossa cabeça, são urgentes, pois temos que fazer, o mais rapidamente possível, essa reformulação. Como também acreditamos que o Governo Federal tem que,
com muita urgência, buscar a refonma administrativa, a refonma fiscal e, principalmente, a decisão de
ter políticas para a agricultura, de médio e longo prazos, para a indústria, para a exportação, e assim por
diante.
No dia em que essas refonmas forem feitas e
no dia em que o nosso Banco Central. for independente, com toda certeza teremos muno mais
chances de sucesso e, aí sim, veremos este País

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

crescer numa velocidade maior do que aquela em
que vem crescendo.
Estas eram as colocações que eu desejava
deixar nesta tarde para a reflexão do Sr. Presidente
e dos Srs. Senadores: urge a regulamentação do
art. 192; urge que tenhamos um Banco Central independente; urge a coibição da emissão indiscriminada de títulos mobiliários do Governo Federal; urge o
controle do crescimento da dívida, porque é assustadora a velocidade em que está crescendo. E, mais
ainda, urge que tenhamos o Poder Executivo, em
curtíssimo prazo, fazendo politicas de médio e longo
prazos para a agricultura, para a indústria e, também, para a exportação, principalmente de produtos
dessas duas grandes áreas.
Portanto, Sr.Presidente, isto é o que deixo para
reflexão dos Srs. Senadores.
Muito obrigado.
· Durante o discurso do Sr. Ney Sua5suna, o Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário, ·
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-

,pada pelo sr. Valnik C'ampeto; .

.. .

.

·
'

.·.·. .

00139

ontem fez o Presidente da República, sofre muno.
Ele só tem essa maneira de se comunicar.
Faço questão de ler essa notícia que diz que a
obrigatoriedade da Voz do Brasil pode ser revista,
Sr. Presidente, para que entendam o motivo do meu
pronunciamento.
"Presidente admite criar uma fórmula
que dê mais flexibilidade à transmissão de
programa."
A palavra flexibilização está mu~o em moda no
Governo. Querem encontrar uma maneira de haver
flexibilização na transmissão da Voz do Brasil.
E diz mais:
"O Presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu ontem a possibilidade de che·
gar a uma fórmula qué dê mais flexibilidade
à obrigatoriedade da transmissão da Voz do
Brasil. Em entrevista sobre os dois anos do
real à Rádio Eldorado ele disse que é contra
tudo o que é obrigatório'."

.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Uderança..
. ...
. , O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) .- Concedo a palavra ao nobre Senador .Epitacio Cafeteira,
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos,
nos termos do art. 14, Vil, do Regimento Interno da
Casa.
. ..
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão ·do orador.) - Sr. Presidente, o jornal O Estado de S. Paulo de hoje, no seu primeiro caderno, às páginas 16A, tem a seguinte manchete: "Obrigatoriedade da
Voz do Brasil' pode ser revista".
Nós sabemos que as emissoras de rádio são
contra a transmissão· da Voz do Brasil. Não pagam
nada pela concessão que recebem do Governo, mas
reclamam porque, durante uma hora por dia, nos
dias comuns, têm que transmitir a Voz do BrasiL
· Ora, Sr. Presidente, o lucro das emissoras de
rádio é muito grande. No Brasil existem desde a lndia - o Norte e o Nordeste - até a Bélgica - o Sul do
País. Na fndia não existe outro meio de comunicação senão o rádio. Quando ali aparecem rádio e televisão partlcula:es, podem conferir porque eles pertencem a um político, que os usa para fazer a sua
promoção pessoal. Noticia dos adversários só se
eles morrerem.
O Poder Legislativo, que não tem os meios
para, de repente, falar em todas as televisões, como

Ou seja, o Presidente não pode ser contra o
que é obrigatório por lei, porque Sua Excelência tem
de cumpri-la. O anarquista é contra a sua obrigatoriedade, e até admito que, na Oposição,. existam os
que pensam da mesma forma. Mas o Presidente da
·República não pode dizer que é contra obrigatoriedade do cumprimento da lei, porque, caso contrário,
Sua Excelência a estará subvertendo.
O Presid.ente diz que considera o problema di. fícil, porque uma parte do ·programa é dei Congresso,
oUira, do Governo. E há regiões em que a "Voz do ·
BraSil" é o únic.o meio de .a população saber o que
ocorre no Congresso. A Rádio Eldorado promove,
juntamente com outras 900 emissoras, uma campanha contra a obrigatoriedade da transmissão.
Ora, se o Poder Executivo não concorda com
essa obrigatoriedade, deveria abrir mão de meia
hora do programa! A "Voz po Brasil" seria transmitida em meia hora, e não em uma, como ocorre aluaimente. O Presidente poderia fazê-lo, porque, toda
vez que quiser comunicar-se com a Nação, tem condições de convocar rádios e televisões, como fez ontem. Mas nós, legisladores, não temos essa condição. É exatamente através da "Voz do Brasil" que
estamos prestando contas ao ele~orado do nosso
Estado, dizendo que estamos lutando em seu benefício.
Querem tirar até isso do Congresso Nacional!
O Presidente quer tirar-nos o direito de nos comunicarmos com o povo. Dizem qué existem regiões

a

a:

~~-----
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onde só se ouve a ..Voz do Brasil", o que é uma ver-

dade.
•·..
Sr: PréSieente, conclui a nota: "Fernando Henrique diz que, na sua opinião, quanto mais livre melhor'".
Mas, para que houvesse essa liberdade, seria
importaritê ·qué cada um de nós tivesse condições
de se comunicar com ·a população. Porém, as concessões,.são:dadas a poucos ·e, dessa forma, não
exiSte liberdade. A nossa ~be'rdade é feita através da
"Voz·do Brasil".· · .
· · ··E 'mais, () Presideirte·àãmitiu a possibilidade de ·
SE!' cÍiar Úm 'projeto sobre Ó assunto: 'É preCiSO ver O
momento, porquê já tenho· tantos problemas e esse
seria·mais um"; diSse Suà·i:Xcelência.
. Sr. Pnisidente, se.tiouver esse projeto, estarei :neista·casà:q~fenceÍ1,c(0 i:>.Póde[ Legislativo e o
no.S.So. direito:d'!i _nos coirilj"nicarmos com o povo de
nossos Estados. Não· admiio ·sequer discutir o: as-· .

SUiitq.:

" '" "

... : , : .

o

.. _

.. Concluo, menCionàndó substitutiÍio do Senador Josaphat Marinho: "Para acabar com as medi~
dai provisórias,: sou p.orta~bandeira; esióu aqui p<!-ra..
luiá~ é p'ara:ácati<!-r:com;~!jsa excrescên.cia". Em prol
da liberdade do.Congresso de comuriiear-se
poV.o .àtiaV.és 'da :"Voi .é:tó Brasil", também estarei
aqui éoiri a bandeira desfraldada.
· ·.
.·: : ::
Esta é a voz da Uderança do Pàrtido PrógiéS-' ·
sista Brasileiro.
·' ·
· · Muito obrigado, Sr. Presidente. ::
. · O SR. PRESIDENTE {Valmir Carnpelo) - Concedo a palavra· ao nobre Senador JOrias Pinheiro,
que dispõe-de· 20 minutos. para fazer seu pronuncia-

ccim:õ:

mento.

. .

I

~

••

. . O SR. ,.1;0~"-S PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem 'revisão do' orador.) ;... Sr.: .
Presidente, S~s e Srs .. Senadores, q~ero fazer 'uin ·
registro, corno 'tantos Srs. SenadoraS· já o fizeram,
sobre o ato presidido pelo Senhor P~ldente cta Reo .
pú,blica, na última sextà:feirà, dia 28,: QI,Jélndo anunciou
Plano de Saf_ra···para o ··ano agrfcola
1996/1997. '
' .'
·.•
'
''
Esse· plano contém áS regras p~ o financia: ·
mente e cómercialização da safra e sãp as seguintes as principais açõ~ e medidas anuni:iadas:
A primeira refere-se ao Proagro, que ficará vinculado ao zoneamento agrícola e terá S. sua alfquota
de adesão reduzida para os produtoreJ; que aderirem ao programa de zoneamento elaborado sob a
coordenação da Embrapa Assim, para as culturas
de sequeiro de arroz e feijão, a alfquota será reduzida dos aluais 11,7% para 6,7%. Para as culturas de

o
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soja e milho, a redução será de 7"k para 3,9o/•. As
culturas irrigadas, em todos os Estados, terão a alfquota também reduzida de 4,7% para 1,7%.
No caso das lavouras financiadas com recursos do Pronaf e de outros programas especiais, a
alfquota s_erá de apenas 2%.
Outra novidade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é que o ·Proagro somente cobrirá danos
fortuttos, como granizo, tromba dágua, vendaval e
seca, e. a assi~ência técnica ~ facultativa.
A segunda refere-se aos preços mfnimos. Lembramos que, na safra do ano anterior, não houve au~
mentó do preço mfnimo e, ne~ ano, na próxima sa- ·
Ira,· .o pr~q mfnimo do milho terá um aumento da ordem de 10,53% a 16,6Í%, dependendo da região.. O
preçO mfnirnci 'ê!ó feijão terá Úm aumento de 5%; o
do algodão em caroço, de 9,6%; o do algodão em
pluma, de 5,23%; o do arroz irrigado, de.5,09%; o do
arroz de'sequeiró, de. 4,96%'a 5,08%,. também dec
penoen<lo d.a (egião, A. soja tt;~~ um aun_1ento no seu
preço mfnimo de 9,02.% a 9,06%.
·
No caso do. a!QodãO e da mandioca, os beneficiadores .ir.iCiüstiial$ Póderaó ré~l.izar ei)1Préstirncis do
Govenio Federal, sem opção de venda, com recursos controlados, até ó limtté de Soo/o da capacidade
de irànslormàção ou, rió ·máicimo, R$~() :'lli,l,, ~esde
que P<!-9Uem '!105 produtores e/ou cooperativas pelo
menos o preço mfnir:no. · · · · ·
· ·· · ·
.
. . A. ierceira refeie-.se. ao c~ito rural, que terá
um signif)!;St!'(q !lumento em. rel<!-o;:ão à safra anterior:
Os financiamentos para custeio serão superiores. a
R$5 bilhões, enquanto que •. na safra passada, foram
apliC!Id!)S ~3,? bi.lliões.. '· ..
. Ainda chamo a atenção para o fato de que aqui
não.esfá estipulado o-recurso G!dem9.Ql!e )!Si financiar a. lavoura. de· eXportação, através de .um instrumento de crédtto chamado CP.R. Também devemos
levar em consideração que. a ~ritização.da dívida
agrícola, nesse processo que termina no dia 22 de
julho, engessou dois créditos rurais para custeio
dessa safra no valo.r .de R$1 ,3 bilhão.
· Es!!9 aumento foi possfvel,. em parte, graças à
elevação de. parcelas dos recursos dos depósitos à
vista, que devem obrigatoriamente ser aplicados em
crédttos rurais, dos aluais 17% do con;~pulsório para
25% em janeiro de 1997.
Os juros agrícolas para o custeio, hoje de 16%
ao ano, serão reduZidos para 12%, o que representa
uma queda de 25% - vale lembrar que esses 12%
são uma taxa fixa sem correção monetária
Nos empréstimos até R$30 mil, qualquer atividade agroPecuárla pode ser financiada O arroz, o
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feijão, a mandioca, o milho e o trigo poderão contar
com empréstimos de até R$150 mil; e o algodão, de
até R$300 mil.
As cooperativas contarão com essas taxas nos
empréstimos de até R$15 mil por beneficiário, para
compra de insumos, para fornecer a seus cooperados, assim como para comercialização de sementes
dos 13 produtos da Política de Garantia de Preços ·
Mínimos.
•
Ressalvados os financiamentos· com recursos
controlados,- as demais·operações·de crédito rural ficarão sujeitas a encargos· financeirali livremente
pactuados entre mutuários'
·· · ··
...... ·.
Outra novidade é ·o pré:.custeio, ·adiantamento
pàia produtores e i:ooperálivaS; qce podeTá ser utilizado antes da époCa do pico da'éóri1pra oo'fnsúmóS. .
Permitirá, assim, que ós produtores fujam doS ·altos
preços e ágios; ·pràiicai!os misses períodos, e dos
elevados fretes. ·o 'ag~culf<ir terá 90 dias pala ·lrailS-· ·
formar esse adiantamento etn fihahciamento de cuSteio, com taxas de juros controladas.
· · · A. quarta', retéié'Sà ·ao· Programa: NaclonàJ de
Fortalecimento da Agricultura' Familiar .:.. Prónal;
contará com recursos da ordem· de R$1 bilhão, cujoS ·
produtores ·ql!E! nele se· imquàélram ierãcúima pollticái::lifel'enciadá. · · · · · • · · · · · · : · · ·- · ·
·' · i>ara.tiríàrieiamenió de'duSteio; o'íimite'seráde
R$5 mil por mutuário e ficará niàntido o sistema· de
'equiValência'produto•. Para' os· finàni:illiliéritos de
inVestimentos; o limite; por tomador; foi ampliado de ·
R$1 iníl para R$15 mil. Nós empréstimos i:óleiivos, ·
para associações ou grupos, o limite. foi aúmentado· ·
de R$50 mil para R$75 mil.
custo
financiamentos para· fnitestirriêntos sera de· -TJLP mais 6%
de juros, com rebate de 40% a ·so%;.dilpehtlehdo· da
fonte de recursos, o que corresponde;· atualmente, a
uma taxa de· 9-% a n "lo ao ano;: . . : · · . · ·
Esse programa terá suas ações estadualizadas
e outros bancos, especialmente os estaduais, poderão repassar os recursos aos agricultores, até então
somente de responsabilidade do Banco do Brasil.·
O Governo Federal também destinou R$30 milhões para apoiar o sistema de ·assistência técnica e
extensão rural, que atenderá, gratuitamente, os agricultores enquadrados· no Pi'onaf.- Essa medida é importante, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, porque estamos aqui restabelecendo o trabalho de assistência técnica rural no Brasil, que foi desagregado
por ocasião do Governo Collor de Mello.
Além dessas, o Governo Federal anunciou o
desenvoMmento de diversos projeios regionais,
como a implementação, em parceria com a iniciativa

·que ··

o

o

·Cios·
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privada, com os Estados e Munic(pios, de corredores intermodais de transportes, intensificação de
programas de assistência técnica e extensão rural,
maior abrangência e qualidade nos programas de
controle da sanidade ;mimai e vegetal, entre outros.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenadOres,
é importante destacar que 0 Governo Fec!Etral, ao
anunciar essas medidas, está sinalizando claramente para ·uma polaica agrícola com mais ênfaSe no.
mercado e menos intervenção governamental, com
simplificação e desregulamentação de· procedimentos de financiamento e. comercialização. Evidencia
também um dirigismo da áÇão governamental para
priorizar o apoio aos pequenos prodUtores da agricultura familiar, de modo a permitir a sua permanência no campo e a geraçãc;> :~ novos empregos~ ·· . · ·.
· Sr. Presidente, é ·impOrtante te.mbéin resSaltar
que esse Plano foi anurlciado em tempo hábil e na
época, oportuna, dando· áos: ~gricultores brasileiiQs
melhores condições para que tomem,· oom a ·neceil- ·
sária antecedência, as suas decisões sobre .a próxima .safra agrícóla.
··: ·
•
.
· Assim, espero que, jontamente com a eóncretizàÇãri do prOéesso de ·Secliritização .-das dividaS ·
agríoolas, possa assegurar" melhores eóndições pa111
que' continuem ·plantando Éi produzindo com maior
Jucratividade, âproveitarido, inclusive, as tendênci8s'
positivas do mercado.
· · Muito obrigado. ·

Durants o · discurso do Sr. Jonas Pinheiro;. o Sr. Valmir Çampefo deixa a cadeira
da presidência; . que. é ocupada pelo Sr.
Eduardo Sup/icy, suplente de Secretário.
O SR. P"ESIDENTE .(Eduardo Suplicy)- Concédo a palavra,' para urria cómunicação inadiável, ao
nobre Senadól"Roberto Réqúião.
··
·
. · O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
unia comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) ...: Sr. PrEi'sidente, Sr"s e· Srs. Senadores, recebi
do Sindicato doo Jornalislas Profissionais do Paraná
uma oomunicaÇã.o, em forma de carta. O Sindicato
me solicita que a tome pllblica desta tribuna. Tratase do caso doá jornalistas brasileiros que foram bal'
rados na Jngla\ena.
·
A carta te;n o seguinte teor:
'Um casal de. jornalistas brasileiros,
que escreve para o semanário Folha Popular, em Curitiba, foi impedido de entrar na
Inglaterra na semana passada(20/06). Depois de 30 horas de vOo, com escalas em
São Paulo, Salvador, Zurique, na Suíça, fá-
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bio Riesemberg e Cristiane Rangei foram
detidos pelo Serviço de Imigração britânico,
no Aeroporto Internacional de Heathrow, em
Londres.
O motivo alegado pelo lmmlgratlon
Office do aeroporto foi o casal ter "cara• de
quem intencionava ficar morando no país.
Assim informou o funcionário da imigração,
que se identificou apenas por "Paul", e interrogou os brasileiros em várias sessões de
sabatina, num total de nove horas de interrogatório. Para os jornalistas tudo não passou
de um mal-entendido. Segundo eles, "Paul"
não falava muito bem o português e não fez
nenhum esforço para que houvesse entendi·
menta. Para agravar a sttuação, o casal conta que "Paul" tinha um forte cheiro de álcool,
o que fez com que eles ficassem ainda mais
inconformados'.
Ou seja, Sr. Presidente, o funcionário da imi·
gração ·inglesa estava bêbado, de porre durante o
serviço.
"Outro fato que os deixou indignados
foi o machismo usado pelo oficial da imigra~
ção. A jornalista não pôde deixar a sala de
interrogatório em nenhum momento, apenas
o namorado era convocado a tomar decisões sem sequer ter o direito de consultá-la a
respeito. Segundo eles, "as tão sonhadas fé·
rias de verão londrinas• tinham sido planejadas com quatro meses de antecedência e
permitiriam também o envio de uma série de
reportagens especiais sobre a organização
social e política britânica. Na bagagem os
jornalistas levavam a Carteira Internacional
de Imprensa, emitida pela Federação Internacional de Jornalistas .(FIJ) e reconhecida
em todo o mundo, que sequer foi levada em
consideração pelo lmmlgratlon Ofllce.
Um telefonema foi o único direito cedi·
do ao casai, que contatou imediatamente o
Consulado brasileiro em Londres. O Cônsul,
Reinaldo Salgado, aconselhou os jornalistas
a voltarem ao Brasil pacificamente; .. ."

É para isso, Sr. Presidente, que serve o nosso
ltamaraty, para, como Pilatos, lavar as mãos quando
brasileiros Íêm problemas no exterior.
•... e disse que não poderia lazer nada
para aju_d;!.-los, mas que eles deveriam (eclamar jÜnto às autoridades. Depois de mui·
ta conversa pelo telefone com Salgado," -
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espero que esSe Cônsul passe pela aprovação do Senado proximamente - "a imigração deu uma segunda opção ao casal: ir
para Portugal exclusivamente pela empresa
aérea britânica British Airways, que cobraria
US$800 por duas passagens. Além disso,
os dois chegariam a Portugal com os passaportes rasurados pela imigração inglesa. O
perigo era acontecer nova apreensão em
Usboa.•
Que diferença, Sr. Presidente, ser cidadão de
um País sério como os Estados Unidos e ter apoio
consular e diplomático e ser cidadão brasileiro!
"Por falta de opção, o casal foi repatriado, isto é, forçado a voltar para o Brasil.
Os jornalistas dizem ainda que, depois de
todo o tempo de viagem não puderam sequer tomar banho e chegaram a passar
fome. Os dois foram trancafiados em um
camburão e levados até um dos terminais
do aeroporto em que embarcaram num 747
da British, que voou direto para o Aeroporto
Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
A custódia dos brasileiros foi dada ao comandante do avião. Passaportes, passagens e até um alicate de unha foram confiscados pelos ingleses e só devolvidos no desembarque, em Guarulhos. O alicate de cu- •
lfculas foi considerado perigoso pelas autori·
dades de imigração. A maior contradição do
serviço de imigração inglês é que os passaportes dos jornalistas já haviam sido carimbados com o visto de treze(13) meses, que,
depois, foi riscado - pelo funcionário embriagado - com uma caneta esferográfica preta
indicando o cancelamento do mesmo.
A Embaixada britânica, em Brasma, foi
notificada e pediu um relatório completo sobre o caso ao Departamento de Imigração,
em Heathrow, e prometeu ao casal entrar
em contato assim que receber o documento.
O Embaixador do Brasil, em Londres, Rubens Antônio Barbosa, declarou, através de
fax, que 'estaria pedindo providências também ao Foreign Office (Ministério das Relações Exteriores inglês). •
Sr. Presidente, essa é uma sttuação que tem
que ser resolvida diplomaticamente porque originou
um terrível constrangimento de dois jornalistas brasi·
leiros. Ressalte-se, diante da tragédia desse casal
de jornalistas, o descaso do nosso ·Ministério das
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Relações Exteriores, por intermédio de seus representantes: o Embaixador Barbosa, que atribui ao
Cônsul a responsabilidade, e o Cônsul, que não assume responsabilidade alguma.
Brasileiros no exterior têm que se conformar
com a notícia de que os nossos embaixadores dão
bailes e festas e dançam a 'dança da garrafa'.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con·
cedo a palavra, para urna comunicação inadiável, ao
Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Para
urna comunicação inadiável. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a .Ba·
hia comemora, nesta data, sua participação nas lutas pela Independência do País. Todos os anos, Governo, povo e instituições de diferentes espécies vão
às ruas, deslocam-se pelas principais vias da cida·
de, a partir do ponto em que se travaram pelejas, em
homenagem aos seus antepassados. Não cabe,
numa reunião como esta, reviver os fatos, recontá·
los, pertencem já ,à história ·
Solidário, porém, com o sentimento e o pensa·
mento dos me11s oontenâneos, quero fazer este registro na expectativa de que a Independência do
País possa alargar-se cada dia mais para o bem-estar de seu povo. : ·
·
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -·concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma,
para uma comupicação inadiável.
O SR. ROMEU TUMA '(PSL-SP. Para urna comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uso tribuna no
dia de hoje, 2 de julho, o Dia do Bombeiro, para homenagear os heróis anõnimos que, todos os dias,
durante 24 horas, se mantêm prontos para intervir
onde o sofrimento e a angústia da sociedade se fa·
zem presentes.
Hoje, com muita honra, paranirifei a turma de
cadetes da Academia .de Bombeiros Militares do Distri)o Federal, ocasião em que tive oportunidade de
fazer um pronunciamento e ouvir a Ordem do Dia do
Tenente Coronel' Arnaldo Botelho Bárbosa, Comandante da Academia, e a Ordem do Dia em comemoração aos 140 anos. de fundação do Corpo de Bombeiros de Brasilia; assinada pelo Coronel José Rajão
Filho. Peço à Mesa que considere lidos esses doeu·
mentos.
Aproveitando o tempo que me resta, gostaria
de cumprimentar a Polícia Federal pela prisão de
Darly, mandante dÓ assassinato de Chico .Mendes,
solidário oom o que a Senadora Marina Silva vem
reclamando.

a
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Ao cumprimentar a Polfcia Federal, tenho cer·
teza de que seus agentes não paralisarão suas investigações para localizar e prender, para que cumpra a pena a que foi condenado, Darei Alves, filho de
Darty, que se encontra foragido há praticamente três
anos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIA·
MENTO:
senhor Comandante do COrpo de Bombeiros MiUtar do
Distrito Federal, COronal José Rajão Filho

senhor comandante da Academia da Bombeiro Militar co-

ronel Osmar Alves Pinheiro, Tenent&Coronel Amaldo Botelho

Bartlosa,
Demais autoridades.
Minhas Senhoras, meus senhores.
Meus que'ridos integrantes da Turma •prtmeiro-Tenente
Antonio COrrêa Junior-, afilhados meus.
Hoje vocês estão recebendo os seus espadins.
Nenhum de nós esquecerá esta da.
A origem da emoção e do orgulho que envolvam cada um
de vocês. neste momento, não está somente no garboso gesto da
empunhar, com altivez, o Espadim -Marechal Souza Aguiar-; está,
1ambém, no significado deste da- quando se comemora em todo
o Brasil o •Dia do Bombeiro• - e está, principalmente, no halo de
harofsmo que envolve o Corpo da Bombeiros do Distrito Federal.
Posso garantir que esta não é uma visão romântiCa de um
padrinho envaidecido. Na reaDdade, apesar do sentido que a pa-lavra de origem grega - Paránymphos - encena- não sou eu o
homenageado aqui!
SOmos todos nós que devemos prestar homenagem a vocês por terem tido o desprendimento e a coragem de cruzar, ao
passarem pelos portões desta academia, a linha que separa,. de~
te lado, os corações valentes e do outro lado, os simples mortafs
como eu.
Nesta academia forfam-se heróis - homens cuja bravura
confere maior dignidade a toda espécie humana. E por isso mesmo, eu gostaria de .deixar com vocês as palavras sábias de um fa·
moso ateniense, cujo nome designa o século mais brilhante da
Grécia. Péricles disse, cinco séculos antes de Cristo, que

·o homem que pode em verdacle ser considerado bravo é aquele que mais sabe avaliar bJdo o que é
doce na vida e tudo o que é terrível e sal, então, sem
temor, para enfrentar o que vier.•
Pérldes falava de seus heróis gregos mas hoje suas pala·
vras falam de vocês, nossos futuros herólsl
Desde criança temos uma visão ldolábica dos bombeiros
em ação, com suas máquinas vannelhas cheias de equipamentos
e metais reluzentes, sirenes e luzes piscando, unifonnes e capa-cetes diferentes. rasgando o espaço como se nada pudesse detê-

los. São seres heróicos na inflexível resistência e na vontade ln·
quebrável; no prazer do cumprimento do dever que suas batalhas
lhesdál
Com certeza, os bombeiros que saem desta academia
possuam quaHdades negadas a outros homens- por Isso são he-

róis!
Nos desafios que esperam por vocês, meus qlljlrldos afilhados, mesmo quando a vHórfa gloriosa não puder acontecer, a
possfval derrota. heroicamente sofrida. será sentida por nós como
um ato de gfórla sem vitó.rial Porque, Independente dos resulta-
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dos, cada missão dos bombeiros é revestida da desprendimento,
de nobreza e de dignidade. cada Missão é uma epopéia- só vo--

cês poderão vivenclá-la porque só aqueles que safrem daqui com
a Espada saberão o verdadeiro significado da força que move o
bravo: para ele é pouco tentar demais; é nada tentar o suficiente!

Eu não estou, como paraninfo da Turma •primeiro--Tenenete Antonio Corrêa Júnior•, retnbuindo e agradecendo a Indicação
de meu nome com a leitura de um discurso. Estou abrindo meu

coração a vocês e, como policial, estou confessando, na presença
de todos, a minha nlais profunda admiração e respeito a esses
verdadeiros heróis que, voluntariamente, fonnam o COrpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.
EtJ disse no início que o. homenageado aqui, hoje, neste
dia muito especial em que se comemora solenemente o ·ola do

Bombeiro-., que o homenageado, eu ãlZia, é cada um dos meus
afilhados. O que eu apreciaria muito seria poder esperar que vocês, para enriquecimento de minha vida e alegria do meu vivido
coração, não esquecessem deste dia e deste seu padrinho. Tal-vez seja até demais esperar ser lembrado por heróis! Mas eu jamais irei esquecer este dia e esta tunna porque a honra que .me
foi dada aqui, nesta Academia ·eo[onel Osmar Alvas Pinheiro",
supera o muito que tenho rece~kio ao longo de minha vida.
Eu desejo que Deus os a~nçoe e os proteja porque mes-mo os heróis precisam de sua ajuda.
Senhores COmandantes, ·minhas senhoras e meus senho-res1 o Espadim ."Marechal Souza.Ag~:~iar" não poderfa estar sendo
entregue em melt.lores mãos.
· Encerrando -e como um o.rguihoso padrinho - eu pediria.
se Isto não quebrar o protocolo oficial, que saudássemos. com
uma singela, mas calorosa salva 'de palmas, a minha turma •pfi..
mairo--Tenente Antonio COrr~a ~lo~. Obrigado.....
(Senador Tum~ •puxa• a $alva de palmas)

Segue-se:
·
1) Ordem do Dia do Sr. COmandante da Academia de
Bombeiro MilitarT. Cal. Arruda.Botelho Barbosa ·'
~) Çlrdem do Dia alusiva aos.140 anos do CBMOF.
Cel. José Ratão Filho- Comandante-Geral do CBMDF.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
"CORONEL OSMA;:t ALVES PINHEIRO"

Ordem do. Dia
Cadete!
Recebes hoje o Espadim "Ma'rechaiSOuza Aguiar", sfmbo-lo de tua honra e dignidade. Porta-o com comp.enetração e orgu~
lho, pois que és orgulho de todos que te querem bem e que te admiram. Milhões de jovens gostariam da estar aqui em· teu lugar.
Aprende desde já a ser senhor de sua profissão; pois assim triunfarás sempre e serás respeitado. Cultua diutumamente o principio
Cuilibet in arte sua perito est crencfendum -.ou seja: merece
crédito aquele que 'é peritO em sua arte especial.:
Saiba que quanto maior e eficiente for a nosso COrpo de
Bombeiros, mais deves pensar Que existiram tiomens valorosos
de quilate do Cal. osmar Alves Pinheiro, patrono desta Academia,
que souberam praticar a audácia como sentimento de um dever e
se conduzir com coragem a honra durante toda a VIda.
Espelha-te nos feitos heróicos de nossOs antepassados.
Assume contigo mesmo, com tua Pátria, com o Distrito Federal,
com a comunidade a que setvlrá e com a tua Corporação, o com~
promlsso de pautar teus atos sempre com honradez e justiça,
além da coragem a determinação que deves· encerrar em ti pare
manentemente, para quando, ao sar preciso, dareta em sacrfffcio
no cumprimento de tua missão.
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És Cadete hoje, amanhã, depois, mais tarde .•. Coronel.
Agora deves dobrar os teus esforços, estudar multo ••• Obediência
aos teus superiores, lealdade aõs teus companheiros, dignidade
no desempenho do que te for confiado, atitudes Justas e nunca arbllrártas.
,
Orgulha-te de ti e de teu Corpo de Bombeiros.
Aprende também desde já, a servir sem esperar nenhuma
recompensa maior que aquela ditada pelo sentimento do dever
cumprido.
Finalmente cadete, aconselho-te a exigires integralmente
de ti para poderes exigir de teus subordinados, levando sempre
em tua memória a sabedoria de que obedecer é tão nobre quanto
comandar, mas só comandará com proveito aquele que souber
obedecer.
Guarda bem em tua memória esta data e esta solenidade,
pois ela é ónica e marcará para sempre a tua vi·da.
Que o Pai Todo Poderoso, o Onipotente, Aquele que a
tudo vê e pode, o Misericordioso, derrame sobre ti as bênçãos e
te mostre o caminho do bem, que hoje lnldas a caminhar.
·
Obrigado.
Arnaldo Botelho Barbosa- TC OOBM/Comb.
Comandante da Academia de Bombeiro Militar.
ORDEM DO DIA ALUSIVI(AOS' 140 ANOS DO CBMDF

A Sibila 5agrttda, a palavra de Deus, nos relata a história
de José; ele foi "vendido• ao Egito, a grande potência da época,
como escravo pelos seus próprios lnnãos chegando naquelas terras levado por •potifar" oficial de faraó (Rei do Egito), caiu no
agrado daquela sanhor, pois tudo que ele fazia o senhor prosperava em suas mãos (Gênesis 39:3) mas logo foram •annadas" ciladas pata José, em que pese a sua conduta de homem sério e
temente a Deus e ele foi parar: na prisão, no cárcere. E lá ele interpretou um sonho do rei do Eglto que falava de 7 (sete) vacas
gordas bonitas e de 7 (sete) 'Vacas magras feias as sete vacas
gordas falavam de 7 anos de fatura e as magras de 7 anos de
fome. Faraó então nomeou José como governador do Egito no
perfodo de fatura eles economizaram para os 7 anos de fome, e
José que havia sido vendido para o Egito como escravo ali abri·
gou toda a sua famflia e Deus foi como ele e todos os seus.
A mesma coisa tem acontecido com o nosso corpo de
bombeiros na figu.ra do comandante, fomos caluniados e injUriados, mas Deus tem sido justo com o corpo de bombeiros do Distrito Federal. Num perfodo em que não sa tem recursos orçamen·
tários. Já inauguramos 30 (trinta) construções: Quartéis de Santa
Maria. ReCanto das- Bnas, RiaCho Fundo, Paranoá, São Sebastião, Brigadas Mirins. salas de aulas, postos médicos, laboratórios
etc••• O bombeiro não é só •apagador de fogo•, trabalha com o
"menor carente• (Brigada Mirim); é o •Agente de Saúde" (combate
a desnutrição, erradicação. de doenças transmissíveis, vacinação
infantil, é agente sanitário de saúde, visita os lares. experiência
inédita no Brasil, na cidade-satélite da Samambaia); trabalha no
"Aleitamento Matemo• recolhendo excedente de leite de mães voluntárias (reduzimos em 10% a mortalidade Infantil. Nos hospitais
públicos do DF, reconhecida pela OMS- Organização Mundial de
saúde}: é o paramédico (atendimento nas estradas, os acidentes
automobo!Isticos são a 2' causa de morte no Distrito Federal; é
parteiro, fazemos até 3 (três) partos por dia: através da coopera·
ção técnica, ajudamos os COrpos de Bombeiros de outros Estados (hoje estamos treinando os Estados do Maranhão e Amapá),
temos que reverter o quadro atual de somente 5% dos Municípios
brasileiros possurrem Corpos de Bombeiros regulares (cerca da
5.500 não têm serviço de bombeiros). A solução é o bombeiro voluntário (mistos) em dda~s com atá 50 mH habl1al)les.O bombel·
ro ainda é o agente social, enfim é o •Guardião", o •Atalaia• da
nossa sociedade.
·
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Nós bombeiros, nos nossos 140 anos. agradecemos a
Deus pelas •ser:çãos de Vitória• que ele tem nos dado. O •vermelho• das nossas viaturas, lembra o •sangue• que é Vida•, que
faz parte do nosso lema principal que é "Vidas alheias e riquezas
· a salvar".

Parabéns todos os bombeiros.
Brasilia- DF, 2 de julho de 1996.José Rajão Filho - Cel. OOBM/Comb. Comandante-Geral
doCBMDF.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra, como Líder do PSB, ao Senador
Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Lfder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
em primeiro lugar, gostaria de me congratular com o
Ministro da Justiça, Nelson Jobim, com o Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso e com a
Polícia Federal pela prisão de um dos assassinos de
Chico Mendes.
Realmente, tínhamos a impressão de que esse
problema estava esquecido e de que t:tada se fazia
para acabar com essa impunidade. Felizmente, estávamos enganados. A Polícia Federal agiu, evidentemente por detenninação do Presidente da República e do Ministro Nelson Jobim, e conseguiu -e~
ra passado bastante tempo - por as mãos no assassino de Chico Mendes. Esse é um ponto muito positivo na ação do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
..
Dessa fonna, em nome do meu-Partido, registro aqui as nossas congratulações a essas pessoas.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero
fazer a comunicação de algo que considero extremamente grave, cujo assunto já tratei aqui no Senado Federal por várias vezes. · ·
Tem sido noticiado, eni todo o Pa,ís, que em
meu Estado há grandes conflitos, grandes problemas, e que meu Estado apreSenta muitos pontos negativos em todo esse processo.
Atualmente, estamos vivendo o problema de
Serra Pelada, que já se desenrola há bastante tempo.
E estamos prestes a assistir à invasão dali Forças Armadas Brasileiras no garimpo de Serra Pelada, tomado pelos garimpeiros desde o início do mês de maio.
Ao longo de todo esse tempo, os garimpeiros
têm sido tratados como pessoas que não cumprem a
lei, que não respeitam as autoridades e a tal ordem
constituída Os meios de divulgação, no· Pais inteiro,
têm se colocado contra os garimpeiros. E os polfiicos,
de maneira geral, se omitem diante dessa questão.
A Vale do Rio Doce tem sido intransigente em
dizer que o garimpo lhe pertence, que a área lhe
pertence e que os garimpeiros têm que sair de lá.
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Após um discurso que fozemos nesta casa, em
que relatamos toda a história de Serra Pelada e
apresentamos a sentença de uma jufza federal, que
condenou o Congresso Nacional a devolver aos cofres públicos a indenização de US$60 milhões pagos
indevidamente à Vale do Rio Doce - a MM. Juíza,
ao longo do seu arrazoado, prova que a Vale do Rio
Doce não é proprietária daquela área-, essa empresa começou a negociar com os garimpeiros.
O que a Vale do Rio Doce está fazendo é uma
dessas coisas que deixa qualquer pessoa, que tem
o mínimo de sentimento contra a injustiça e a violência, indignada. Infelizmente, neste País, o poder
económico e o direito do mais forte têm sempre prevalecido.
A Vale do Rio Doce, o Departamento Nacional
de Produção Mineral, ao longo de toda a história de
_Serra Pelada, desde 1980 até hoje, s6 fizeram perseguir, sabotar e hostilizar os garimpeiros que conquistaram aquela área Agora estão mais uma vez em fase
de sabotar. A Vale do Rio Doce está tentando.dividir o
movimento dos garimpeiros, está praticamente comprando o desespero, o sofrimento das pessoas que
hoje moram no distrito de Serra Pelada
Lá, hoje, vivem 6 mil pessoas. Houve tempo
que já moraram 90 mil pessoas, porém, a luta e a
perseguição do DNPM e da Vale do Rio Doce, além
da dificuldade de trabalho dos garimpeirps, foi fazendo com que os mesmos fossem abandonando a
área ao longo do tempo.
Com o anúncio à população brasileira de que
lá existe uma reserva de 150 mil toneladas de ouro,
os garimpeiros .- donos da reserva, no meu entendimento - para lá voltaram e estão pressionando para
negociarem com a Vale, tentando uma indenização
para todos. Ou, então, que a Vale do Rio Doce permita que aquilo possa ficar nas mãos da Cooperativa porque é um direilo constitucional dela. A partir
dar, eles poderão consorciar-se com outras empresas e explorar aquela riqueza. No entanto, a Vale do
Rio Doce não tem aceHo isso; ela tem perseguido
esses garimpeiros e agora quer ser dona do distrito
de Serra Pelada.
Nobre Senador Jefferson Péres, ela está mandando os seus técnicos para lá. Manda medir a propriedade do cidadão e o indeniza por um preço qualquer. E laço esta observação: as pessoas ali estão
num desespero total, vendem por qualquer valor; a
Vale do Rio Doce leva a mudança do cidadão para
outro lugar e, imediatamente, destrói a casa que
comprou. Por que ela faz isso? Porque quer se tornar dona absoluta do território de Serra Pelada.

------------~---
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O Sr. Jefferson Péres- Ela está comprando?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ela está fazendo
isto: está comprando e indenízando; na hora em que o
cidadão recebe a indenização, ela vai lá e destrói a
casa do cidadão para evitar que outra pessoa venha e
a ocupe. Ela está dividindo o movimento garimpeiro;
está criando um quisto, vaiendo-se da necessidade, de
dificuldade e da miséria pela qual aquele povo está
passando, naquela área. Infelizmente, o Governo do
Estado não enxerga o sofrimento dessa gente. Temos
que colocar advogados e pessoas para defenderem o
interesse desse povo que está lá, sofrido. Enfim, nós
estamos vivendo esse sofrimento.

O Senado Federal criou, por iniciativa do Senador Emandes Amorim, uma Comissão de Senadores
para irem até lá. Durante toda a vida, ao longo de 17
anos, queríamos que a Vale do Rio Doce provasse
que aquela área lhe pertencia. Ela nunca fez isso.
Querfamos que a demarcação fosse feita, e nunca o
foi. Quando a indenização foi paga, nós colocamos
um artigo na lei em que só deveria ser paga a indenização de US$60 milhões se ficasse comprovado
que a área pertencia à Vale do Rio Doce, mas o Presidente da República vetou esse artigo; não conseguimos seqtjer isso.
Os garimpeiros estão lá, tranqüilos, esperando
que o Exército chegue, mas não querem sair sem
que seja feito um levantamento técnico, sem que se
demonstre, de fato, que a Vale do Rio Doce tem direito sobre aquela área minerária. Em nosSõ entender e no entender de uma juíza federal, realmente a
Vale do Rio Doce não tem esse direito.
Portanto, seria muito importante que os Senadores formassem essa Comissão e, de imediato,
providenciassem a ida à região porque o problema é
muito grave; a única esperança que esses garimpeiros têm agora é a de que este Senado possa fazer
alguma coisa por eles.
O Sr. Jefferson Péres - A Comissão nunca foi
lá?
O SR. ADEMfR ANDRADE - A Comissão foi
criada agora e ainda está faltando a indicação dos
integrantes do PFL. Já pedi aos Senadores Hugo
Napoleão e Edison Lobão para que tomem providências no sentido dessa indicação. A Comissão é formada pelos Senadores Emandes Amorim, Gilvam
Borges, Coutinho Jorge, Sebastião Rocha e por
mim, como membros efetivos; estão como membros
suplentes os "Senadores João França, Marluce Pinto
e V. Ex", Senador Jefferson Péres.
Seria necessário, portanto, uma atitude do Senado Federal antes que o Exército chegue lá antes

e
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que ocorra a mesma tragédia de Eldorado dos Carajás. É preciso que alguém faça algo, pois a Vale do
Rio Doce não pode impor a sua vontade, não pode
exigir esse tipo de atitude que está tomando.
Creio que os maranhenses também têm interesse nessa questão, pois muitos dos que lá estão
são pessoas que vieram do Maranhão. Os garimpeiros querem que todos sejam indenizados e não apenas aqueles que, hoje, moram especificamente em
Serra Pelada.
É lamentável que a Vale do Rio Doce esteja
usando de um jogo baixo, sujo, tentando dividir o movimento, como tambêm tentando comprar as pessoas,
prevalecendo da sua miséria e da sua necessidade.
Espero que os companheiros Senadores desta
Comissão possam pensar em uma forma de fazer
um sacrifício de ir até àquela região, para ajudar as
pessoas que, nesse momento, tanto precisam da
nossa compreensão e do nosso apoio.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr.· Ademir Andrade, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Levy Dias, s• Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador lris Rezende, para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 05 minutos, nos
termos do art. 14, inciso VIl, Cio Regimento Interno. __
O SR. I RIS REZENDE (PMDB-GO. Para uma.
comunicação.) - Sr. Presidente, S~s: e Srs. Senadores, a ex-deputada estadual, por três mandatos,
Almerinda Arantes, deixou o nosso convívio aos 90
anos de vida. Com grande sentimento de pesar, venho a esta tribuna registrar o seu falecimento, pois
Almerinda Arantes desempenhou um papel de elevada importãncia na vida pública de Goiás.
Suas atividades políticas sempre foram marcadas pelo pioneirismo e pela determinaçã-o, que caracterizam os goianos mais ilustres. As glórias e as
eventuais dificuldades, resultantes muito mais do
fato de ser mulher, numa sociedade predominantemente masculina, não foram suficientes para afastála de seus objetivos.
Sua luta começou nos idos da década de 20,
quando conseguiu o feito de ser a primeira mulher a' obter o título eleitoral. Mesmo assim, não lhe foi possiitel
exercere seu direito de votar nas eleiÇÕes de 1927, porque o mesário entendeu que se tratava do único tftulo
dado a uma mulher, e, por isso, não tinha valor legal.
Almerinda Arantes foi a primeira mulher goiana
a conquistar uma cadeira na Assembléia Legislativa
de Goiás. Começou como professora primária na cidade de Jataf, e de professora primária foi também a
primeira goiana a ocupar a Secretaria de Educação.
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Almerinda Arantes. goiana de Posse, era uma

mulher de muita fibra e intransigente na defesa da
ordem e da legalidade, a ponto de enfrentar todos os
desafios para combater a decisão da Assembléia
Legislativa que aprovou, quase por unanimidade, a
prorrogação do mandato do ex-Governador José Ludovico de Almeida. Mesmo enfrentando ameaças à
época, Almerinda Arantes não se deu por derrotada.
Recorreu ao Tribunal de Recursos, que, na época, funcionava no Rio de Janeiro, então Capital Federal, para obter a vitória final. O Tribunal considerou inconstitucional a decisão da Assembléia Legislativa e
José Ludovico foi obrigado a deixar o Governo.
Apesar de sua intensa atividade política, Almerinda Arantes foi uma mãe exemplar, conciliando os
seus afazeres profissionais dedicados ao magistério,
com a educação de seus 10 filhos que lhe proporcionaram 28 netos.
Foi com o seu apoio que me iniciei na política,
conseguindo eleger-me, em 1959, a uma cadeira na
Câmara Municipal de Goiânia, com 1.500 votos,
quando seriam necessários pouco mais de 200.
Todos que passaram pela Assembléia Legislativa de Goiás, no período de 1955 a 1967 - uma vez
que ela foi eleita por três vezes - são testemunhas
de sua inquestionável conduta pa~amentar, pautada
sempre pelos ideais do trabalhismo, convicta de sua
condição de fiel herdeira do getulismo.
Compartilhei com Almerinda Arantes os trabalhos legislativos do período de 1962 a 1966 e, como
Uder do Governo Mauro Borges, recordo-me de suas
intervenções sempre oportunas. Mesmo nos momentos mais polémicos, colocava como prioridade os interesses da coletividade. Chegou a ser conhecida como
a Parlamentar que mais derrubou vetos de Governadores em toda a história do Parlamento goiano. A honestidade vinha em primeiro lugar; era uma oradora
brilhante e estava muito além do seu tempo.
As mulheres de todo o Brasil, que já conseguiram
muilas vilórias na luta pelos seus dire~os na sociedade,
devem mu~o a Almerinda Arantes; devem sim uma
imensa parcela de gratidão. Como pioneira, mostrou
que as mulheres não devem ter medo do poder.
Ela entrou e saiu da Assembléia na condição
de professora. "Entrei pobre e saí mais pobre•, disse
em uma entrevista, em 1981, ao jornal O Popular.
Ao relembrar a carreira da ex-deputada estadual Almerinda Arantes para os Anais do Senado
Federal, rendo também minha homenagem a todas
as mulheres que ajudaram e ajudam a fazer a História de Goiás e do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB- MS. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje uso esta tribuna para pedir atenção especial
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desta Casa ao Projeto da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul, que reputo a melhor proposta
educacional para o interior do Brasil.
Esse modelo de universidade de que vamos falar
poderá se tomar um exemplo para outros Estados.
Tenho por esse assunto muito apreço porque
participo dessa iniciativa desde 1979, quando, Deputado Estadual e Relator da Constituição do meu Estado,
inscrevemos o compromisso da criação da Universidatle Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede em
Dourados.
Como professor universitário pude sentir a expectativa da sociedade sobre o projeto.
O modelo dessa universidade, em verdade, prioriza a interiorização do ensino no sentido de atender a
uma clientela específica que necessita de formação e
qualificação, mas que devido a dfficuldades geográficas e sociais, dificilmente teria acesso ao ensino superior. Está caracterizada pelo caráter comunitário no
sentido de fazer com que, efetivamente, a comunidade
participe e decida sobre a vida, o futuro, as prioridades
institucionais e os cursos a serem oferecidos por intermédio, basicamente, dos conselhos comunitários de
cada unidade de ensino.
A implantação da universidade com múltiplas unidades de ensino tem como objetivo atender à demanda
local e regional para qualificar, preparar e atuariZ!lr recursos humanos, a fim de possibilitar maior interferência
do Estado de Mato Grosso do Sul nas questões que cizem respe~o a sua contribuição no avanço da ciência e
da tecnologia, em nível regional, nacional e internacional, com o desenvoMmento do Mercosul.
No contexto do projeto dessa universidade, o
nome da Reitora Leocádia Aglaé Petry Leme deve ser
ressaltado por sua firme atuação.
.
.
O processo que poderá instituir definitivamente a
autorização de funcionamento já está em fase conclusiva de tramitação no Ministério da Educação e Cultura. Por isso, apelo ao Ministro Paulo Renato para·
que, na medida de suas possibilidades, agilize a li·
beração desse documento, a fim de que o Projeto da
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul se desenvolva- hoje, já se encontra em 15 cidades espalhadas pelo Estado - e atinja sua finalidade social, em
seu sentido mais amplo.
Mato Grosso do Sul possui 77 Municípios, e a
universidade se espalha por 15 deles: Dourados, Glória de Dourados, lvinhema, Amambaf e Ponta Porá,
Aquidauana, Cassilândia, Maracaju, Paranaíba, Coxim, Jardim, Mundo Novo e Nova Andradina:
Por esse relato pode-se compreender a impor·
tância, já consagrada na prática, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul que aguarda, presentemente, o pronunciamento do Ministério da Educação
sobre sua autorização definitiva de funcionamento.
Nesse sentido, juntamente com a Re~ora Leocádia
Aglaé Petry Leme e a Deputada Federal Mansa Serra·
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no, formalizamos esse pletto perante o MEC, tendo
o mesmo sido remetido à área técnica para a competente análise que, temos certeza, será inteiramente favorável e corresponderá aos anseios da sociedade sul-mato-grossense e aos grandes objetivos da
universidade estadual.
O operoso Secretário de Educação e Cultura,
Aleixo Paraguassu, bem como o Governador Wilson
Martins, a Bancada Federal representada pelos Senadores e Deputados Federais, os Prefe~os Municipais,
as Câmaras de Vereadores, os clubes de serviços, a
juventude, enfim, toda a sociedade de Mato Grosso do
Sul aguarda a compreensão e ajuda do Governo Federal para que o sonho se transforme em realidade.
A universidade está funcionando de lato; possui recursos orçamentários previstos na Constituição Estadual
Necess~a apenas de autorização federal. É o
que se espera. É a bandeira que a juventude sul-matogrossense pediu-me que desfraldasse. É a luta que
nos impulsiona. Vamos a ela com fé. A causa é nobre
e justa e sei que venceremos.
Sr. Presidente, peço vênia para considerar o restante do meu discurso lido, a fim de que conste nos
Anais desta Casa o histórico da Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. RAMEZ TEBET EM SEU DISCURSO:
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Hoje uso esta tribuna para pedir uma atenção especial
desta casa para o Projeto de Universidade Estadual ç1e Mato
Grosso do Sul, que reputo a melhor proposta educacionar para o

interior do Brasil.
Este modelo de Universidade de que vamos falar poderá ser
tomar um exemplo para outros Estados. Tenho por este assunto
muito apreço porque partldpo desta lnldatiVa desde 1979 quando
oom Deputado Relator da Cc:m..stitu!çãQ 00 meu
!n.scmvemos
o compromisso de criação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede em Dourado. Como professor universitário
pude sentir a expectativa da sociedade sobre o projeto.
O modelo desta Unlvernidade prioriza a Interiorização do ensino no sentid:J de atender uma díentela espebmca. que necessita da
fotmação e qualillcação, mas que devido a dfiaJidades geogr.!!icas e
sociais, cificilmente teria acesso ao ensino superior. Caracterizada
pelo caráter comunitário no sentido de fazer OOfJ'I quQ efativamente a
comunidade partidpe e decida sobre a vida, o tuturo; as prioridades
institucionais e os cursos a serem oferecidos através; basicamente,
dos COnselhos COmunitários de cada unidade de ensino.
~
A implantação da Universidade com múltiplas Unidades de
Ensino, tem como ·objetivo at5!1der a demanda local e regional
para qualificar, preparar e atualfzar recursos humanos a fim da
possibilitar uma maior interferência do Estado de Mato.Grosso do
Sul, nas questões que dizem respeito à sua contribuição no avanço da ciência e da tecnologia, em nfvel regional, nacional e Internacional, com o desenvolvimento do Mercosul.
No contexto do Projeto desta Universidade o nome da Reitora Leocádla Aglaé Petry Leme deve ser ressaltadç por sua finne

esmoo,

atuação.

·

O processo que poderá instituir definitivamente a autorização
de funcionamento jQ está em fase condusfva de tramitação no MEC
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e eu apelo ao Ministro Paulo Renato que agilize. na medida de
suas possibilidades. a liberação deste documento para que o ProJeto da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul se desenvolva ~ hoje já se encontra em 15 cidades espalhadas pelo Esta·
do - e atinja a sua finalidade social, no seu sentido mais amplo.
O tempo não me permita aprofundar este assunto mas espero ter passado a Idéia geral do Projeto e a minha convicção pessoal
de que esta Universidade será, em breve tempo, não s6 uma insUtuição de transferência do saber, mas também gemdora de saber.
Muito obrigado.
Universidade Regional, Universidade do Mercosul, Universidade Modema.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Trago hoje a esta Casa o testemunho da luta pela criação
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, um compromisso Inscrito na Constituição Estadual de 1979, da qual fui relator e
ratificado no artigo 48 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado, promulgada em 5 de outubro de 1989.
Lembro-me bem do consenso eXistente. entre nós, conStituintes na época, para inscrever essa meta em nossa Carta Magna. Desfrutávamos todos da eXpectativa de Que tão logo, e antes
mesmo de instalada, a Universidade Estad'uál promovesse a oXigenação no meio acadêmico sul-mato-grossense, atrelando todo
~ potenclaJ de. uma nova Universidade aos ventos de progresso e
desenvolvimento que se descortinavam com o surgimento do
novo Estado de Mato Grosso do Sul.
Esse se-ento tomava con1a do Estado de pon1a a pon1a.
O processo planejado de divisão territorial resultou nuin desenho geopolftlco equilibrado para a recém.:mada unidade federatiVa - MS tem hoje 77 municfpios- que definiu uma nova ldentl~
d~de_para nosso Estado e outras perspectivas de organização social e, sobretudo, de progresso.
.
Desde 8f'!tão, Mato Grosso do Sul ..xpressa o desejo de ter
a seu lado um centro de excelência sintonizado com as suas aspirações de progresso e que, aO mesmo tempo, seja parceiro na trilha do desenvolvimento.
·
Havia o imperativo para não se desperdiçarem as enonnes
e favoráveis expectativas da população geradas p91o antigo anseio por uma nova organização territorial que, naquele momento,
se efetivava.
Coro a Universidade Estadual criada difundiu-se em todo o

tGfritóiiO--sui~-ãto:groSSense-_a-crençaete- ~ue-a

nova -JnsüMÇãO

viria democratizar o acesso ao saber, alcançando áreas até então
isoladas e que ganharam novo alento com o surgimento dessa
Universidade.
A compreensão desse quadro acaboU definindo o espaço
de atuação da nova Universfdade legitimando, ao mesmo tempo.
sua opção de centro de ensino regional justamente no momento
em que no Brasil se discute o papel das universidades. Nesse aspecto, a Univ9fSidade Estadual constitui uma resposta concreta
aos questionamentos que ainda ocorrem hoJe dentro e fora da comunidade universitária brasileira, abarcando indagações filosófi..
cas de ser ou não ser.
No nosSo caso, diante das nossas perspectivas de desen·
volvimanto a dlreção apontada era uma só: a interiorização. Importava confirmar a crença de que a Universidade Estadual ampliaria os efeitos da produção do conhecimento alcançando outras
áreas dinâmicas do Estado, até então engessadas pelo isolamento geográfico.
Essa convicção se revelou tão tranqúila que os dispositi~
vos legais de criação da Universidade Estadual não vacilaram
em aponta_r Dotuados, no interior do Estado, como munlcfplo
Sede da Un1Versidã.d9 Estadual. A escolha recaiu sobre uma.ro.:-calldade-slmbofo da Interiorização do Brasil já que Dourados,
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em Mato Grosso do Sul, e Rio Verde, em Goiás, antigas eolõnias

agrfcolas criadas pelo Presidente Getúlio Vargas na década de

30, cumpriram, com muito sucesso, o esforço de Interiorizar o de-senvolvimento nacional dando, com conseqOêncfas, os primeiros
passos na ocupação plena do Centro-oeste brasileiro, celeiro do
mundo.
Do ponto de vista da representação simbólica, a escolha
de Dourados para sediar a Universidade Estadual sa encaixou

perfeitamente no ideário pensado e alimentado por outros brasDEtf..
rosno começo deste século.
Todos os pafses prósperos lnjetaram substancial montante

de recursos para a melhoria da educação de 11l e 22 graus. Esse é
um pré·requisito que caminha lado a lado nas Iniciativas bem sucedidas de desenvolvimento e que, com sinceridade, sa deseja

implementar. É o abc do desenvolvimento. Não há mágica quanto
a isso. Como os profissionais que Irão qualificar os professores· de
12 e 22 graus são formados no 31t grau, impõe-se, desde logo, a
necessidade de uma politica para preparar esses profissionais am
suas regiões de origem. Ao atender essa demanda, por si só já
consagraria a opção da Universidade Estadual pela interiorização
do ensino, ao satisfazer essa clientela ávida de formação e qualifl·
cação, e que, em face das dificuldades geográficas e sodais cfifJ..
cilmente teria acesso ao ensino superior.
Identificando que não poderiam vir até ela, a Universidade
Estadual foi até eles. Seguiu a lógica do mercado, o senhor dit
nova ordem mundial.
·
Vale ressaltar que a Unlversfdada Estadual encontrou á sua
segmentação -formar professores- em meio ao mercado de ansf.
no superior onde já pontificava a Universidade Federal e outras con·
ceii!Jadas instituições. SOuba achar seu lugar ao Sol e hoje, dois
anos de inslalada, é presença Indispensável a marcante na cena
suknatogrossensa. Estabeleceu vfna.dos que sa fortalecem a cada
dia como o seu rosto são as Unidades de Ensino enaavadas nos
municfpios a população se vê na Universidade Estadual.
A presença da Universidade Estadual que, sàb certo aspec1D
também poderia ser entenéKia como conconente, ·em razão do dlre-to envoMmento das comunidades, acabou virando parceira. É um
contexto ótimo para Mato Grosso do SUl que demanda mesmo uma
gra"lde produção da conhecimentos para reverter os elevados lndl·
ces da evasão e repetência verificados no ensino de 15t e 211 graus e
a marca recorde de 600/Ó dos seus professores sem a devida habtta·
ção profissional, carências que acabaram dando si{Jnlflcado novo ao
aparecimento da Universidade Estadual ensejando a união de bdos
os esforços, a partir do munlcrpio.
· •
Assim, se observa que há uma perfeita interação não ape-nas no plano pedagógico onde eXistem alunos que estudam na
Universidade Estadual a já atuam como professores na rede pública oficial de 15t e 2 11 graus. E daqui a pouco mais de dois 8nos.
se Deus quiser, os profissionais tão esperados. Também no plano
físico se confirma parceria, com algumas Unidades de Ensino da
Universidade Estadual funcionando em prédios cedidos pela sa.
cretarla de Educação e Prefeituras Munidpals. Por sua vez. nas
Instalações próprias ,da Universidade- Estadual os espaços são
aproveitados para o ensino de 111 e 211 graus da rede oficial, cola·
borando para o desenv'oMmento da prática pedagógica dos cur·
sos de fonnação de profe~ras e contribuindo para a reduçlo do
·
déficit da salas de aula do ensino básico no Estado.
É um contexto só, onde o boi engorda porque o dono toma
conla.
E acaba tendo tudo a ver, com efeitos em cascata. É o
passo qualitativo do que Mato Grosso do Sul precisa para, mesmo orgulhando-so de ter o prlmelro rebanho bovino do pafs, elevar o patamar do sau desenvolvimento a um estágio de maior
aproveitamento t&a'lológico, transformando-se em uma economia
agro Industrial.
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Somos caminho natural do gás boliviano, temos reservas
do minério de Urucum e o Mercosul representa para nós fronteiri·
ços um leito conheddo, embora cheio de perigos para os quê não
conhecem já que se assemelha a um gigante de movimentos muito lentos, mas que devorará os despreparados e incrédulos. Se
temos a vantagem de conhecennos o terreno, nem por Isso podemos descuidar do jogo. A quarrHcação profissional é o que Irá desequRibrar. Nessa contexto se insere a estrutura renovada da Uni·
versfdade Estadual, com múltiplas Unidades de Ensino, com ofer~
ta temporária e rotativa de cursos. ~mpre atenta às necessidades locais e regionais, racionalizando recursos públicos e evftan.
do o oferecimento de cursos permanentes em mercados já saturados. Essa mobilidade, sua estrutUra descentralizada, livre de
amarras burocráticas e caracteriza.dà pela agilidade demonstrada
no processo decisório dão à Univefàldade Estadual uma configuração inteira e rigorosamente woltaqà para o desenvoMmento de
Mato Grosso do Sul.
~ .. \
A maior demonstração de siã.ooa fé foi instalar·se simulta~
neamente em praticamente todo o ~do. As 15 Unidades de Ensino da Universidade Estadual praSêntes em Dourados, Amambai, Aquldauana. CSssilêndla, COxiR!l Glórla de Dourados, lvlnhema, Jardim, Maracaju, Mundo· Nov.O, Naviral, Nova Andradina e
P_!lf'analba, todas elas cidades·pólo.dO.nosso Estado que asseguram efeito Irradiador alcançando todo o nosso território. COnvém
saDentar que toda assa estrutura da Universidade Estadual é
mantida com uma dotação equívalente a 4% dos recursos estaduais destinados à Educação, represánta.ndo atualmante um desembolso d9. ordem de 7 milhões de reais por ano.
As Unidades de Ensino da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul foram concebidas com caracterlsticas pecuRaresa transitorledada de cursos nas éiV9rsas unidades. Os cursos são
pennanentes para a universidade e temporários nas unidades.
A Universidade Estadual da Mato Grosso do SUl está estruturada em 15 unidades de ensino e oferece 18 oorsos.
Na seda da Universidade Estadual, em Dourados, municf·
pio de 150 mil habrtantes, o conselho Nacional de Saúde autori·
zou a abertura do curso da Enfennagam e Obstetrfcia reconhe~do sua lndlscutfvel necessidade social.
Esta ano foram matriculados 8.103 alunos do 25t grau e dos
48 professores atuando na área do curso oferecido pela Universidade Estadual, apenas 2 são habilitados.
Também em 'Amambai, a necessidade de atendimento à demanda da professoras habRita.dos para o ensino da 111 e 22 ·graus
detennlnou a escolha do curso de Latias com habilitação em língua
espanhola que sa justifica em face da fronteira com o Paraguai.
Em Aquldauana, região ~ ecuarista., a opção foi pelo curso
de Zootecnia, aliás, o único no Estado. A Universidade Estadual
desenvolva suas atfvidades num espaço físico prfvilegiado, com
3.000m2 da área construfda, e fundona anexa à Escola Agrfonla
de 22 grau CERA. Implantada em aos alqueires, local apropriado
pam o desenvolvimento do curso, resultado de convênio de cooperaçilo com o senarJMS.
cassiiAndla oferece dois cursos: Matemática a Letras.
A presença da Universidade Estadual em COxim, no norte
do Estado, além de suprir a falta de professores de 111 e 211 graus
na área de Biologia, como ocorre também em Jardim, trabalha
para atender à necessidade da formação de biólogos para atua·
rem nos projetas ambientais do munlcfplo, especialmente sobre o
assoreamento ·do Rio Taquarl e aproveitamento da grande vlsccr
sfdade dos rlos da região.
Em Glórfa de Dourados, dos 18 professores que atuam na
área do curso oferecido pela Universidade Estadual, apenas três
são habilitados. A Universidade Estadual mantém o curso de U..
r.enclatura Plena em Matemática, que também é ministrado em
Navlral.

~-----~--~~-----~---·
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Em lvinhama, embora o curso de Pedagogia ofe ~'do pela
Universidade Estadual também seja ministrado em ot..'tr<. · municípios (a Universidade Estadual não abra curso idêntico at. que outra instituição oferece em um mesmo municfpio) por outras instituições de ensino e pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, há que considerar que em Mato Grosso do SUl, dos 457 pro-fessores da Rede Estadual que atuam na educação pré-escolar,
162 não possuem graduação para o ensino de 11 a 41 série. Dos
3.349 professores, 1235 não possuem Ucenciatum Plena.
Em lvinhema, com 6.584 alunos matriaJtados no 2fl grau,
nenhum dos 23 professores que atuam na área tem habilitação.
Em Maracaju, cidade-pólo de uma região de grande desen-

voMmento agropecuárlo, a implantação do curso de Administração Rural pela Universidade Estadual preencheu os anseios da
comunidade e a demanda de habilitação de professores. Bem nftido o dedo da Universidade Estadual ajud:ando na formação de
profissionais para a rede pública de ensino.
Mundo Novo. Municfplo que abriga o Refúgio B!ofógfco da
ltaipu Binadonal, a Universidade Estadual implantou o curso de
Biologia em face do Interessa da comunidade pela formação de
biólogos para atender aos projetas Dgados à piscicUltura.
A necessidade de professores habilitados definiu a escolha
de Ucendatura em Letras para a Unidade de Ensino da Universidade Estadual em Nova Andradina. Dos 40 allmOS matrirulados, 10 já
são professores atuando na rede púbUca de ensino nova-andradinense. A Universidade Estadual está edificada em préá10 padrão.
o desejo pelo curso de Direito 1oi manifestado em pesquisa
realizada no munlcfplo e região de abrangência de Paranafba.
Resultado: 681 cancidatos se Inscreveram ao vestibular disputando as 40 vagas oferecidas.
A realidade do Mercosul encaminhou a comunidade de
Ponta Porã para a escolha do curso de Administração com hablfi-.
tação em Comércio Exterior da Universidade Estadual. Situada na
fronteira com o ParaguaJ vê surgirem novas oportunidades de intercâmbio e integração no novo bloco econOmlco do continente.
São laços finnes. como os dos vaqueiros que povoam os
nossos pantanais sul-mato-grossenses e que queremos definitivos.
Por esse relato pode-se compreender a importa:nàa. já
consagrada na prática, da Universidade Estadual para Mato Grosso do Sul e que aguarda presentemente o pronunciamento do Mi·
nistérfo da Educação sobre sua autorização definitiva de funcionamento. Nessa sentido. juntamente com a dinâmica reitora. Leocá.·
dia Aglaé Petry Leme, a a Deputada Federal Marisa serrano. for·
malizamos essa pleito perante o MEC. tendo o mesmo sido reme-tido à área técnica para a competente análise que. temos certeza;
será inteiramente favorável e corresponderá aos ans9ios da sociedade sul-mato-grossense e aos grandes objetivos da Univef'Si..
dada Estadual. é o apelo que reitero. nesta instante, ao Senhor
Ministro Paulo Renato de Souza no sentido que agilize a fonnalização desse histórico ato.

O operoso Secmtárlo de Educação e Cultura, AleiXo Paraguassu, bem como o Governador Wilson Martins. a bancada federal
representada pelos Senadores e deputados federais, aos Prefeitos
Municipais, as Câmaras de Vereadores. enfim. toda a sociedade de
Mato Grosso do SUl. aguarda a compreensão e a ajuda do Govemo
Federal para que o sonho se transfonne em realidade jUrídica.
A universidade está funcionando de fato. Possui recursos
orçamentários.prevlstos na Constituição Estadual.

Necessita apenas de autorização federal. É o que se espe-

ra. É a bandeira que a juventude sul-mato-grossense pediu-me

que desfraldasse. t:: a luta que nos impulsiona.
.
Temos fé, a causa é nobre e justa. Sei que venceremos!

O SR. PREsiDENTE (Levy Dias) - V. Ex' será
atendido na fonna regimental.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores, dentre as atividades econõmicas, a agropecuária é uma das que apresentam mais riscos.
Constituem ameaças as pragas, as doenças e as variações climáticas - estas, cada vez mais imprevisfveis, em função das alterações que vêm sendo causadas ao meio ambiente.
lncabfvel seria deixar o produtor rural sem mecanismos de proteção, considerando-se a extrema
relevância social de sua atuação, seja garantindo o
abastecimento para a mesa dos brasileiros, seja obtendo divisas por meio da exportação de grãos e outros produtos agrfcolas.
·
Para tal finalidade, foi criado, em 1973, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária Proagro, que funciona como um sistema de seguro
contra os riscos inerentes a esSe tipo de produção
êconõmica. Refonnulado pela Lei n• 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, o Proagro conta com recursos provenientes da participação dos produtores rurais,
além de recursos públicos alocados ao Programa
Na ocorrência de fenômenos naturais, pragaS' e
doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações, o
Proagro assegura a exoneração de obrigações relativas a operações de crédito rural, bem corno a indenização dos recursos próprios utilizados em custeio.
Ocorre que não tem sido feito o repasse dos
recursos do Proagro a produtores que a eles têm direito desde agosto de 1991. Tal·fato é inaceitável.
Cumpriram seu papel social os agricultores
participantes do Proagro que investiram na produção. O Poder Executivo deve cumprir a sua parte no
que foi contratado, sem qualquer delonga, processando imediatamente o pagamento das indenizações, assim que comprovado, em cada caso, o direito
a seu recebimento. Constitui grave risco para a Nação que se trate com tanto descaso - ou, mais do
que isso, com tamanha injustiça - o setor agropecuário, pois, como consta da mesma Lei n• 8.171
(art 2•, inciso IV), "o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento económico-social. •
É bom que sejam lembradas as dificuldades
por que vêm passando esses produtores rurais, acumulando dívidas sobre dívidas e, acima de tudo, não
tendo como reinvestir os recqrsos naquilo que constitui seu meio de vida: a produção agropecuária.
Por todas essas razões, foi com grande satisfação que constatei que a Medida Provisória 1.504,
editada no dia 13 de junho, autorizou o pagamento
das importâncias devidas corno indenizações relati- ·
vas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. É claro que nessa decisão adotada pelo Go-

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

vemo está impressa também a participação dos Parlamentares que têm reclamado a medida neste Senado e na Câmara dos Deputados.
E o mais importante, Sr"s e Srs. Senadores, é
notar que o Presidente da República, Fernando Henrique cardoso, com muito senso de oportunidade, ass~
nou o decreto que autoriza o Tesouro Nacional'a emitir
tlb.Jios para o pagamento das dívidas vencidas do
Proagro. A decisão foi pu61icada no Diário Oficial de
ontem, e tranqüiliza os agricultores brasileiros, que
aguardavam novo oxigénio para as suas atividades.
Neste meu pronunciamento, aliás, cabe reconhecer os primeiros bons resultados da ação do M~
nistro Arlindo Porto à frente da Pasta da Agricultura.
Sem demérito para o antecessor, o Senador Andrade Vieira, um homem de reconhecido espírito de
luta, que honrou o Governo e honra este Senado,
creio que as áreas económicas do Governo começam a reconhecer a importância da agricultura para
a sustentação do real, sem os sacrifícios que foram
impostos antes. Exemplo claro dessa mudança de
atitude é a reserva de R$4,5 bilhões para a próxima
safra e a destinação de R$1 bilhão para financiar as
unidades familiares de produção. Acho sinceramente que podemos ali(llE!ntar fundadas esperanças de
que a agricultura poderá caminhar sem sofrer os
preconceitos dos burocratas. Meus parabéns ao
Presidente Fernando Henrique Gardoso, que começa a dar atenção à agricultura, uma das suas prioridades de campanha politica.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Sobre a
mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o següinte_:
REQUERIMENTO N• 644, DE 1996
Senhor Presidente,
Pelo falecimento da ex-Deputada Estadual Alrnerinda Arantes requeremos, nos termos do art. 218
do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da casa, as seguintes homenagens:
·
a) inserção em ata de voto de profundo pesar,
b) apresentação de condolências à famflia e ao
Estado Goiás e à Assembléia Legislativa;
c) à Câmara Municipal de Goiãnia- GO.
Sala das Sessões, 2 de julho de 1996. - Senador Íris Rezencle.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esse requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senaàores que:o desejarem. {Pausa.)
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Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Sobre a
mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte
OFICIO N• 104/96 GLPDT
Brasflia, 27 de junho de 1996 .
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n• SF/940196, dirijo-me a
V. Ex" para indicar os Senadores Sebastião Rocha e
Ademir Andrade, como titulares, para comporem a
Comissão Especial, criada através do Requerimento
n• 585, de 1996.
À oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de consideração e apreço. - Senadora Júnla Marise, Líder do PDT.
.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias)- Foi encami·
nhado à publicação parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluindo pelo arquivamento do processo Diversos n" 94, .de 1995.
A Presidência, nos termos do parecer lido declara prejudicada a matéria
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dia,s) - A Presidência recebeu do Presidente da República a Mensagem n• 603, de 1996, na origem, de 28 de junho último, pela qual, nos termos do art. 52, inciso V, da
Consliiuição f'eáeral; soliciia seja autorizad;ra contratação de operação de crédito externo, entre o Governo do Estado do Paraná e o BIRD, no valor de
US$175 milhões {cento e setenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos), destinados ao financiamento parcial do Projeto Paraná 12 Meses.
A matéria, anexada ao processado do Oficio n•
S/63, de 1996, vai à Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Prosseguindo com a lista de oradores, concedo a palavra
ao Senador Carlos Bezerra. {Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
dada a relevância daquilo que a Senadora Marina
Silva vai falar, eu gostaria de trocar com S. Ex" a ordem na lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, ooncedo a palavra à Senadora Marina Silva.
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V. Ex• pode fazer uso da palavra sentada, se
assim o desejar.
A SRA. MARINA SILVA (PT·AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o Senador Eduardo
Suplicy por ter-me cedido o seu horário.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
falar aqui a respeito de um acontecimento muito importante e aproveito para registrar a minha satisfação com parte do resultado do trabalho da Policia
Federal: a prisão de um dos assassinos de Chico
Mendes, o Sr. Darty Alves. Digo parte, porque o outro assassino ainda se encontra foragido. Mas talvez, com a prisão de seu pai, o Sr. Darty, e com o levantamento das informações que poderá ocorrer a
partir disso possa ele vir a ser recapturado e pagar
pelo crime que cometeu.
A Polícia Federal, principalmente a do Estado
do Acre, durante todos estes anos, deve ter agido
com muita dificuldade, por falta de estrutura. Talvez
por isso tenha demorado tanto a ocorrer a prisão de
um dos assassinos.
Ministro Nelson Jobim, no Painel da Folha
de S. Paulo, diz à Policia Federal, no que se refere
à prisão de Darty:
"Vocês me deram o gol que eu esperava."
Eu diria para o Ministro que, em que. pese a nossa satisfação e a nossa alegria em ver um dos assassinos ser preso, temos que admitir que o gol foi apenas o do empate, ainda não foi o da y~ória, que. só
acontecerá quando tivermos também Darei de volta à
cadeia. Mas, acima de tudo, quando todo o processo
de investigação tiver terminado e estiverem pagando
também aqueles que tinham interesse em manter Dar·
Jy e Darei fora do alcance da justiça, que lhes faci!M·
ram a fuga e lhes deram cobertura durante três anos,
para que se mantivessem calados principalmente com
relação ao nome dos que também foram mentores do
assassinato de Chico Mendes.
É fundamental que a P9l feia Federal, o Ministro
da Justiça e a Justiça do Estado do Aore atentem
para esses fatos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já ti·
nham sido completados 1.227 dias da fuga quando a
Polícia Federal conseguiu prender o fazendeiro Darly Alves da Silva, mandante do assassinato de Chico
Mendes, ocorrido em 22 de dezembro de 1988. Ele
foi preso na manhã de domingo do dia 30 último, em
Mediciiãndia, no Pará, num assentamento do lN·
CRA.
E isto é muito interessante de se registrar: os
assassinos,
já bem havia d~o o Senador Jefferson Péres, conseguiram comprar um lote do lN·
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CRA de cerca de 300 hectares, e, mais do que isso,
conseguiram financiamento do Banco de. Desenvol·
vimento da Amazônia, o BASA. E mesmo com todas
essas operações, não foram identificados por n~
nhuma autoridade da policia ou de qualquer órgao
que seja, e conseguiram duran_te três anos viver
nessa região dessa forma, inclusiVe gozando de beneffcios do Poder Público.
Observando as fotografias de Darty que safram
nos jornais, percebo que ele sequer deu-se ao trabalho de modificar a sua aparência, cortando o cabelo
ou tirando a barba. Ele manteve a mesma aparência
que tinha quando morava no Acre. Como um homem desses conseguiu viver durante esses anos todos sem ser identificado pela polícia, se havia um
esquema tão grande para tentar recapturá-lo?
. Reconheço o quanto deve ser diffcil o trabalho
da Policia Federal, mas não posso deixar de registrar esses fàtos, porque não houve nem sequer uma
aHeração na aparência do criminoso, o que pude observar através de fotografias recentes dos jornais•.
A Policia Federal informou que Dariy foi locafi·
zado, há 50 dias, em Medicilândia, onde se estabeleceu como fazendeiro com o nome falso de Francisco Matias de Araújo. InfOrmou também que conseguiu levantar todo o roteiro da fuga do fazendeiro e
tem provas de que membros da policia o auxiliaram,
o que já havfamos dito inúmeras vezes. Ele estava
doente, com pneumonia, quase não conseguia levantar-se da cama. Portanto, não tem sentido dizer
que ele fugiu por uma abertura feita na cela do presidio. Deve ter sido levado em uma maca e colocado
no carro por um grupo de pessoas; talvez um avião
que caracteriza uma fuga
também o esperasse,
planejada.
Por isso, o Ministro Nelson Jobim ordenou que
Dariy Alves fique sob custódia especial na pennen·
ciária da Papuda, em Brasma.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero abrir um
parêntese para dizer o seguinte: à minha posição é
no sentido de que o Sr. Darty fique provisoriamente
sob custódia da Policia Federal em Brasma, porque
o presidio do Estado do Aore não tem condições de
recebê-lo, como também não tem condições de abri·
gar os inúmeros criminosos que, a todo momento,
fogem da cadeia.
O Ministro,· assim como o Governador do Acre,
que, durante todo o seu mandato, não tem dado
atenção aos problemas de segurança do Estado, devem levar em conta que o Darly, por ser um preso
conhecido no mundo todo, por ter assassinado uma
pessoa que é sfmbolo da luta ambiental, não pode fi·
car, ad lntlnltum, em um presidio de segurança má·
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xima em outro Estado, enquanto a população do
Acre está em segurança mínima, pela estrutura precária hoje existente.
Esse episódio deve servir para um questiona~
mente ao Governo do Acre: o que foi feito após a
fuga do Darly para oferecer condições dignas de segurança à população do Estado? Nada, absolutamente nada; ao contrário, houve pioras!
Nesse momento, não nos cabe apaziguar a situação com a prisão do Darly em um outro presídio,
mas, acima de tudo, devemos lutar, a fim de que o
Acre tenha o devido suporte para recebê-lo e para
oferecer condições também àqueles que são contraventares de repararem seus erros.
Nesse sentido, estou marcando urna audiência
com o Ministro Nelson Jobim para posicionar-me em
relação à questão e contribuir com algumas sugestões. Quero dizer-lhe o quão foi importante a prisão de
um dos assassinos e o quão é neeessária a conli:
nuação das buscas, a fim de que o outro também .
seja recolhido à cadeia. Acima de tudo, vou solicitar
a S. Ex" que nos ajude a tirar o Acre do caos em que
se encontra em relação ao problema da segurança.
A todo momento, temos notícias de presos fugidos; a todo momento, observamos cenas de violência
que nos assustam. Houve episódios em que delega- ·
dos foram quase espancados pelos marginais, que resolveram fazer justiça com as próprias mãos.
São casos lamentáveis. Ainda recentemente,
um dia após a prisão de Darei, foi assassinado um
parente próximo, um primo do comandante da PM.
Esse comentário é só para que V. Ex"s tenham
uma idéia da situação em que se encontra o Estado
do Acre em termos de segurança.
Estamos encaminhando um outro offcio ao Ministério da Fazenda para indagar as co.ndições e a
maneira pela qual foi feito o empréstimo. ao criminoso - em que pese o nome falso. Com certeza, ele
deve ter-se submetido a uma série de e~igências, do
ponto de vista burocrático. Para fazer esse emprésti- ·
mo, deve ter feito contatos com funcionários públicos, os quais, com certeza, poderiam tê-lo identificado. Todos esses fatos devem ser esclarecidos.
Com relação às condições da fuga, temos quase certeza de que alguns polfticos importantes, ligados aos latifundiários do Acre, tinham interesse em
mantê-lo afastado da Justiça.
Houve uma outra revelação, diwlgada amplamente pelos jornais do meu Estado, no sentido de
que a fuga pode ter ocorrido para que o então Governador Romildo Magalhães e um grupo de empreiteiros pudessem forçar o Governo Federal a destinar
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recursos à reforma do presidio. Ou seja, utilizaramse da fuga de Darly para pressionar o Governo a liberar os recursos.
Na época, os jornais levantaram a suspeita de
que o próprio Governador, juntamente com um grupo de empreiteiros, amigos seus, teriam articulado a
fuga para criar um fato político e obrigar o Governo
Federal a liberar imediatamente os recursos para
obras que, com certeza, como tantas que existiram
no Acre nesses úttimos anos, são suspeitas.
É fundamental a reforma do presídio; é fundamental uma atenção para o problema da segurança,
inclusive porque outras pessoas continuam sendo
ameaçadas, como é o caso do Pe. Paulino Baldassan, do Pe. Heitor Turrini e de tantos .outros que
continuam divulgando a luta de Chico Mendes.
Quero pedir que toda a atenção seja dada 'a
esse fato e que o Ministério da Justiça nos ajude- é
esse o termo certo -, já que o Governo do Acre não
tem se importado com a questão, num Estada. que
se caracteriza, para a maioria do povo brasileiro, lamentavelmente, como terra de ninguém.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex"
um aparte?
A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte
ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Marina Si~
va, ainda ontem, encaminhei telegrama ao Ministro da
Justiça. Nelson Jobim, dizendo que tantas vezes cobramos providências em relação à prisão dos assassinos de Chico Mendes e dos responsáveis pela sua
morta e que, desta vez, queríamos cumprimentá-lo
pela prisão do Sr. Darly Alves da Silva e por saberem
onde estava o $eu filho Darei - entretanto, este ainda
está foragido. V. Ex", desde os primeiros dias, no Senado, pronuncia-se sobre a importância para o Acre e
para o povo brasileiro da realização de justiça em memória de Chico Mendes e de todos aqueles que têm
respeito pela sua luta Tanto Darly quanto Darei Alves
da Silva foram condenados a 19 anos de prisão pela
morte de Chico Mendes. Em 1993, estive em Rio
Branco e visttei a Colônia Penal, juntamente com o então Prefeito Jorge V~ana e com V. Ex". Rquei impressionado com a maneira pela qual Darly e seu filho Darei conseguiram dali se evadir.

É passivei que tenha havido - os sinais são
evidentes - um desleixo por parte das autoridades
responsáveis pela segurança, em permttirem que
eles tivessem saído. Agora, faz-se desnecessário
desvendar, inclusive, o episódio da sua fuga. Se
houve responsabilidade por parte das aUtoridades
da Secretaria da Segurança e da Colônia Penal de
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Rio Branco, é preciso que haja o desvendar disso e
a responsabilização de quem, porventura, tenha colaborado para a fuga de Darli e de Darei. É muito importante que o Ministro da Justiça também tome as
providências necessárias para não permitir que se
repita a fuga desses que ceifaram a vida de Chico
Mendes. Tenho a certeza de que o povo do Acre e o
povo brasileiro, hoje, sentem que foi dado um passo
importante. Nesse sentido, pelo menos desta vez,
Chico Mendes está sendo lembrado, com a vontade
de que haja justiça, inclusive no que se refere a sua
luta, que continua no Acre e em todo o Brasil, de
respeito pela preservação da floresta, pelo direito de
os trabalhadores poderem cultivar a terra e dela usufruir dignamente, de terem o direito à sobrevivência.
Chico Mendes foi um solidário a todos aqueles que
lutam pela reforma agrária em nosso Brasil.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte
de v. EX" e aproveito para fazer um registro. Assim
que cheguei a esta Casa, todos os Srs. Senadores,
por intermédio de seus líderes, assinaram junto comigo um ofício, pedindo providências ao Ministro da
Justiça no sentido de que continuassem as buscas,
de que houvesse um reforço para que tivéssemos os
assassinos novamente de volta à cadeia.
Após um ano e meio, graças a Deus, podemos
agora parabenizar, em parte, o Ministro da Justiça e
a Policia Federal por terem conseguido prender um
dos assassinos. Digo em parte, porque é fundamental que não nos consolemos com o resultado parcial
conseguido neste momento. É lundamental que continuemos inquietos para que a justiça seja ·feita na
sua plenitude. É fundamental que principalmente os
Senadores do Estado do Acre continuem inquietos,
no sentido de dar ao nosso Estado uma estrutura de
segurança à altura do que merece aquela população
tão abandonada. Amanhã, os três Senadores pelo
Acre terão uma audiência com o Presidente da República. Nessa audiência, queremos dizer ao Presidente do caos que está vivendo o Estado do Acre,
do problema das estradas que foram embargadas
por irresponsabilidade do Governador Otleir Cameli,
que não fez um estudo de impacto ambiental, cau- ·
sande sérios prejuízos para aquela população, que,
ano após ano, espera que o Acre possa ficar interligado através das rodovias.

Quero também alertar o Presidente a respeito
do episódio da prisão de Darli em Brasília, no sentido de que ela seja temporária, e não definitiva, porque o Acre precisa ser o responsável pela tutela, em
termos judiciais e penitenciários, dos assassinos do
Chico. o Estado precisa, acima de tudo, de estrutura

Julho de 1996

para fazê-lo, mas não apenas pelo Darli, mas por todos os criminosos que hoje vivem praticamente em
situação de impunidade, cplocando em risco a vida
das pessoas de bem daquele Estado.
O fato curioso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que, quando recebi a notfcia da prisão de Darli, estava chegando ao Estado de São Paulo para participar de uma reunião com o Diretor Presidente da Pirelli do Brasil, para quem eu levaria a proposta da
criação de um pneu, que poderia ser chamado pneu
verde ou pneu da Amazônia, utilizando uma quantidade maior de borracha natural da Amazônia. A reunião foi realizada com o Sr. Giorgio Della Seta, que
se mostrou muito simpático e, com relação à idéia a
ele apresentada, disse que iria discutir com os seus
técnicos, principalmente com a pessoa responsável
pela área de marketing.
Fiz questão de dizer ao Sr. Della Seta que irei
apresentar a proposta a outras empresas de pneumáticos. Não se trata de querer privilegiar essa ou
aquela empresa. Pelo contrário, trata-se de colocar
uma idéia que, tenho certeza, será bastante promissora para aquela empresa que tiver de apostanlUm
dos temas mais importantes da atualidade, que· é a
questão ambiental.
Falei da idéia de se fabricar um pneu com uma
quantidade maior de borracha da Amazônia e fazer
toda uma proposta de marketing em cima desse
pneu, dizendo para os cidadãos que eles estão comprando um produto que ajuda a manter a Amazônia
de pé, que eles estão comprando um produto que
ajuda a fazer com que a nossa biodiversidade, o
nosso ecossistema possa ser preservado, um produto que, além de ser ecologicamente correto, é também socialmente justo. Afinal, aquelas populações
não podem ser condenadas a viver na miséria eternamente. Elas precisam de alternativas econômicas.
Já tive cantata com inúmeras entidades ambientalistas. Posso aqui registar uma das mais importantes da Itália, que é a Liga Ambiental, também
os Amigos da Terra e outras entidades ambientalistas, que estão ansiosas para que esse produto pos.
.
sa circular no mercado.
Com certeza, milhões de pessoas que não têm
como ajudar na luta pe!a preservação da Amazônia,
sabendo que, ao comprar aquele produto, estarão
dando essa contribuição, não tenho dúvida de que
se porão a postos para essa colaboração.
Como hoje ficou na moda dizer que o mercado
é que resolve tudo, estou sugerindo aos empresários que desafiem o mercado, colocando um produto
que possa sensibilizar as pessoas. Nos.Estado Uni-
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dos - eu não conhecia nenhum país estrangeiro tive oportunidade de observar, quando fui participar
da Semana da Amazônia, que os americanos preferem pagar mais caro pelo papel reciclado do que
pelo papel branco, utilizado no Brasil e que destrói
milhares e milhares de árvores.
No caso, o pneu com borracha natural poderá
sair um pouquinho mais caro, mas, com certeza,
também terá melhor qualidade, porque a borracha
natural é considerada uma das melhores. É com ela
que se faz o pneu de avião, as luvas medicinais e
inúmeros produtos que precisam de segurança máxima. Pode ser um pouquinho mais carci, mas o cidadão irá preferir comprar um produto mais caro a
comprar um mais barato, feito com borracha sintética ou com borracha da Malásia, que tem contnbuído
para destruir a Amazônia e as populações tradicionais, que bravamente vêm resistindo naquela região.
Espero que essa coincidência entre a prisão de
um dos assassinos e o esforço daqueles que continuam tentando viabilizar os ideais de Chico Mendes
não tenha sido um mero acaso, que seja um sinal de
bom agouro, para uma proposta que acred~o terá
bastante sucesso.
Não pararemos por aqui. Tive a oportunidade
de, em audiência com o Ministro do Exército, sugerir
ao Ministro que o Exérc~o da Amazônia, que tem
nos seringueiros, nos índios, nos cabocios, nos ribeirinhos uma grande parceria no que se refere à vigilância de nossas fronteiras, ao invés de usar borracha sintética para fazer as botas, as capas, as mochilas dos soldados, poderia usar o couro vegetal
com borracha da Amazônia, criando mercado para
mais um de nossos produtos, o que pode viabilizar ·
economicamente o nosso Estado.

Para minha surpresa - e quero demonstrar
aqui a minha gratidão -, o .Sr. Ministro concordou de
pronto. Tanto concordou que colocou à disposição o
laboratório do Exército para fazermos os estudos do
produto e atingirmos o padrão de qualidade exigido
pelo Exército.
Encerro agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu modesto pronunciamento dizendo que
parte da luta por justiça pelo assassinato de Chico
Mendes foi vencida. Foi preso um dos assassinos. É
preciso que não se baixe a guarda. Parte da luta de
Chico Mendes, nós quase a vencemos: demarcamos as reservas extrativistas, que são hoje um síffi7
bolo em toda a Amazônia. É apenas parte da luta;
porque hoje temos que completá-la, tomando as reservas economicamente viáveis, ecologicamente
sustentáveis e socialmente justas.
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O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tem a palavra o nobre Senador Edison Lobão, para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe do prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, Vll, do Regimento
Interno.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Orçamento
da República está naturalmente em plena execução,
em que pese o atraso com que foi votada a proposta
encaminhada pela Presidência da República ao
Congresso Nacional.
Como Presidente da Comissão de Rscalização
e Controle do Senado, estou particularmente interessado em acompanhar a execução das dotações destinadas às obras públicas, especialmente em relação
às verbas destinadas à retomada e, em mu~os casos, até a conclusão de diversas obras federais inacabadas, que conseguimos consignar no Orçamento
vigente.
Como se recorda, atuou ativamente no Senado
Federal, em 1995, a Comissão Temporária das
Obras Inacabadas, feliz iniciativa e sob a competente direção do eminente Senador Carlos Wilson. Dela
participei como Vice-Presidente. Percorremos o PaJs
de Norte a Sul, testemunhando pessoalmente o descalabro do desperdício de dinheiro público e recebemos de Governadores, Deputados Estaduais, Prefeitos e Vereadores amplas listagens de obras federais
iniciadas e não concluídas em todas às Unidades da
Federação.
O Relatório Anal da comissão foi concluído em
novembro de 1995, vindo a tomar-se importante material na apreciação da proposta orçamentária para o
corrente exercício.
Os ilustres Relatores da Comissão Mista de
Orçamento sensibillzanam-se com as informações
do Relatório daquela comissão e incluíram no Orçamento expressivas verbas, em montante superior a
R$1 ,5 bilhão, para a conclusão de mais de duzentas
das obras inacabadas por nós arroladas. A inclusão
das obras obedeceu_ a determinados critérios técnicos e prioridades sociais a fim de se adequarem à
sistemática orçamentária vigente.
Em razão da insuficiência dos recursos disponíveis para inveStimentos, não põde ser atendida a
totalidade das obras reclamadas. Eu pessoalmente
lamentei que não tivesse sido contemplada a conclusão da Barragem do Rores, no Maranhão, cuja deterioração, além dos prejuízos inerentes ao não-apro-
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veitamento pleno dos seus objetivos, põe erri risco
numerosas comunidades do meu Estado. Além desse, existem outros inúmeros exemplos. Entre as
obras que não foram contempladas, está a BR-135 e
a BR-230, além da ponte que liga Timon* a Teresina
sobre o no Pamaiba.
De qualquer modo, foi significativa a preocupação dos Patfamentares, Senadores e Deputados,
com o problema das obras inacabadas e foi importante a decisão de, a cada ano, destinar recursos
para sua conclusão. Foi dado o primeiro passo para
a nova consciência de que é injustificável iniciar-se
uma obra, que tanto suor exige dos contribuintes,
sem a intenção ou os meios para levá-la à completa
conclusão.
Agora, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
cabe ao Poder ExecutiVo liberar os recurso para a
retomada daquelas obras que o Parlamento elegeu
como prioritárias, dentro da limitação orçamentária
vivida pelo País.
São Bpr.'1as um bilhão e quinhentos e trinta milhões de reais, menos de meio por cento do Orçamento da República, mas de importância vital para milhares de passoas em áreas sabidamente can!ntes.
A administração federal, afinal, deve ser a principal interessada em concluir essas obras a que deu
início. Se não pôde concluí-las a tempo e a hora porque lhe faltaram os recursos necessários - embora
lhe coubesse indicá-los nas propostas anteriores -,
esse problema agora vem sendo sanado pela iniciativa do Congresso Nacional.
Em resumo: o Poder Executivo obteve no Orçamento para 1996 os recursos que se faziam imprescindíveis para a conclusão das suas próprias
obras p.aralisadas no tempo. A partir de agora, ao
que me parece, não há qualquer justificativa para
que não sejam levadas até o fim.
Essa a minha expectativa otimlsta, Sr. Presidente, confiante na eficiência dos que comandam o

Poder Executivo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. .
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Lauro Campos.
V. Ex" dispõe do prazo de vinte minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, domingo que
vem vai ocorrer o segundo tumo das eleições na
Rússia e muitos saúdam o acontecimento como se
fosse um avanço real da democracia.
Quando foi declarado o colapso da chamada experiência de construção do socialismo real no espaço
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da União Soviética, reli e fiz uma análise retrospectiva das leituras que tinha feito antenorrrente. Cheguei à conclusão de que praticamente todos os
grandes líderes intelectuais da União Soviética desde a Revolução de Outubro estavam conscientes do
que dizia Lênin: o socialismo não será para nós; talvez seja para os nossos filhos ou para os nossos netos.
Não foi no dia seguinte à revolução socialista,
que completou e continuou a revolução burguesa ali
feita em fevereiro do mesmo ano, que, por uma obra
mágica, se construiu uma sociedade socialista naquelas bases precárias, arcaicas, da sociedade da
velha Rússia. Lênin repetiu várias vezes que era
preciso uma globalização, era preciso que se constituíssem rapidamente os estados unidos socialistas
da Europa. Se isso não acontecesse, dizia ele, apenas os trabalhadores da União Soviética não poderão sustentar por muito tempo o socialismo."
Em 1934, em uma conferência feita em Copenhague, .Trotski falou praticamente a mesma coisa:'Quer por um erro de nosso Governo, quer por mais
uma tentativa - desta vez bem sucedida - de agressão externa, o socialismo venha a desaparecer na
União Soviética, ele renascerá, uma vez que as condições que possibil~aram a sua eclosão inicial ve,
nham a se repetir".
Paul Mattick, um brilhante economista alemão,
que se refugiou nos Estados Unidos e ali criou uma re-_
vista, em seu livro chamado "Marx e Keynes- O U~
da Economia Mista', ãiZia que a revolução de 1917 foi
uma revolução capitalista, keynesiana e não socialista.
E, à medida em que a releitura vai sendo feita,
vai se fortalecendo, na minha consciência, a nítida
convicção de que o festejado fracasso do socialismo
na União Soviética não passou de uma crise do capitalismo.
Na realidade, Charles Bettelheim, que desde
1935 estudou o idioma russo e escreveu vários livros sobre aquela sociedade, aquela forrração econômico-social, inclusive um livro, em quatro tomos,
int~ulado A Luta de Classes na União Soviética,
também afirma que a Velha Rússia, o autoritarismo,
o despotismo, a centralização sobreviveram à Revolução Verrrelha de 1917 e impediram que o socialismo realmente se edificasse naquele espaço.
Bettelheim, em seu livro de 1974, considera
que as relações despóticas, a hierarquia, a distribuição social do poder e dos privilégios continuaram
capitalistas após a Revolução de outubro.
Fenômenos semelhantes se encontram na sociedade brasileira e em sua História, onde, por
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exemplo, a abolição da escravidão conseiVou as re-

lações sociais e económicas de exploração, de subordinação do negro ao branco, de exclusão do negro de ter acesso ao poder, ao capital, à educação;
à habitação, e a desvalorização social do negro.
Também a independência política foi proclamada
sem mudar praticamente nada, uma vez que ela deveria ter-se dirigido contra quem a declarou, Pedro I,
personificação do poder colonial português.
Para Bettelheim, a construção do socialismo
deveria -tal como Rosa Luxemburg disse a Lênin priorizar o desenvolvimento da democracia na sociedade, nas organizações populares, nos sovietes
{conselhos populares), no Estado, ao invés de· um
desenvolvimento das forças produtivas.
Lênin viria, em 1920, atrair o capital estrangeiro
para o processo de acumulação que se iniciava. E
Trotski viu claramente, na sua A Revolução Trafda,
que onde não se haviam desenvolvido forças produtivas suficientemente, a fim de criar uma sociedade
bem abastecida, uma sociedade farta, era provável
que houvesse uma recaída do sistema polrtico socialista para os níveis de produção e desenvolvimento capitalistas correspondentes.
Norberto Bobbio, tal como Mattick, apontou a
ilusão de considerar-se a experiência soviética como
socialista. "E, nesse caso, a Revolução de Outubro
teria sido uma revolução sem cabeça ou com uma
cabeça diferente daquela que durante muito tempo e
com tanta insistência lhe foi atribuída?" Se o socia-·
lisino verdadeiro nunca existiu na União Soviética,
ele não poderia ter entrado em crise lá. O fracasso
da "formação social soviética" não significa fracasso
da construção do socialismo verdadeiro. "Quase
todo o ocidente", continua Norberto Bobbio, "considera {o atual estado da União Soviética) um Estado
socialista abortado ou jamais nascido".
Herbert Marcuse, em seu livro O Fim da Utopia, escrito em 1967, mostra-se convencido de que

a tentativa de construção da utopia socialista fracassara na União Soviética. Nisto ele concorda com a
quase unanimidade da Escola de Frankfurt. Estou
de acordo com a afirmaçãÓ de Marcuse, segundo a
qual, "na situação aluai, não existe urna área exterior ao capitalismo e que mesmo as sociedades socialistas e comunistas são hoje ligadas ao capitalismo num sistema mundial, presentemente unidos
para a vida ou para a morte".

"É diffcil fazer com que as pessoas .compreendam que o que lá acontece não-é absolutamente socialismo", repete Marcuse, coberto de razão; em seu
livro O Fim da Utopia, de 1967.
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O socialismo tomou-se um fardo insuportável
para os oportunistas de esquerda que, desejosos de
se tomarem confiáveis à burguesia nacional brasileira, jogam fora, sem conseguir criticá-los, a filosofia
de Marx e o socialismo, num só golpe.
No seu debate de 1967 - O Fim da Utopia Marcuse se refere. à formação económica e social soviética dizendo que o "o que lá acontece não é absolutamente socialismo", e nota uma convergência tal de
interesses {entre Estados Unidos e União Soviética)
em oposição aos {países) pobres que identifica os dois
grandes estados acima de qualquer diferença entre
sociedade capitalista e sociedade socialista"
E não é por coincidência que o autor anteriormente por mim citado, Paul Mattick, afirma que não
existe país mais parecido com os Estados Unidos do
que a União Soviética. Essa sua observação é da
década de 60.
Igualmente, Jacques Ellul - O Inelutável Proletariado - previu a ·crise económica na União Soviética e afirmou que a contradição fundamental entre o desenvolvimento das forças produtivas e as
relações de produção - não se circunscreveria ao
modo de produção capitalista como Marx determinara, mas que continuaria a aluar no socialismo soviético, provocando crises semelhantes às que produz
sob o capitalismo.
··
Obviamente, o que Jacques Ellul afirma é verdade, porque para a União Soviética se transplantou
a tecnologia cap~alista e ali permaneceu incrustada
às velhas reações capitalistas que se formavam no
seio da sociedade arcaica russa.
Diz ainda Herbert Marcuse que Stalin defendeu
este ponto de vista em seu primeiro trabalho teórico,
o ponto de vista de que as crises do capitalismo seriam transferidas para a União Soviética.
A produção de carros, individualistas, egoístas,
levam necessariamente à concentração da renda.
Numa sociedade em que não há mercado, como se
distribuir os carros que constituíam objeto emblemático da economia capitalista?
A produção de carros, transplantada para a
União Soviética depois dos anos 50, foi distribuída
através da força política, porque o despotismo do
mercado, um. mercado que exclui uma grande massa e fabrica uma falsa consciência acis· excluídos,
dando-lhes a çrença de que não são capazes e merecedores de receber uma renda digna que lhes permita o acesso à compra dos produtos de luxo, que
sempre moveram a economia capitalista.

Lá, na ditadura do mercado livre, obviamente
os critérios da distribuição e exclusão foram políti-
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cos, realizados através do despotismo que prevalecia no capitalismo antes de a economia de mercado
vir a se constituir. Isso ocorria no tempo do despotismo esclarecido, onde os processos de distribuição
da riqueza pareciam-se muito com os de uma economia sem mercado que se instalava na União Soviética.
A partir de detenninado momento, com o crescimento da produção, é evidente não haverá a possibilidade de se legitimizar a distribuição desses produtos, porque quando dois milhões de carros são
produzidos não são destinados apenas àqueles que
pertençam à nomenclatura e às burocracias civil e
militar. No entanto, temos dois milhões de carros à
disposição da sociedade. Quais os eleitos agora, se
vinte ou trinta milhões se encontram no mesmo status, no mesmo nível de renda, também merecedores de participar corno consumidores daquela produção?
Portanto, a insatisfação acompanha o transplante da produção capitalista, e ali se cria a cozinha
egoísta, a habitação indMdualista, o carro, meio de
transporte egoísta. Em 1953, foram grandes as discussões: dever-se-la pennitir a entrada dessas indústrias e, junto com elas, do egoísmo, do individualismo, da exclusão, da elite, ou priorizar apenas os
meios de transporte coletivo e as fonnas coletivas
de vida e de convivência?
Estou fazendo um resumo ligeiro de um trabalho que realizei em 1991 , publicado na Revista do
Sindicato dos Professores, e que agora atualizei,
tendo em vista a tentativa de entender esta eleição
que tenninará domingo na Rússia.
Gostaria de apenas enfatizar a semelhança estrutural entre a tecnologia capitalista, que foi transplantada para lá, e a impossibilidade .de construção
de uma sociedade socialista, com,base nesta tecnologia capitalista.
A tecnologia não é um produto exógeno corno
pensa Schumpeter, mas é sociomórfica, recebe a
fonna das relações sociais que produzem essa tecnologia.
A tecnolqgia capitalista foi, até 1929, voltada
para os artigos de luxo e, depois di!!50, ela piorou,
porque, a partir de 1929, volta-se para a produção
destruidora, para a produção bélica, que é hoje o seter com o maior peso no PIB mundial -em segundo
lugar vem o setor da cocaína, o setor do tráfico, o
setor dos barbitúricos.
De modo que, então, a nossa cuHura expressa
na sua prática, nas coisas cujas palavras não somos
capazes de escutar - as palavras das coisas - as
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suas prioridades reais: a guerra e os entorpecentes;
o re.sto é produto de cabeças bem-intencionadas;
Ao desviar as forças produtivas para a produção bélica, a União Soviética, que, em 1917, tinha
um PIB e uma renda per caplta vinte e sete vezes
menor do que a dos Estados Unidos, no final do processo, desviando forças produtivas potenciais para a
defesa, para a guerra, para o espaço, entrou também nessa perigosa forma de dissipação.
No capitalismo, a indústria bélica, a dissipação,
diz Keynes, é a única solução. "Penso ser incompativel com a democracia capitalista que o governo
eleve seus gastos na escala necessária para fazer a
grande experiência que demonstraria a minha tese,
exoeto em condições de guerra. Se os Estados Unidos se insensibilizarem com a grande dissipação decorrente da preparação das annas, aprenderão a conhecer sua força. • afirmou Keynes.
A força do capitalismo, de acordo com Keynes,
só pode vir dionisiacamente contrabalançada ou em
coordenação e em conjugação com as forças des- .
trutivas: Eros e Tanatos conjugados; e, agora, no capitalismo, com as forças destrutivas altamente potencializadas pelo lucro, pela mais alta taxa de !Ocre,
que o Governo injeta cria nesses setores destrutivas.
·
Ao se transplantar a estrutura do luxo e a estrutura da destruição das forças produtivas, aptas ao
capitalismo, para o espaço soviético, elas se mostraram completamente incompatíveis numa sociedade
demoCrata, distributiva, igualitária, que se pretendia,
no sonho, construir na União Soviética.
Portanto, era de se prever que realmente a experiência fracassaria. Mas a experiência fracassou,
porque, para a estrutura produtiva da sociedade soviética, para as relações de produção e para as relações sociais, transplantaram-se - como agora se
transplantam - as relações culturais, impedindo,
dessa fonna, que o socialismo verdadeiro, democrático, fosse ali erigido.

e

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Fazendo soar a campainha) - Peço a V. Ex" que finalize o
seu discurso, Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a V. Ex"
pela compreensão, Sr. Presidente.
Portanto, era natural que o apelo à economia
de mercado fosse feito e que, também, o caos ali se
implantasse. Cada setor da produção, na falta do capital constituído, capital privado, foi apropriado pelo
·poder, pelo poder da nomenclatura, pelos militares
que se apropriaram desses selares fundamentais,
principalmente o setor bélico, fazendo uma transfor-
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mação, a possível, para efeitos civis, em cad;a ponta
do mercado, não apenas no mercado da prostituição, não apenas no mercado do jogo, mas também
naquele mercado em que se adquirem as casas de
aposentados, transformando o comprador em seu
herdeiro, e esses herdeiros mandam matar os velhos aposentados para se aPropriarem desses bens.
Agora, nos cinco meses deste ano, quarenta e
seis diretores de banco foram assassinados. É a
máfia que se apodera de todos os setores da economia, a chamada economia de mercado.
De modo que, dentro desse caos, é aconselhável que não haja um retomo prematuro de Ziuganov.
Acho preferível estrategicamente que leltsin continue a se desmoralizar. Sei que o custo social da
permal)ência de leltsin é enorme, é imenso, mas se,
por acaso, o Partido Comunista fosse vitorioso, a ele
seria imputada, dentro de pouco tempo, uma segunda derrota do socialismo na Rússia.
A minha esperança é que, ao se maturar e sedimentar essa experiência é isso que eles querem fazer ganhando tempo-, numa próxima eleição,
passem a existir as condições fundamentais e indispensáveis para uma tentativa definitiva de reconstru. ção do socialismo ou qualquer nome que se queira
dar a essa formação económica, social, politica e
cuHural - o nome da rosa não importa; importa a
rosa, sua cor, seu perfume, sua textura.
Espero que se tenha consciência do que ali foi
feito. Não há absolutamente nada a ver com a cons,
trução do socialismo, cujos ingredientes constituem
a possibilidade de crítica, a livre imprensa, o debate,
a democracia e o pluripartidarismo, como Rosa de
Luxemburgo, entre outras pessoas, alertou, por volta
de 1918, logo após a revolução.
·
Sr. Presidente, infelizmente, como o assunto
era muito longo e o tempo escasso, seria uma mutilação maior do que a que pratiquei em meu texto,
conceder um aparte em meio a esse caminho um
tanto tumultuado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V.
Ex' poderá continuar seu discurso em outra oportu·
nidade.
O . SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
gostaria muito de conceder o aparte aos dois nobres
Senadores que os solicitaram, se não fosse abusar
da paciência da Presidência nem descumJ)rir o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Presid~ncia poderia até ser tolerante, mas há Senadores inscritos e, se não lhes for dada a palavra,
perderão esse direito nesta tarde.

e
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O SR. LAURO CAMPOS - Peço desculpas
àqueles a quem não pude, infelizmente, conceder o
aparte.
Sr. Presidente, peço que seja dado como lido o
meu pronunciamento, pois fiz um resumo do mesmo.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LAURO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
A CRISE DO CAPITALISMO NA UNIÃO SOVIÉTICA
O transcurso do tempo, realizador dos fenOmenos. mostra

qua os fatos que hoje ocorrem no Leste Europeu se encontravam
como embrião, presentes na prática e nas discussões desde o parfodo revolucionário de preparação e de lnído da construção do
socialismo.
As três primeiras décadas deste sácufo constituem uma
era privilegiada em que a grandeza dos acontecimentos teve
como testemunhas e protagonistas seres da dimensão de Lênin,
da Trotski, da Rosa Luxamburg, da .Kaustsky, da Uebknecht de
Martov•.• Usando as lentes produzidas por Marx e Engels, tlans-formando-as, conservando--as, adaptando--as, aqueles protagonis-tas da Revolução sociaJ!sta potanclàlizaram a teoria com a prática
e fartam daquela, cada vez ln ais; uma arma polrtica, t.m instrumento de luta num debate que viria a ser uma dlsputa. de vida ou

morta•
No lnk:fo do século, o movimento social democrata, os partidos trabalhistas, sociafistas e comunistas. os bolcheviques e os
menchevfques oonservavam suas discórdias dentro de limites em
que o entendimento era possfvel. Após o 11 Congresso do Partido
Social-Democrata Àusso (1903), Trotski "tentou obter uma conciliação entre bolcheviques e mencheviques•. Ele próprio se isolou
de qualquer corrente até 1917, quando apoiou a Revolução.
A atua1 mcafda da União Sovlél!ca no capitalismo alua
como um calmante necessário para que se faça uma reavaliação
tranqCiila dos argumentos, interesses e prognósticos que sustentavam as facções em conflito. Vertflca-se, também, que os acontecimentos atuais foram previstos por muitos dos grandes marxistas
do, século.
O PHrcJI e Longo Caminho para o Socialismo

As condições em que sa encontrava a Rússia dos pontos
de vista econOmlco, social, do grau de desenvolvimento da consciência de cJassa, de organização dos trabalhadores e camponeses, e do poder relativo da aristocracia e da burguesia determl·
nam o conteúdo dos debates, a estratégia revolucfonária, a extensão do processo revolucionário e seus limites.
lndicar-se-á, neste espaço, que as dúvidas a respeito da
qual o melhor caminho a ser percorrido a fim de consolidar o processo de construção do socialismo, evitando os perigos do autori~
tarlsmo a do burocratismo e do retomo ao capitalismo, estão
constantemente presentes na Dteratura marxista da época. Como
os obstáculos internos e lnternacfonafs presentes desde o infcfo
da revolução socialista não foram superados, o resultado atual
ura esperado por muitos. Talvez os grupos' eventualmente no poder, devido ao interesse na criação de uma imagem da um socia~
llsmo sólido e completo, de um lado, e os economistas e •ctanusta_s" sociais burguesas- que esperavam que o socialiSmo encontrasse a solução de seus problemas teóricos por melo das balas
capitalistas, constiturssem as exceções que toram tomadas de

surpresa pelo aluai recuo.
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O atraso em que a Rússia se encontrava no in fdo do século parecia constitUir um obstáculo intransponrvel à realização da
revolução socialista A burguesia nadonal se mostrava- fraca, debilitada pela presença do capital estrangeiro e do industrlalfsmo
estatal. A derrota na revolução de 1905 velo selar a incapacidade
de a burguesia realizar sua revolução na Rússia. O proletariado

urbano parecia não estar sequer quantitativamente preparado
para a revolução: a industrialização na Rússia conservara 67% da

população trabalhadora no campo.
Os menchevlques consideravam que a revolução burguesa
era indispensável para inaugurar um processo de transformação
e de desenvolvimento das forças produtivas indispensáveis à revolução socialista. Esta postura se considera ortodoxani9nte marxista no sentido de que Marx considerava que a contradição entre
o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção eram indispensáveis para que o caSulo capitalista fosse rompido, pennitindo um mais amplo crescimento na sociedade comur.ista. Na Rússia, o capitalismo atrasado estava longe de ter desenvolvido todas suas potencialidades dando lugar ao novo modo
de produção.
Quem primeiro rompeu com a noção da necessidade de
duas revoluções - uma burguesia e outra socíallstl - parece ter
sido Parvus, inspirador de Trotski. Este se convenceu de que a revolução burguesa de 1905 fora conduzida, na verdade, pelo proletariado que se encontrava relativamente forte. Trotski desenvolveu a
aprofundou as idéias de PaMJs, fazendo o que este não poderia ter
reafizado. Para ele a Rússia era um pafs asiático que se oddentaDzara em reação às ameaças do Ocidente. O estado russo se militarizou e burocratizou por meio de um processo de exploração dos
camponeses e de empobrecimento, até mesmo. dos proprietários
de terra. A industrialização do século XVIII foí promovida pelo poder
absoluto para erguer uma Infra-estrutura técnica necessária à defesa, e esse processo fortaleceu o poder central e perpetuou seu autoritarismo. A burguesia não conseguiu abrir espaço suficiente para
crescer e fazer avançar o processo de acumulação de capitaL O
despotismo russo se funda nessas características e na conseqüente
falta de uma dasse med"s.dora e sócia da exploração violen1a, centlalizada em tomo do poder autoritário.
O capital estrangeiro e a dfvida externa alimentaram a industrialização sem o correspondente fortalecimento da burguesia
nacional, a partir das últimas décadas do século XIX. aguçando
as contradições da sociedade.
Todos sabem que a Revolução de 1917 foi feita em duas
etapas- em fevereiro, a burguesa, e, em outubro, a comunistalapso insuficiente para que o capitalismo amadurecesse na União
Soviética.
Charles Bette!heim rea!ízou uma notável pesquisa em quatro tomos sobre "A Luta de Classes na União Soviética" em que
demonstrou que as relações sociais dominantes ria União Soviética, após a revolução de 1917, não eram socialistas e que não é
correto considerar-se a União Soviética como •pátria do socialismo", na medida em que a obra revolucionária deixou de se aprofundar. numerosas relações sociais caracterfsticas da antiga Rússia se mantiveram e disso decorre as esp3!1tosas semelhanças
entre a Rússia de hoje com a "Santa Rússia..2. Bettelheim, em seu
livro de 1974, considera que as relações despóticas, a hierarquia,
a distribuiçãO social do Poder e dos privilégios continuaram capitalistas após a revolução de outubro.
Fenômenos semelhantes se encontram na sociedade brasileira e em sua história, onde, por exemplo, a abolição _da escravidão conservou as relações sociais e econOrnicãS de eXploração.
de subordinação do negro ao banco, de exclusão do negro de
acesso ao poder, ao capital, à educação, à habitação, e a desvalorização social do negro. Também a !ndsp!ndência polftica foi
proclamada sem mudar praticamente nada, uma vez que ela de-
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veria ter sa dirigido contra quem a dedarou. P9dro 1. personifica-

ção do poder colonial, português.
Para Bettelhelm, a conSirução do socialismo deveria priorizar o desefl\'Ofvimento da damoaacla. na sociedade, nas organf.zações populares, nos sovietes (conselhos populares), no Estado,
ao invés de o desenvoMmento das forças produtivas. O rápido
desenvolvimento das forças produtivas que o "economlclsmo•
considera condição necessária à edificação do socialismo, exfgt:J a
presença de um Estado despótico e o enfraquaclmanto dos órgãos de eJCpressão da democracfa socialista. O que tez ossificar a
construção do socialismo na URSS não foi 9. Inviabilidade do so-.
cialismo como modo de produção e de organtzação da sociedade,
mas, ao contrário, foi a sobr!'!vivênda do caplta.Rsmo russo.
Paul Mattick, em seu livro Intitulado •Marx e Keynes- os limites da economia mista•, afinnou que a revolução de 1917 foi

uma revolução capllalls1a, keynesiana. o não socialista. Elo apontou, também, a semelhança entre a estrutura econOmlca. dos Estados Unidos e a da União Soviética. Para Mattick, nenhum outro
pafs se assemelhava estruturalmente mais aos Estados Unidos
· do que a União Soviética. Se Mattlck estiver correto, a crise atuat
da URSS não é a crise do socialismo. mas a crise do keyneslanlsmo aJi instaurado desde 1917.
Norberto Bobbio, 1al como Mattick, apontou a Ilusão de consf.
derar-se a experiência soviética como socialista. •e, nesse caso, a
Revolução de Outubro terfa ~do· uma revoluÇão sem cabeça ou cem
uma cabeça diferente daquela que durante muito tempo e com tanta

Insistência lhe foi atnbufda?" se o socialismo - r o nunca Olds-

o

tiu na União Soviética. ele não poderia ter entJado em crisa lá fracasso ria "fonnação soolal oovlé11ca" não slgnlllca fracasso dá cons-

trução do soCialismo verdadeiro. "Quase todo o Ocidente•, continua
Bobblo, "considera (o o1IJal estado da União Soviética) um Estado
soolalls1a abor1ado ou jamais nascido"".
Não teildo conseguido eliminar o conteúdo capitalista. que
muitos lrderes socialistas consideravam como indispensável para
desenvolver as forças produtivas, elevando-as ao nível da sociedade socialista, a experiência socialista abortou. Gorbachev apenas revelou, para os que ainda não tinham vfsto, os processos de
ossifici.Ção e de decomposição Que acompanharam a experiência
fracassada de construção do SOCialismo em um só pafs.
Herbert Marcuse, em s8u O Fim da Utopia (1967), se mostra convencido de que a tenta_tlva de construção da utopia sodalista fracassara na União SOviética. Nisto ele concorda com a qua·
se unanimidade da Escola de Frankfurt Estou de acordo com a
afinnação de MaraJse segundo a qual
situação atual, não
existe uma área exterior ao capitalismo e que mesmo as sociedades socialistas e corriiinistas São hoJe ligadas ao capitalismo num
sistema mundial, presentemente unidos para a Vida ou para a

-n.a

morte·".
Enquanto os Ideólogos capitalistas encetaram suas criticas
ao sistema soviético como se suas acusações fossem capazes de
invalidar o marxismo a o socialismo, as criticas mais fundamenta·
das ao sistema soviético partiram de marxistas autêntloos. •é dfff·
cil fazer com que as pessoas compreendam que o que lé aamte-

ce não é absolutamente socialismo•, rapete Man:use, coberto do
razão5• A posição do nolával filósofo alemão é lncomparavalmonte mais digna e correta do que a da falsOs mandslas que pretendem retirar do fracasso da "fofmação social sovfétJca• a prova de
que o mandsmo e o·soclallsrno estão errados e foram liquidados
por suas contradições. Para Bobbfo este erro atual representa a
inversão do antigo; •outrora havia quem sustentasse ser a ravolu·

ção wna má ravolução porque não eslaVa sondo fel1a obedecendo às férreas leis estabelecidas por Mane; hoje (1978) há multa
gente que defende justamente o contrário, ou seja. que o marxismo é uma má filosofia porque a revoluçAo socialista faDu no Leste

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Europeu..a. Como esta discussão sobre a falência do socialismo
na União SOviética, travada durante Várias décadas, chegou tarda
e pegou da surpresa nós, brasHelros desinfonnados, os esquer~

distas subdesenvolvidos respondem atabalhoadamenta aos acontecimentos que amadureceram lentamente na União SOviética. O
socialismo tomou-se um fardo Insuportável para os oportunistas
de esquerda que, desejosos de se tomaram confiáveis à burguãsia nacional, jogam fora. sem conseguir crttlcá-los, a filosofia de
Marx, e o socialismo, num só golpe.
No seu debate de 1 gs"? - O Fm da Utopia - Marcuse se
refere à tonnação economrca e social soviética dizendo que •o
que lá acontece não é absolutamente socialismo• e nota uma
convergência tal de interesses (entre Estados Unidos e União Soviética} em posição aos (pafses) pobres que identifica os dois
grandes estados acima de qua!guer diferença entre socie~de. ca-

pitalista e sociedade sociaJista•7.

.

Também Jacques Ellul previu a crise da fonnação economico-sodal soviética. Ele pratica o fe!tlcismo da tecnologia ao
considerá-la "verdadeiramente produtora da valor-. Elluf previu a
crise econOmica na União Soviética e afirmou que a contradição
fundamental- entre o desenvolvimento das forças produtiVas e as
relaç6es de produção - não se circunscreveria ao modo de produção capitalista como Marx detennlnara, mas que continuaria a
atuar no socialismo soviétJco, provocando, crises semelhantes às
que produz sob o caprtalfsmo. Ofga-sa de passagem que Herbert
Marcusa afinna que Stalln defendeu este ponto de vista •em seu
primeiro trabalho teórico•.
A Con!Jadição Transplarltada: Produção Elltlzada de Carros e de Artigos da Luxo numa Sociedade que Pretende Construir
a Distribuição da ProctuçA.o de Acordo com as Necessidades
O capitalismo traz consigo, desde seus albores nos artesanatos e nas manufaturas, sua vocação lrraslstfvel para dirigir a
parte mais nobre de sua produção, a mais valiosa e a mais concentradora de recursos produtivos e técnicos para os setores que
produzem artigos de luxo. Produtos nobres para a nobreza, eis a
mensagem gravada em hiaróglffos de ouro na produção das manufaturas dos séculos XVI e XVII. Sàvres Gobelin, vinhos e bebi·
das finas, perfumes, cristais e vidros, móveis e adornos constituíram os produtos de uma sodedade hierarquizada a partir de uma
cúpula.
Sismondl, pouco antes de Marx. daterminS)U_ o caminho
principal que uma sociedade indMdualista. concentrado.ra de po--

der e de renda vlrlaa.trDhar. A estnJtura da produção tinha de dar
prioridade aos artigos de luxo e a dasse dominante deveria dirigir
os estfmulos, os IncentiVos, as proteções estatais concentradas
nas empresas R~gias e Privilegiadas para a produção voltada
para ela própria.
À medida que as manufaturas se transformam em grandes
indústrias capitalistas. o despotismo armado, a axlraçlo do trabalho excedente por meios coercitivos visfvals e exteriores, o trabalho da mulheres e crianças, o alongamento da jornada de traba-

lho, o achatamento salarial, a presença dos fiscais e capatazes
para intensificar o processo de trabalho -a subsunção fonnal do
trabalho - se objetifica. na técnica, no movimento das máquinas
que devem ser alimentadas e submetidas ao ribno· do •grande autOmato• {Ure e Marx), do qual ós trabalhadores são apêndices
submissos. A estrutura polftfca pode perder parte de sau •despotismo esclarecido•, o poder politico pode ser divfdl® com os e»
merciantes a os Industriais que manipulam a seu favor as fonnas

técnicas e Impessoais de organizar a produção despótica. O peJourinho, o chicote, o poder da despedir livremente os trabalhadores, o poder de impedir que o mercado d9 trabalho se organiza
em sfndicatos, as orelhas cortadas dos desempregados -chama-

dos vagabundos -. tudo Isto vai ficando rapidamente arcaico. A
subsunção real do !Jabalho, o despotismo Impessoal sobre os tra\
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balhadores, a coerção exercida pGia técnica a polo mareado impessoais, a eficiência voraz do sistema produtivo modema. permlte a modernidade da sociedade. Acenda-se a luz da liberdade
burguesa, os esdarecidos déspotas são substituídos pelas ,lvres
forças do mercado•, as hardelras e substitutas do autoritarismo
monárquico urtrapassado. Os mercados livres passam a ser responsáveis pelos ajustes da produção Cada vez mais voltada para
a produção de artigos de luxo, mais excludentes. A liberdade modema. burguesa, é considerada pelo iluminismo como o ambiente
propicio à manifestação e execução daS leis naturais. as -mais fa..
varáveis ao gênero humano•. Qualquer crise, qualquer contradição, toda ineficiência poda ser, agora, atribuída ao maJ funciona.
mente dos marcados impessoais e não mais à lrracfonalidade da
produção capitalista. ao fetichlsmo das mercadorias.
As relações de exclusão, que marginalizam os trabalhadores assalariados a retiram deles parte substandaJ dos resultadoS
de seu trabalho são imputadas aos novos déspotas, os mercadoS
•Impessoais•. juizes a algozes dos velhos súditos, os novos cidadãos operários, cidadãos suburbanos, sem acesso à cidade, ao
direito •cM!•, à corte do capital, o novo désposta iluminado, -racionaJ•, mecanizado.••

A Revolução de 1917 realizou-se numa sociedade ainda
dominada pelo centralismo mercantilista a pelo despotismo •esclarecido• que lhe é contemporâneo. Tentar construir uma estrutura produtora de mercadorias, e, mais do que isto, produtora de
uma forma de produtos que objetivem ralações sociais mais desenvolvidas do que as contidas nas mercadorias, sem a presença
do mercado que dita e comanda a distribuição soda! da produtos
escassos e elitiZados, ~ recolocar sobre o EstadO os antigos Instrumentos de comando despótico, coetâneos da subsunção for·
mal do trabalho, da força pessoal e externa de coerção. O centralismo autoritário, a coação externa praticada por melo de vários
instrumentos usados pelo capitalismo manufatureiro, a organização política militarizada presente na •chamada acumulação primlUva• tiVeram de se constituir na fase de acumulação primitiva socialista. À eficiência robotlzante de Faf.ol, Taylor e Ford, a forma_.
ção eoonOmtca soviética responde com' Stakanov.
Uma vez estratificada uma estrutura garantidora da reprodução da produção, das instituições. dos privilégios, da estratlncação social, do ordenamento jurldico, da distribuição da propriedade e da renda, a estrutura se apresenta como uma potente força
conservadora. Até mesmo as Inovações tea1ológlcas e· o poder
-nlodemizante• da técnica são domados pelas ralações sociais
dentro das quais elas ocorrem. A produ~o da tecnologia não se
dá exogenamente, a la Schumpeter, mas ela também é parte da
totalidade histórica e social que modela todos os fenômenos que
ocorrem em seu Interior, como partes da totalidade. A tecnologia
capitalista, produtora de mercadOffas e de não-mercadorias, ao
ser transplantada - na falta de outra - para a União SOViética,
emprestou o caráter excludente, elitista e conservador (presente
na produção de mercadorias e de não-mercadortas) à produção
soviética. O sociafismo ficou prisioneiro das mercadorias. da suas
contradições, irracionalidades e limitações. A forma pós.mercado-ria que deveria assumir a produção soc4tllsta não foi sequer inj;

ciada no Leste Europeu.
Os sacrifícios impostos para a produção da infra-estrutura
técnica - estradas, ferrovias, hldrelélricas, · 9\"ndes fábricas e.
desde o prlncfpio para a produção de não-mercadorias béficas,
espaciais - não encontraram o marcado ,mpra"ssoaJ• como bode
expiatório; as figuras da LAnin, de Stalln etc., foram responsabill-

zadas pelo autoritarismo planill_cado e pelo desp~o repartitivo

numa economia sem marcado.
Quando o capitalismo aumentou suas forças produtivas e
passou a produzir artigos de ~~xo ~ massa foi também o marca-

--------~

----
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do •livre" que forneceu o critério de distribuição da renda nacionaJ,

os felizes vencedores vitoriosos na arena da "livre concorrência",
aos quais, •muito justamente" era concedido o ouro da vitória, da
renda elevada,. do consumo elitlza.do. Aos •perdedores•, trabalhadores excluidos, as batatas minguadas eram distribuídas por uma

"mão justa e invisível".
Quando, na União SOviética, a produção da meíos de
transporte individualistas - os carros - foram introduzidos juntamente com todos os duráveis egofstas, elitizantes e excludentes.
as form'!S impessoais, do mercado, de distribuição daquelas mercadorias inelâstiam. Os privilegiados - burocratas, militares, genrocratas, os membros da nomenclatura, não eram os vitoriosos e
merecedores privilegiados, produzidos e justificados pela econo-

mia de mercado capitalista, mas os detestáveis consumidores soviéticos. Faltou o mercado para transfonn;;tr o privilégio em "justiça•, na justiça capitalista que legaliza Ós privilégios e se transforma, ela própria (a aplicação da justiça). em um privitégio.
Localizamos o efeito engavetamento na crise de 1929, nos
Estados Unidos: a impossibirldade de ampliação do mercado de
carros e duráveis por melo do aumento da renda da •cJasse média• r obtida por meio do empobrecimento dos trabalhadores situados na base da pirâmide de rendas.
Na União Soviética. o primeiro milhão da adquirentes da artigos de k.Jxo - buroaatas, tecnoaatas. militares- constituía um grupo vlslvel e capaz de justi11car e legitimar seus privilégios. Mas, à

medida em que a produção aumenta para, digamos, 1,5 milhão de·
unidades de' carros e 3 milhões de televisores. 10 ou 20 mHhões da
consumidores se Julgam igualmente merecedoras de adquirir as
mercadorias de luxo. Como salacionar os privilegiados que terão
acesso aos produtos escassos? Quanto mais aumenta a produção,
maior o número daqueles que se julgam injustamente exclurdos. O
capitalismo criou seu mercado, que tema Impessoal a escolha dos
eleitos, dos consumidores privilegiados e a exclusão dos conformistas. O men:ado capi1aista- sua lógica dislllbuidora. sua desigtJaldade distrlbutivista, suas relações de exclusão - passou a ser requeri-do como mecanismo capaz de adequar a produção de mercadorias
de luxo aos consumidores soviéticos antagoniZados.

Confronto e Semelhança

As semelhanças acima apontadas entre Estados Unidos e
União SOviética decorrem, tambám, das ralações de confronto, de
polarização e de oposição recrproca entre as duas potêndas.
A polarização entre Estados Unidos e União Soviética, que
se. tomou mais marcada após a 11 Guerra Mundial, foi motivada
por antagonismos polftfcos e ideológicos e não por disputas económicas decorrentes da concorrência internacional e das lutas
imperialistas. Mas, não pode haver dúvida de que a economia de
guerra, a corrida espacial, a guerra fria, que mantiveram acesas
as relações de confronto e de oposição recrproca, partiram dos
Estados Unidos para quem os gastos bélicos crescentes constitufram, dedaradamente, a unidade das soluções de suas contradições básicas. O capitalismo, para escapar das previsões que
Marx fizera, deve impadir o desenvolvimento da forças produtivas.
Caso contrário, as relações sociais da prodUÇão - entre capitalistas e trabalhadores assalariados - não consegQirão se manter, o
capital não obterá uma taxa de lucro capaz de reproduzi-lo, a capacidade de consumo não poderá absorver a oferta crescente de
mercadorias. O governo capitalista, keynesiano, passa a comprar
o lugar dos trabalhadores, elevando o nfvel de demanda combalid9 pelas relações sociais que empobrecem o consumo operário;
se o outro problema era a queda da taxa de lucro que a sobrea.cumulação revela, então o governo despótico passa a prodUZir dinheiro-papel (state money) e o repassa aos capitalistas sob a forma de estfmulos, incentivos, lucro fictício -que se soma ao lucro
real extrardo do trabalhador. As despesas de guerra, espaciais.
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na compra do exc:adante Invendável. am pagamento pam que os
fazendeiros não plantem ou plantem cactus (Roosevelt, 1934), na

compra da café para jogá-lo ao mar (Ga1úllo, 1931), am estradas
paralelas, em •obras completamente dissipadoras e não apenas
parcialmente dissipadoras•. como Keynes aconselhou, desviam

as forças prodU\M!S, transformam forças produtivas de máquinas
e de meios de consumo em forças destrutivas e improdutivas. evitando a contradição prevista por Marx. •Duvido que tenhamos co-nhecido um auge recente capaz da levar ao pleno emprego, exce.to durante a guerra•, afirmou Keynes. em 1936, na sua Teoria
Geral. •Penso ser incompatrvel com a democracia capitalista que
o govemo eleve seus gastos na escala necessária para fazer a
grande experiência que damonstfarfa a minha tese, exceto em
condições de guerra.
os Estados Unidos se insensibilizaram
com a grande dissipação decorrente da preparação das armas.
aprenderão a conhecer sua força (Keynes. 1940).
Enquanto o capi1allsmo não pode desenvolver suas forças
produtivas sob pena de provocar uma crise e ter de superar, final.
mente. suas limitações por melo da instauração de relações sociais

se

superiores, sOcialistas,

o problema prindpal do sociaismo real so-

viético sempre foi o oposto. Para a União Soviética, o atraso das forças produtivas difiCUltava ou mesmo impedia a edificação do socialismo verdadeiro, democtático. A violenta acumulação de capital que
se vertficou na União Soviética. a chamada acumulação primitiva

sodafosta, impôs sacrlliclos Ião grandes aos camponeses que só toram suportados dian1a de ralações poUticas auiDrilárias. As amea-

ças da invasão. a guena civil, a 2' Guerra Mundial, a guerra fria a o
confronto na corrida annamentista obrigaram a fonnação GconOmico-sQCial soviética a desviar as forças produtivas. nacessárias para
a edtflcação de uma sociedade socialista. transforma:ndo-Bs em for·
ças destrutivas • improdutivas. o esforço acrescido dos 1rabaihadores não obteve resposta no aumento do padrão de bem...-, de
conforto. As relações sociais não puderam se democratizar, os trabalhadores não pu~ram participar nas deds6es a respeito da duração da jornada de 1rabalho, do que produ2ir, de quantD produzJr,
conservando-se o planejamento centralizado e autoritário e as refações de cima pam bâixo nas inddstr!as hierarquizadas.
A economia de guerra, que é a unidade das soluções
do capitalismo keynesiano, constituiu o mais sério e intransponrvel problema que se antepOs à construção 'do· socialismo
verdadeiro.
a economia de guerra tossa· superada,. se o confronto e
a corrida annamentista cessassem. o capitalismo ficaria sem solução e o socialismo sem problema.
Rostcw, assessor da defesa de Undon Johnson, confessou
que a •lógica que está por trás dos gastos em defesa dos Estados
Unidos é obrigar a União SOviética a fazer o mesmo e, com isto.
impedir que ela desenvolva suas forças produtivas, • pré-requisito
necessário, indispensável à construção do socialismo democrático, à superação do jugo da necessidade.
A mentalidade readonária imputa ao conteúdo dialétlco e
hegeliano do socialismo marxista a culpa pela agressividade militarismo e burocratismo -. presentes na formação polftlca,
econõmica e social soviética. Tal conteúdo não se d9ve
a
Hengel nem a Marx. mas às relações capitalistas internacionalmente dominantes. •A mão franco-brita.nfca armou a Polõnia e os
exércitos brancos, e a revolução teve, para sobreviver, de substituir a discussão politica pela organização eficaz. Não foi ~ ·revolução que. em princfpio se burocratizou. mas a burocratização

se

nem

ihefoi imposta da tora•, nota Orlando Miranda na introdução do

8
livro Trosky, por ele organlzado •
_
Se a União Soviética não tivesse desenvolvido UIT,Iél estrutura produtiva semelhante à dos Estados Unidos, em que o depar· ·
tamento bélico, espacial e improdutivo se toma axial. ela teria sfdo
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devorada pela agressividade capitalista. Em 1948, Winston Chur·
chlll, o campeão da democracia burguesa, que anterfonnente
queria tenninar a 21 Guerra mMundlal em Moscou, propOs aos governantes aliados que se aproveitasse a inferiortdade da União

SOviética na construção da bomba atomlca e que se deflagrasse
uma guerra nudear imediata contra a URSS.
Como o PIB dos Estados Unidos é três vezes maior do que
o da União Soviética, manter o confronto armamentista no mesmo
ritmo significa, para esta, t.m1 desgaste três vezes superior. Entre
1948 e 1970, a URSS despendeu cerca de US$980 bilhões em
guerra, enquanto os Estados Unidos gastaram US$1,2 tri!Mo
para o mesmo fim.

Quando as despesas bélicas dos norte--americanos atingi~
ram US$300 bilhões em 1990, a União Soviética jogou ao chão a
toalha da derrota que Gorbachev tinha nas mãos desde 1986.
À estrutura produtiva fortemente apoiada nas produções
bélica e espaçai, correspondeu a estratificação social em que militares e tecnocratas concentram poder, terça e privilégios. A distribuição social do poder, dos privilégios e das decisões se centralizou despoticamente à medida em que os órgãos populares - os
conselhos (soVietes), as cooperatiVas. as associações e o partido
-se enfraqueciam.
O complexo lnd!.lstrial-militar que, de acordo com o general
Eisenhower, comanda os Estados Unidos, é a versão capitalista e
original do burocratismo militarista soviético.
O que levou o socialismo real à crise não foi a inviabilidade das relaçõeS sociais socialistas, mas sua incompletude; não foi a abolição da propriedade privada e o igualitaris·
mo, mas os privilégios e as desigualdades que cresceram ao
Invés de serem sup~rados; não foram as dificuldades do planejamento central, mas, como dizia Gorbachev na Perestroika, a •frouxidão• presentes naqueles que pretendiam restabelecer a propriedade privida que hoje ele e grão-duque lels-tsin defendem com ardor.
A Anomia na Rússia

O recuo da sociedade soviética ao capitalismo, eufemisti·
camente apendado de economia de mercado, pressupõe a gene-

ralização da propriedade privada capitalista. a l!ansfonnação da
força de trabalho em mercadoria, a generalização do mercado de
trabalho, o direito capitalista de apropriação da mais-valia que á o
objeto real da propriedade privada capitalista. Para isto, é necessário que se detennlnem quais serão capitalistas e quais serão
trabalhadores assalariados; quais venderão a força de tmbalho, e
quais embolsarão os lucros; quais serão os bancários e quais os
banqueiros; quais serão os proprietários de tanas, e quais os
camponesas; quais serão os privilegiados que terão acesso aos
canos e aos •duráveis• e quais serão os exdufdos•.. A expropriação dos trabalhadores e dos pequenos proprietários fundiários foi
um processo multissecuiar na Europa ocidental.
Quais serão os empregados e quais serão os desempregados, uma vez que muda o critério de contratação de trabalhadores: agora, quem não produzir lucro,,quem não for •eficiente• de
acordo com os padrões capitalistas, rúa.
O dinheiro terá de perder sua simpllddade para se transformar em capital-dinheiro (na mão do capitalista da i1dústrla), em capital-dinheiro de comércio (na mão do comerciante) e capital espe-

culativo (na mão do banqueiro). Além da novas funções que as ralações sociais capitalistas emprestarão ao dinheiro, ele terá de assumir difemntas fonnas de circulação. A l!anstonnação quantilallva do
dinheiro II(Tl capital exige que ela se apresenta em datarmlnado nlvel de aa.Jmu&ação antes do qtJal o dinheiro não pode virar capttal,
comprar Indústria, contratar trabalhadores, comprar matérias-pri·
mas, etc. S6 o capitaJ estrangeiro está pronto para explorar o tra--

balhador russo.
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O leste europeu inaugurou duas bolsas de valores antes
que o capital aclonário fossa criado lá!
Se o socfalismo dessa certo na União SOviética, estariam
equivocados todos que perceberam sua inviabilidade: Marx. Engels, Lênin, Trotski, Betteihelm, Marcuse, Paul Mattlck, André
Gorz, Jacques Ellul .•. O que nenhum previu foi a profunda e inédita crise de transição para o capttallsmo, que se apresentará
como um profundo caos. A falta de normas da fonnaçã.o economico soCial soviética, em desagregação, e a ausência de normas, instituições e relações capitalistas aprofundará a crise económica (Durkhelm).
O capitalismo cêntrico atravessa, atualmente, gravrssimos
problemas de sobreacumulação ao nfvel mundial, O espaço a ele
aparentemente aberto no leste europeu solucionaria temporariamente as dificuldades de investimento que marcam a crise de so-breacumulação.
·
A crise do capitalismo á um processo que tende a comple-tar-se e sua completude se dará quando a crise do capitalismo se
verificar, também, no leste europeu. A negação da negatividade
que o capitalismo carrega consigo será feita por melo da crise e
da força usada como contra-agressão. Assim, a aise completa do
capitalismo prepara o terreno para a construção do socialismo
ye{dadeiro, só possfvel em escala planetária.
O que anUi se prevê é apenas o resultado do desde·
bramento de contradições em curso no capitalismo mundial.
Previsão, mesmo, foi a feita por Trotski em 1934 em palestra
realizada em Copenhague: •Mas, na União SOviética, ainda
não existe socialismo. Um estado de transição, coalhado de
contradições, carregando pesada herança do passado, sofrendo a pressão Inimiga dos Estados Capitalistas -isto é o
que ali predomlna•9 • Agora. a previsão de Trotski: •Se por
causa de certas circunstancias extraordinárias ou extraordl·
narlamente desfavoráveis - por ~xemPio, uma intervenção
mllitar vitoriosa do exterior, devido a faltas irreparáveis do
próprio governo soviético -, se restabelecesse o capitalismo
sobre o imenso território soviético, sua inevitável insuficlên·
cia histórica aprontaria, rapidamente. sua nova queda, vftima
das mesmas condições que provocaram, em 1916, a expio·
são• to.

•o presente está sempre grávido do futuro. Basta saber
enxergar para ver um no outro• ••• Lênin dizia que o socialismo
seria construfdo para •nossos filhos ou para nossos netos•.
Ele contou nos dedos os quarenta primeiros dias e considea
rou ufna vitória a superação daquele recorde: as Comunas de
Paris, a mais longa experiência socialista anterior, durara •
quarenta dias. Diante de tantas ameaças internas e externas
Lênin disse: •ou o socialismo vencerá os piolhos ou os piolhos vencerão o sociallsmo• 11 • Venceram os piolhos capitalis-tas já exaustos, caóticos, em estado de co~a.
1Trotsl<i B. Knei-Paz. Revolução do AllaSO ln História do Marxismo, organização de Eric Hobsbawn, Paz e Terra. p. 165.
2 Charles Betteiheim, op.ctt vol. t, 1974, p. 53.
3 NOiberto Bobbio. As it:Jeolo{jas e o Pod9f 9fT/ Crise. Ed. UnS. p. 65.
4 Herbert Marcuse. O Fim da Utopia. Paz e Terra. p. ss:
51dem. lbidem. p. 79.
6 Norberto Bobblo. op. cil p. 64.
7 H. Marruse, op. cil p. 79.
8 EdnoraÃtica 1981. 25.
9 Leon Trotslci. O que foi a Revolução da Outubro, ln Revista Civilização Brasileira. caderno Especlal1, novembro, 1967. p. 148.
10 Idem, lbidem p. 138.
11 Luciano Gruppi, O Pensamento de Lênin, Graal, 1979, p. 206.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -V.
Ex" será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. S. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a Organização das Nações Unidas
divulgou, na semana passada, o Índice de Desenvolvimento Humano que mede a qualidade de vida e o
progresso de uma sociedade. O documento conclui
que o Brasil, em verdade, é constituldo por três paises diferentes: o primeiro, melhor situado, é comparável ao conjunto de palses do Leste Europeu, antigamente chamado de Segundo Mundo; o bloco intermediário está no nível da maioria dos vizinhos latino-americanos. E o terceiro é semelhante à África.
Na média, segundo o relatório da ONU, o Brasil está
entre a Bulgária e o Cazaquistão.
O atual estágio do desenvolvimento humano do
Brasil foi determinado por três indicadores - renda da
população, escolaridade e expectativa de vida ao nascer. Essas três referências integram o Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No
caso brc·.sileiro, ele foi montado sobre os resultados do
último c.8nso nacional, realizado em 1991. O Brasil, alcançou a nota o,797, no máximo de 1 e mlnimo de
zero .. Os primeiros colocados foram Canadá, com
0,950, e Estados Unidos, com 0,937 pontos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o r!)lat6rio do PNUD contém dados interessantíssimos para
quem deseja conhecer melhor os mistérios do Brasil.
Embora seja baseado nos números do censo de
1991, ele já demonstra a redução do número dos jovens no conjunto geral dos habitantes e, ao mesmo
tempo, indica o aumento do conjunto de pessoas
acima de 65 anos. A participação na :;;ociedade de
pessoas abaixo de 15 anos cairá de 35% para 24%,
entre 1990 e 2020; a faixa de 15 a 65 anos aumentará, no perfodo, de 60% para 69%; e ó número de
pessoas acima de 65 anos deverá pular de 5 para
8% do total de brasileiros.
·
Isso significa que teremos menos jovens e ·
mais Idosos, indica uma modificação éspetacular no
tecido social brasileiro. O Brasil ficará mais velho,
deixará de ser tão jovem como até hoje se tem apresentado. Mas esses números também apontá.m para
a necessidade da reforma do Estado, que será obrigado a se preparar melhor no sentido da amparar a
velhice. O documento afirma que 'a combinação do
subdesenvolvimento com o aumento da· população
idosa será socialmente muito complexa'.
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O Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Fernando Rezende, citado
pela Gazeta Mercantil na edição de 18 de junho último, afirma que, diante desses resuttados, 'é fundamental a reforma da Previdência';
Segundo o estudo do PNUD, 49,4% dos brasileiros atingiram o índice 0,8% e são os que vivem melhor dentro do Pafs. Essa população de
quase 60 milhões de pessoas está distribu Ida pelos Estados do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espímo Santo. O segundo Brasil abrange sete Estados com o IDH entre 0,7 e 0,8. São eles: Amazonas, Amapá, Minas
Gerais, Mato Grosso, Goiás, Roraima e Rondônia.
Nessa área do Pais vivem 17,3% do total da população brasileira.
No entanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o documento aponta, sem hesitações, para a
grande chaga nacional que é o desnlvel entre as regiões. Cerca de 33,3% da população brasileira possui os
fndices mais baixos de desenvoMmento hurilano.
Esse 'subpaís" está situado no Nordeste e abrange os
Estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Maranhão, Ceará, Piaul, Alagoas e Paralba,
e ainda o Acre e o Pará Esses Estados têm IDH menor que 0,7. O Estado de Tocantins não entrou nessa
pesquisa por falta de estatfsticas.
Embaixador da ONU em Brasma, César Miguel, quando anunciou as conclusões do relatório do
PNUD, recorreu a urna frase do Presidente Fernando Henrique Cerdoso. Ele disse: 'O Brasil não é um
pais póbre, mas sim um pafs injusto'. O relatório do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento contérri dados eloqüentes, quase escandalosos, ao apontar para a necessidade de combinar desenvolvimento económico e humano por intermédio
das políticas sociais adequadas. O Estado com a
maior expectativa de vida no Brasil é Roraima, ultrapassa a 75 anos; o menor fndice se verifica na Paraíba: menos de 60 anos.
O documento estima em 42 milhões o número
de pobres no Brasil em 1990, o que corresponde a
30% da população. Eles estão em dois pólos distan•tes de pobreza: no Nordeste rural e nas grandes
áreas metropolitanas, Inclusive Rio de Janeiro e São
Paulo. Na Região Norte, os pobres são 43% da população total; no Nordéste, 46%; no Sudeste, 23%;
· no Sul, 20% e no Centro-Oeste, 25%. O relatório
não especifica o número de indigentes inciufdo nos
42 milhões de pobres.
O Brasil registrava em 1990 1m dos maiores fncices
do mundO de desigualdade. Os 20% mais ricos se apro-
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pliavam de 65% da renda nacional, enquanto os
50% mais pobres ficavam com apenas 12%. A renda
mécfa dos 10% mais ricos é quase binta vezes
maior que a renda mécfa dos 40% mais pobres, oontra dez vezes na Argentina, cinco vezes na França e
vinte e cinco vezes no Peru. A parcela de renda em
poder dos 20% mais ricos aesceu 11 pontos percentuais entre 1960 e 1990, enquanto a dos 50%
mais pobres caiu seis pontos; a das dasses intermediárias permaneceu quase sem alteração.
Segundo os padrões internacionais, o nível
educacional brasileiro é intermediário, variando de
0,83, no Distrito Federal e São Paulo, a 0,54 em Alagoas e 0,57 na Paraíba. O relatório mostra também
que os gastos federais com a saúde, que no início
dos anos 80 correspondiam a 12% da receita, chegaram a subir para 17% em 1989. A partir de então,
voltaram.a cair e,' em 1992, retomaram ao patamar
anterior de 12%.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o relatório
do PNUD prevê que até o ano 201 O o Brasil deverá ter
um crescimento econômico da ordem de 5% ao ano.
O trabalho também sugere que o Brasil se encontra
hoje em melhor situação para ingressar em novo ciclo
de progresso. Os autores do estudo acreditam na possibilidade de o País alcançar a igualdade social e reduzir significativamente a pobreza Os principais fatores
que devem contribuir para que esse novo cenário seja
realidade são a queda da taxa de crescimento da per
pulação, as tendências do processo de urbanização, a
capacidade empresarial e tecnológica já adquirida e a
dimensão do mercado interno. ·
Um relatório como esse, produzido pelo PNUD,
um organismo internacional isento e criterioso, causa enorme impacto.
Em primeiro lugar, nós, representantes do povo
sofrido do Nordeste, não podemos ficar de braços
cruzados, esperando que, por geração espontânea,
o crescimento econOmico occrra na região. É preci·
se, depois desse formidável mapeamento da pobreza, atacar o problema com todas as forças. É fundamental engajar os governos estaduais e o federal
num verdadeiro mutirão no sentido de realizar os in·
vestimentos necessários para retirar o nordestino
dessa situação vexatória, que a desigualdade brasileira lhe impõe.
Nós, representantes do poVól brasileiro, não per
demos ficar silentes diante de um documento de ta·
manha gravidade. Está escrito que as áreas mais
pobres do Brasil estão s~uadas nas regiões rurais
,do Nordeste e nas grandes áreas metropolitanas.
Pr~samos aluar também nesse segmento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Não podemos cem-
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pactuar, por omissão, com o descaso reinante no
setor de saúde, que, aliás, impôs um preço elevadíssimo a meu Estado, Pernambuco, na forma das vítimas da hemodiálise de Caruaru.

Creio, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
que todos nós, no Senado da República, deveríamos adotar esse trabalho elaborado pelo PNUD
como uma espécie de orielltação quando formos decidir ou deliberar sobre os investimentos do Governo
Federal. Os governos existem para solucionar conflitos, proteger os desvalidos e propor desenvolvimento nas áreas carentes. Os Governos dão soluções
aos conflitos internes de uma sociedade. Eles não
podem agravá-los.
É chegado o momento de o Governo do Brasil
assumir uma posição clara, límpida e objetiva no
sentido de reduzir as desigualdades regionais e as
diferenças de renda entre as pessoas. Não há, nem
pode haver, o pleno exercício dos direitos do cidadão diante de um cenário em que faltam escolas. O
atendimento médico é precário, o saneamento básico foi esquecido e o emprego d.esapareceu. A retóri·
ca ajuda pouco diante da monumentalidade da obra.
É preciso o grito de alerta. É preciso mudar. Chegou
a hora de mudar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Soli·
cito ao nobre Senador Joel de Hollanda que presida
os trabalhos, a fim de que eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Eduardo Suplicy. suplente de Se-.
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Com
a palavra o Sr. Senador Bernardo cabral. (Pausa.)
Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
S. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Senador Joel de Hollanda, Sr"s e
Srs. Senadores, o Brasil comemorou dois anos de
Plano Real. Infelizmente, também ganha outro bi·
campeonato que nos deixa entristecidos.
O Senador Joel de Hollanda acaba de proferir
discurso em que cita o relatório do Banco Mundial, o
BIRD, relativamente às características de desenvolvimento desigual no Pafs. No dia 28, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, foi divulgado o referido relatório de
desenvolvimento do Banco Mundial, de 1996, e este
relatório, publicado sexta-feira última, divulga o grau
de desigualdade de 85 países para os quais o Banco Mundial reuniu dados.

--------

00166

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O relatório do Banco Mundial de 1995 havia
colocado o Brasil com a pior distribuição de renda,
como o campeão mundial da desigualdade sócioeconómica. Acaba de sair o novo relatório, o de
1996, e o Brasil, infelizmente, acaba de ganhar o bicam;:eonato da desigualdade sócio-econômica.
Para os 85 pafses sobre os quais há dados disponfveis, em nenhum outro pafs, os 10% mais ricos
detêm mais da metade da renda nacional. No Brasil,
para os 10% mais ricos, foram reseiVados 51 ,3% da
renda nacional, enquanto que, para os 40% mais pobres, foram destinados -o que é uma proporção pequena - apenas 7% da renda nacional.
Assim, com tais fndices de desigualdades, não
é à toa que o Brasil é o campeão negativo: possui o
mais alto coeficiente de Gini - 63,4 -, o coeficiente
que mede a desigualdade. O segundo pafs, quanto
à desigualdade social, é a Guatemala, com 59,6; o
terceiro, o Quênia, com 57,5; o quarto, Zimbábue,
com 56,8; o quinto, o Panamá, com 56,6. Logo a seguir, está o Chile, com 56,5; Guiné-Bissau, com
56,2; Lesoto, com 56; e a Nicarágua, com 50,3.
Sr. Presidente, seria de se esperar que o Governo Fernando Henrique Cardoso estivesse dando
mais energia, dedicando muito maio_r atenção à
questão da desigualdade e da miséria.
Contenta-se, no entanto, o Governo com um
levantamento realizado recentemente pelo IPEA. segundo o qual de 1994 a 1995 teria havido uma melhora no poder aquisitivo das pessoas de menor renda no Brasil e também nos fndices de desigualdade.
Se analisarmos bem os fndices de 1995, publicados pelo IPEA, primeiramente precisaremos fazer ·
uma qualificação. Aqueles indicadores referem-se
apenas à renda do trabalho. A desigualdade entre
os assalariados é extremamente grande, ainda que
de 1994 para 1995 tenha havido ligeira melhora.
Será que a distribuição da renda _e da riqueza no
Brasil está melhorando significativamente?
Pergunto ainda: é possfvel constatar-se urna
efetiva distribuição da renda e do património dentre
os brasileiros, se a revista Forbes indica que, do
ano passado para este ano, aumentou para dez o
número de brasileiros entre as pessoas com maior
fortuna e património no mundo? A revista informa
que, em ·apenas um ano, a fortuna da pessoa com
maior riqueza no Brasil aumentou R$1 bilhão, passando de R$4, 1 para R$5, 1 bilhões.
Eis a lista das dez pessoas com rnaior.patrimônio no Brasil: Antonio Ermfrio de Moraes, US$5,1 bilhõe!:; Júlio Bozano, US$2,5 bilhões; Roberto Marinho, US$2,1 bilhões; Famma Camargo, US$2 bilhões; Roberto e Gabriel Andrade, US$1 ,2 bilhão; Abflio
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Diniz, US$1 ,2 bilhão; Luiz Alberto Garcia, US$1 ,2 bilhão; Leon Feffer, US$1, 1 bilhão; Famma Larragoiti,
US$1 bilhão; e Famma Odebrecht, US$1 bilhão.

É natural que as pessoas aspirem ao progresso, ao bem-estar para todos. Todavia, é preciso perguntar se é saudável para um Pafs com tantas desigualdades ter um número crescente de pessoas que
passam a ter património extraordinário, er.quanto
grande parte da população brasileira não dispõe de
recursos suficientes para sua sobrevivência.
Assim, Sr. Presidente, de acordo com aquilo
que o Senador Joel de Hollanda há pouco mencionava, é preciso que o Congresso Nacional tenha
como diretriz examinar, averiguar as razões de tantas desigualdades e, ao mesmo tempo, estudar os
· instrumentos que mais eficazmente colaborariam
para modificar este quadro e quais se compatibilizaciam com a estabilização dos preços e o crescimento
da economia brasileira em ritmo conciliável com as
nossas potencialidades, para, pelo menos, atingirmos um crescimento de 7"/o ao ano. Já creseémos a
taxas de 10%, 11%, 14% ao ano. Se o Chile tem
uma taxa de crescimento da ordem de 8%, se' a China, um pafs continental como o Brasil, há mais de
dez anos vem crescendo a taxas anuais próximas a
10%, é claro que nós podemos e temos também
essa potencialidade.
Que instrumentos de politica económica têm_
caracterizado as iniciativas do Presidente Fernando
Henrique Cardoso? Instrumentos tais como o Proer,
capazes de, num rápido espaço de tempo, destinar
recursos fantásticos para fortalecer a estrutura de
Bancos. Diz o· Governo que tais medidas destinamse a assegurar o património dos correntistas, como
se isso não concentrasse mais riqueza nas mãos
dos beneficiários de créditos a taxas de juros bem
menores do que aquelas que tem o conjunto dos
correntistas no Pars.
Sr. Presidente, com a divulgação desse indicador, é preciso que o Executivo, o Congresso Nacional, todas as forças deste Pafs, examinem alternativas para melhorar a distribuição da renda.
Com respeito à melhor distribuição da riqueza
para levar à melhor distribuição do fluxo de renda, a
realização mais rápida da reforma agrária é importantíssima.
Em relação à melhoria da distribuição da renda, do fluxo dos rendimentos, portanto, um dos instrumentos mais eficazes que a teoria económica demonstra, e a prática também tem demonstrado, inclusive nas experiências locais, já experimentadas
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no Distrito Federal, em Campinas, em Piracicaba e
outras localidades, o Programa de Garantia de Renda Mínima constitui-se num instrumento adequado
para isso.
Sr. Presidente, gostaria de assinalar o sentimento de indignação que tive e que muitos brasileiros tiveram quando- diante da tragédia havida na
praia próxima a Maceió, em Alagoas, onde se encontrava o Sr. Paulo César Farias, onde ele foi assassinado e onde a Sr' Suzana Marcelino da Silva
também morreu, suicidando-se ou assassinada algo chocou os brasileiros: o comportamento do exPresidente Fernando Collor de Mello. De um lado,
registrou a consternação e sua solidariedade à família do falecido, mas de outro, aquele que teve no Sr.
Paulo César Farias a pessoa central na coordenação de atividades que hoje são objeto de inquérito
policial, presidido por tanto tempo pelo Sr. Delegado
Paulo Lacerda, que honrou e dignificou o seu trabalho, a sua profissão, o ex-Presidente Fernando Coiler de Mello estava na Polinésia Francesa, no Taiti,
comemorando em festa seu casamento, numa situação que era pouco condizente com a morte daquele
que foi seu companheiro de trabalho, seu coordenador financeiro de campanha. Segundo as provas ooletadas no inquérito:mãe sobre o Sr. Paulo César
Farias, há evidências claras de que o Sr. Fernando
Collor de Mello vem gastando extraordinariamente
recursos que, indevidamente, foram acumulados.
Sr. Presidente, quero fazer um alerta ao Supremo Tribunal Federal, que tem a responsabilidade de
julgar o ex-Presidente Fernando Collor de Mello. O
povo brasileiro está acompanhando de perto - e
acompanhou desde 1992 - aquilo que está colocado
no inquérito, de responsabilidade do Delegado Paulo
Lacerda, o Inquérito Pólicial n• 1.113192, Processo n•
9200.085.059, da 10" Vara Federal do Distrito Federal. (Indiciados: Paulo César cavalcante Farias e outros. Incidência Penal no art. 288 do Código Penal.)
Abre esse relatório-mãe as palavras de Pedro
Collor, em depoimento em 28 de maio de 1992:

Antes de ser irmão de Fernando Collor,
o declarante é um brasileiro que, como tal,
se incomoda e se indigna diante das evidências e das denúncias acerca de Paulo César
Farias; que, cobrado que tem sido, freqüentemente, e pressionado até, no sentido de
que as autçridades tomem providências
contra as ações do PC; e que, sendo pessoa de temperamento forte, que tem bem
clara na sua forma de ser o sentido de justiça, além de não ser de seu temperamento

00167

fugir ao dever, resolveu agora. em momento

de emoção, trazer a público tudo o que sabe
sobre Paulo César Farias.
Sr. Presidente, um dos trechos diz:
Por tratar-se de pessoa intimamente ligada ao Presidente Fernando Collor, de quem
fora um dos principais colaboradores nas vitoriosas campanhas eleitorais de 1986 ao Governo de Alagoas e de 1989 para a Presidência da República, o empresário Paulo César
Farias utilizara toda a sua influência e prestígio para montar um amplo e bem estruturado
esquema ilegal de apropriação de recursos,
mediante ates criminosos a envolver ates da
administração pública federal.
Sr. Presidente, o grave e que está evidenciado
neste relatório é que o ex-Presidente Fernando Collor
de Melo disso sabia, de toda essa trama estava a par
e, na verdade, era oe-participante das ações coordenadas por Paulo César Farias junto a autoridades do
Governo Federal. Esse procedimento contribuiu para
que o Sr. PC Farias acumulasse extraordinária riqueza. Foi mais uma das péssoas que acumulou riquezas
em detrimento daqueles que hoje estão ali do outro
lado da medalha, no sofrimento, na miséria.
Por essa razão é que a popula_ção brasileira requer que se faça justiça, no sentido de que os bens
do Sr. Paulo César Farias, hoje ern mãos daqueles
que o sucedem, sejam devolvidos ao povo brasileiro,
sejam achados onde esf."Jerem. Se boa parte da fortuna do Sr. Paulo César Fariás estiver no exterior,
há que se bust:;á~a.
Outros pafses têm conseguido localizar riquezas depositadas no exterior de pessoas. que procederam, infelizmente, de fon71a semelhante. No ano
passado, descobriu-se na t;uíça parte da fortuna do
irmão do ex-Presidente Salinas, que havia acumulado riqueza com procedimentos indevidos junto ao
poder. Se o Governo do México pôde tomar tais providências, por que é que o Governo brasileiro demora tanto para saber onde estão tais recursos? 'J delegado Paulo Lacerda foi capaz de realizar Ir< O<· 'ho
tão significativo, que detectou inclusive as c~"•.ai. ~"
exterior do Sr. Paulo César Farias. Há que se completar esse trabalho.
Eu gostaria de ressaltar que o povo brasileiro
espera que o Supremo Tribunal Federal, responsável constttucionalrnente pelo julgamento do Sr. Fernando Collor de Mello, realize um julgamento correto
e na profundidade desejada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollande)- Tem
a palavra o Senador Nabor Júnior. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Sebastião Rocha. V.
Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, em 28 de junho que passou, o Senador Darcy Ribeiro, eminente membro do nosso
partido, o PDT, apresentou uma representação ante
o Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, solicitando que atue junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo remédio quanto a duas questões fundamentais: a inconstitucionalidade do Decreto
n• 1.775/96, já bastante abordado neste plenário, inclusive por mim mesmo, e a irresponsabilidade funcional do Ministro da Justiça, Sr. Nelson de Azevedo
Jobim, a respeito do assunto.
O Senador Darcy Hibeiro o faz em razão da
incumbência que a Procuradoria-Geral da República assumiu, desde que foi instituída, de defensora
dos direitos das populações indígenas do Brasil.
Isso se dá em razão da condição civil dos índios
como tutelados da Nação. Também o faz em defesa das terras indígenas, que são em essência
bens da União.
O refer'1o Decreto, abrindo os territórios indígenas já reconhecidos e demarcados à contestação,
grassou a inquietação e o terror em todos os povos
indígenas do nosso País. Os índios viram bem que,
se anulado o reconhecimento de um território, afinal
demarcado depois de SOO anos de luta; por um simples ato admin'strativo, todas suas terras seriam
questionáveis. C Ato Ministerial consubstanciado em
Decreto Presidf 1cial foi objeto de espanto e revolta,
também pela r )inião pública nacional e internacional, que viam .le um retrocesso aos compromissos
constituciona: Jrasileiros de reconhecimento dos direitos dos índios às suas terras.
Essa mesma tese de contestação das demarcações dos territónos inc'ígenas - neste ponto chamo a atenção dos Srs. Senadores- foi apresentada
originalmente pelo Sr. Nelson Jobim, quando Deputado Federal, na qualidade de advogado do Estado
do Pará cont.a os índios caiapós do sul daquele Estado. Sua causa e sua tese foram levadas até o Supremo, que por unanimidade a rejeüou.
Volta. agora, à mesma causa o Sr. Nelson Jot.im, na qualidade de Ministro da Justiça, induzindo o
"''·1Sidente da República a firmar o Decreto n•
·: 't ;·s/96. :=sse ato, reiterando a mesma tese, promow: a ;·Nisão de todos os territórios indígenas ao torn,~-;·.).; contestáy!liS por qualquer pessoa interessada
'"'1 t:::n~--:os toiitl ou parcialmente.
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O Ministro, nessa sua atitude contra os índios,
chega ao ponto de dirigir-se aos Estados onde sobrevivem populações indígenas aconselhar os governadores a promoverem ações contra a União para reaverem os territórios reconhecidos e demarcados.
Constttui uma nobre e vetusta tradição brasileira
o- reconhecimento do direüo dos índios às terras que
ocupam, na qualidade de propriedade coletiva e inalienável que garanta a sobrevivência com base no seu
próprio sistema de adaptação ecológica. Ela se inscreve nas Falas do Trono do século XVII, que mandavam
respeüar, na concessão de sesmarias, as áreas ocu'
padas por povos indígenas "comd os originais e naturais senhores delas". Toda a legislação brasileira posterior reafirma o reconhecimento desses direitos, que
jamais foram contestados. As dificúldedes na aplicação prática desse direito decorrem. dos óbices gerais
na aplicação da lei nas fronteiras da civilização. Chegamos, entretanto, a um nível de desenvolvimento histórico em que não é mais admissível desconhecer tais
direitos e, sobretudo, é crime contestá-los para defender interesses privados.
.
·
Nessas bases, o Senador Darcy Ribeiro, que
luta há quarenta ano$ na defesa dos direitos indígenas, somou-se a todas as centenas de organizações
nacionais e estrangeiras que -discutem a matéria,
contestando a legalidade do re.fe~do decreto e a
ação irresponsável do Ministro da Justiça.
Todos esses esforços resultaram na dupla representação que o Senador Darcy Ribeif9 apresentou dia
28 à Procuradoria-Geral da República. Solicita, em primeiro lugar, que obtenha do Supremo Tribunal Federal
ação direta de inconsti:tucionalidede contra o Decreto
n• 1.775/96, pedindo sua sustação. Em segundo lugar,
solicita que seja propOSta pelo MiriiStéiio Público Federal ação de improbidaqe administrativa contra o Ministro de Justiça Nelson Jobim, por deslealdade à União
Federal, palrocínio infiel e negligência funcional.
Quero, na oportunidade, pedir que se faça constar
dos Anais da Casa o teor da representação, que foi encaminhada pelo Senador Darcy Ribeiro ao Ministério
Público, na forma como mencionei nesta fala curta que
busca tomar pública essa iniciativa que deve ser elogiada e aplauõ!da por todos nós do PDT e todos nós que
queremos o respetto aos fndios do nosso País..
O segundo assurrto que me traz á tribuna nesta
tarde, Sr. Presidente, já foi abordado por dois Senadores que me antecederam. Trata-se exatamente do
relatório do Prog'rama das Nações Unidas pàra o
Desenvolvimerrto e do Instituto de Pesquisa Aplicada (PNUDnpea).
Quero demonstrar, como já fizeram alguns,
que se identifica nesse relatório um "terceiro Brasil',
caracterizado como uma parcela 'emergente" do
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nosso País, comparada à Bulgária em termos de
qualidade de vida. Compõe-se de sete Estados: Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Amazonas e, para surpresa nossa e surpresa agradável,
o Amapá, o Estado que represento nesta Casa.
O relatório surpreende ao mesmo tempo que
assusta. O Brasil, que é hoje uma das maiores economias do Planeta, ocupa um medíocre 65° lugar
entre 131 países avaliados pelo ONU. Or&, isso revela o mar de desigualdades sociais e a precária
distribuição de renda no Brasil.
O relatório, por exemplo, aponta o Amapá
como o 10° melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e com a terceira melhor expectativa de
vida do Brasil, com 73 anos de vida.
No entanto, pouco tempo atrás, o Ministério da
Educação e Cultura constatou, em estudo nacional,
que o Amapá possui uma das piores qualidades de
ensino do País. Nota-se aqui, portanto, uma contradição.
Se somarmos ainda as informações contidas
no Texto para Discussão n• 424, de maio de 1996,
do próprio lpea, intitulado "PIB por Unidade da Federação (a custo de fatores)", vemos facilmente que a
participação de todas as regiões brasileiras, exceto
o Sudeste, diminuiu de 1994 para 1995.
A participação do Norte caiu 0,47"/o; a do Nordeste, 0,05%; a do Centro-Oeste, 1,78%; e a do Sul,
O, 19%, enquanto· que o Sudeste aumentou sua· participação em 2,48%.
Percebam que estamos utilizando dados exclusivamente oficiais. Esse é, portanto, o retrato
inequívoco da ausência de uma política de desenvolvimento regional. E, como já relembrei várias
vezes aqui no plenário do Senado, um dos compromissos do Senhor Fernando Henrique Cardoso,
ao assumir a Presidência da República, foi combater com veemência as desigualdades regionais no
nosso País.

Mas o que se vê, rep~o. é a ausência de uma politica de desenvoMmento regional. Essa é a prova definitiva
ck que continua a prevaieoer a lei do maiS forte. Estamos
na contramão portanto. Estamos na direção do agravamento das desigualdades regionais, e conseqü~ntemen
te, da maior concentração de riquezas no Pafs.

Os números nos fazem pensar: será que existe
realmente um país emergente? Ou existe uma parte do
Pafs que não consegue sobreviver à incorqJelência do
planejarnento governamental e definitivamente naufraga?
Queria contar com a benevolência de V. Ex",
Sr. Presidente, para me conceder alguns minutos
para eu encerrar, apesar de o tempo já estar esgota-
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do. quero dizer que, segundo o Presidente do lpea,
Fernando Rezende, a boa colocação de alguns Estados da Região Norte decorre de fatores ambientais
e a baixa densidade demográfica que acabam por
promover uma relativa fartura de alimentos e uma
vida mais saudável. Por esse motivo, provavelmente, Roraima e o Amapá aparecem, respectivamente,
em 1• e 3° lugares no item "Esperança de Vida".
Quero mencionar também um aspecto que
considero importante, qual seja, o de que, durante o
processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias este ano, apresentei uma emenda que
exigia do Poder Executivo a elaboração de um relatório sobre a evolução do Produto Interno Bruto per
capita, oonsolidado por região macroecorômica,
dos três últimos anos, bem como a projeção para os
anos de 1996 e 1997, oomo forma de avaliar a eficácia da gestão governamental quanto ao atendimento
do§ 7° do art. 165 da Constituição Federal. Infelizmente, fui voto vencido.
O referido artigo dispõe que:
Os orçamentos previstos no § 5°, i e 11,
deste artigo, oompatibiiizados com o piano
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.
Mas, niesmo assim- gostaria de enfatizar-, embora voto vencido, caso o Poder Executivo não mutile
o texto da LDO a ser examinado pelo Congresso, já
aprovado inclusíve, trará mais clareza ao processo orçamentário do que em qualquer outro ano.
Parece que pianejamen!o realmente não é o
forte do atual Governo, pois, enquanto o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, em balanço apresentado aos alunos da Escola Superior de Guerra, previu
um crescimento económico de cerca de 6% até o finai do ano, seu Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
propagandeou um índice de 3% a 3,5% para o mesmo período -está na Folha de S. Paulo, edição de
20 de junho de 1996. Entã0, verifica-se uma diferença de quase 1 00% entre as duas estimativas, o que
deixa os números oficiais sob forte suspeita. Se o
Governo olhar atentamente para os seus próprios
dados, com sensibilidade, isto lhe servirá de alerta
para as contradições do nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidenta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SEBAS77ÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCCRADOR-GERAL DA REPÚBLICA

DARCY RIBEIRO, brasileiro, divorciado, Senador da República,
portador do documento de identidade n° OI~- 90.265-3, expedido pelo ,l,Fp/RJ, vem à
presença de Vossa Excelência, com base .no art. 5°, inciso. XXXIV, alínea "a" da
Constituição Federal,

REPRESENTAR

ao chefe do Ministério Público da ·União para que, com .
fundamento nos arts. 103, inciso VI, e. 129, inciso IV, promova açào direta de
inconstitucionalidade a partir dos fatos que passa a expor.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

É do conhecimento de Vossa Excelência que o governo federal,
por seu Ministro de Estado da Justiça fez publicar no dia 08 de janeiro de 1992 o
Decreto n° I 775/96, segundo o qual é facultado aos possuidores de terras
imemorialmente ocupadas pelos índios (art. 231, caput e § 4° da C.F.) exercer direito
de defesa contra o ato de demarcação realizado pela União, estabelecendo-se nto
contraditório na instância administrativa para que se legitime a posse permanente dos
índios nas terras que tradicionalmente ocupam.
O ato normativo baixado pelo Sr!. Ministro da Justiça. a par de
configurar enorme retrocesso no . que tange aos princípios constitucionais
administrativos, na medida em qUe coloca sob suspeição o ato praticado pela
autoridade pública federal, afastando a presunção de legitimidade e a auto-
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executoriedade que lh<;:s são peculiares. importa em grave ameaça à sobrevivência de
inúmeras populações indígenas. na medida em que reabre discussão acerca de terras
que já tinham sua posse detinida, a tavor dos titulares da denominada ocupação
imemorial.
O ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, na prática. representou ci acirramento dos ânimos nas áreas indígenas. onde
há disputa sobre a posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, havendo
registro da imprensa falada e escrita de conflitos iminentes ou potenciais; o que poderá
resultar no confronto direto entre os possuidores contemporâneos e as populações
indígenas em todo o país.
Com base nessas razões represento a Vossa Excelência. para que.
com a autoridade que lhe confere a Constituição Federal, no art. 103, inciso VI. já
citado, promova jtinto ao - Supremo Tribunal Federal Ação Direta de
Inconstitucionalidade, a fim de extirpar do ordenamento jurídico o malsinado decreto
n° 1775/96, restabelecendo-se a ordem constitucional nas áreas imemorialmente
ocupadas pelos índios que, aliás, são de propriedade da União Federal.
II· DOS FATOS QUE ORIGINARAM O DECRETO W 1775/96
E DA CONDUTA !LÍCITA DO MINISTRO DA JUSTIÇA

·· ·

A origem do decreto n° I775/96 tem o seu início no dia OI de

Janeiro de 1995. Assume a Presidência da República, Fernando Henrique Cardoso e
com ele assume o cargo de Ministro da Jusuça, o então deputado Nelson Job1m.
disposto a modificar o procedimento de demarcação de terras indígenas, á época
regulado pelo Decreto n° 22/91.
A diversos periódicos o Senhor Ministro da Justiça, afirmara que o
procedimento-de demarcação seria inconstitucional por não peimitir 6 amplo direito de
defesa àqueles· que di'scordassem dos critérios utilizados para a identificação e a
delimitação de terras indígenas. Em suma, o Ministro Nelson Jobim defendia a tese de
que faltava o direito ao conrraditório no procedimento previsto no Decreto n° 22/91 e.
via de consequência, o Supremo Tribunal Federal deveria declarar inconstitucional o
mencionado ato normativo.
A polêmica sobre a necessidade da introdução do contraditório
como meio de sanear o procedimento de demarcação de terras indígenas foi sustentada
pelo-· então advogado Nelson Jobim, quando ainda em exercíci'o do mandato de
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deputado federal, em comentado Parecer que fundamenta a ADIN n° 977-0, proposta
pelo Estado do Pará contra Decreto do Excelentíssimo Senhor , Presidente da
República. que homok,gou a d~nwr,;açi\o admlnlstrntl\'a da ár~a mdígena \lcnk1·:Jgnutl
em favor dos índios f.:.a1apo, na reg1üo sul daqu<::l~ Estado.
'

O famigerado Parecer do advogado e. deputado federal Nelson
Jobim conclui que "as normas relativas ao procedimento admmistratJVo. contulas no
DecretÕ n° 22-'9 I - na med1da em que mio asseguram aos atmgu/os po.r seus e/e !lu,· parnculares e 1írgúos pzíhl1c u.1. mc/1/.l'll'e I:' 11adus-Federado.1 ... ~ll/l'am ,,;!1_ ,:/wç w 'u111 u
Constuwçiio. l:.'m conseque!KIU os aros admmlslrclflvos prançudos çom hase em wl
procedimento estão ervados de nulrdade. porque não legwmado.~ :pelo srsll:ma
constitucional".
:\o julgar a ADIN n° 977-0. o Supremo. Tribury~( Federal. por
unanimidade, não çonheceu da açào nos termos da ementa do<acórdàa .. rdatado p~lo
eminente ministro Marco Aurélio, 111 verbrs:
· ··
- .
- --

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A7VS
MATER!AI.MENT!:" ADMINISTRATIVOS. A açiio cl!rera de
11/C0/1.\11/UL'l(IIWii</ade mio J mino rmprúpr.w 'w a!aque de e/lo.\
meramente admrm.\'lrarrvvs. Isto oc·orr~ .. quando se unpuxna
decreto do chefe do Poder Executivo com o qual se drscrplrna a
demarcação de terras indígenas e se traçam parâmetros para a
atividade administrativa a .. ser desenvolvida.
Possível
exrrm•a.wmento resolve-se no ân_1hllo da rlexalrdude.
Embora vencida a tese do advogado e consultor Nelson Jobim, o já
empossado Ministro de Estado da Justiça manteve o compromisso com a causa que
·ajudou a patrocinar, passando a defender abertamente a inconstitucionalidade do
Decreto n° 22/91 e a necessidade de sua urgente substituição, conforme consta dos
documentos em anexo.
Portanto, já estava o sinistro Ministro da Justiça, de corpo e alma,
envolvido pela idéia de alterar o procedimento de identificação de terras indígenas para
nele incluír a possibilidade de se concretizar a mais ampia revisão de terras indígenas
que se tem noticia na h1stória âo nosso ordenamento Jurídico
Apesar das constantes ameaças, no dia 08 de Janeiro de !996, foi
publicado o Decreto 1775, que modifica o procedimento de demarcação de terras
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indígenas revogando, por inteiro, o decreto n•· 22/9!. A partir de então tem-se um novo
regime jurídico para o reconhecimento oficial das terras tradicwnalm-enre ocupadas por
índios.
O ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Álvaro Augusto
Ribeiro Costa, à época no exercício do cargo de Procurador Federal cje. Defesa do
'Cidadão, expõs; sem rodeios, em um precioso Parecer que se junta a esie expediente,
as contradições do Decreto n° '1775/96 e de seu mentor intelectual o atual Ministro da
Justiça Nelson Jobim,·ao analisar minuciosamente a representação que lhe foi dirigida
pelo "CAPOIB - ·CONSELHO DE ARTICULAÇÃO DOS .-POVOS' . E
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO BRASIL, entidade indígena que congrega inais
de 100 organizações indígeriasôo Brasil", pleiteando a análise do Decreto n° 1775/96,
"para a adoção das· providências cabíveis no sentido· de viabilizar a argti1çào. de
inconstitucíonalidade··do § &•·do art. 2• e do. seu art. 9°", bem coino o· ~xarile ·'dás
condutas do Sr. Nelson Jobim, atual Ministro da Justiça:, por àfos. favbre~edores de
interesses contrários aos dos índios e da União Federal, in verb1s:
( ..-: :·.:..... ........ ,., ._ ........... ,•,. --~---- ............... )
Em resumo,·não obstante o in.i·ucesso da açciofundada na consulra
que prestarà ·como adv'ogado, o novo Mimstro - apesar de seus
devere.<; e re.'o;ponsabilid.ades como agente do poder púb/icofederal
(cóni·a mcumb&ncla'de promover a defesa dos direitos e Interesses
dos·'fndios, bein como dos d1re1tos pàtnmomais e admmlstra/1\'0s
da União), manteve o compromisso 'c'om a 'c·ausa que aJudou a
pairml:inar. contmuando a defender ahertamerlle - e valem/o-se de
sua função ministerial - a mconstl/ucwnallfl.ade do Decreto n"
22191: e a ner:(Úsidade de sua urgente substituição.
. ..
Com'.essa posiura, o Mimstro da Just;ça agiu ·como se disponível
fosse ·a presunção de /eg111m1dade qué milita em favor do,~ a tos
admmistrallvo.\' praticados pelos agentes da Untão Federal. H. o
que é ainda mais grave, ;ustamente em mamemo em que tms utos
estavam sendo· judlcwlmente questionados na Suprema .Corte •
com base na mesma tese e em favor dos mesmos interúsés que o
atual Ministro amenormenie patrocmara · como advogado.
Relevame, amda, é lembrar que • como não poderia de1xar de ser·
até então a União Federal, pela sua Advocacw Geral e pelo
próprio Mimstér1o da Justiça (em manifestação da sua Consultorw
JurídKa) (nus ges11ie.1· de seus untecessore.l'}· manrmha a defesa de
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st:us uros, de seu parruncimo
cvmunidadt:s tndígenas.

I!

dos 1nteresse.1·
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I!

d1rt:t1os clus

Não havia, portanto, JUstificativa aceitável para que um auxtl1ar
direto do Chefe do Poder Executivo adotasse - conrra os ?lt!wres
de seu cargo - o patrocímo de 1nteresse.1· e teses uh.mh11W111!1711! "
elt: contrârws. /nucetlâl•el, 1gua/me111e - se \'lesse a .wr
pub!tcamenre assum1do - o ''argumento do mal menor" (m.1·muudu
na discussão do assunto), segundo o qual a revogação do !Jecri!I.O
n° 22/91 ser1a necessána para "superar 0.1· vános litígiO.\' em torno
de algumas dispos1çiies \'I gentes", CUJa constrtucwna!tdmle aa
t:nrào comt:.I"Uf<la (\'. does. n" 02 e 03, anexos). A propÓ.\"110, .1r: ra/
msmuaçào diZia respe11o uo julgamento pendentl! na Suprema
Corte no "Caso Saum", :verta meqwvocamente afronto.,·o à
dignidade do r::-ccelso Pretórto adnullr-se que os seus memhro.1·
tives.l"e,m a111ec1pado seus vo/os ao Mimstro da Jus liça.
/)e qualquer mÓdo, i; cerro é qui!, apesar da polêmrca qui! tu!
comportamento susc110u, o mular da pasta da Ju.l"llça .fmalmentr:
conseguiu o seu intento, com a ed1çào, no dia 08 de Janeiro de
/996, do Decreto 1775, ·que modificou o procedimento di!
demarcação de terras mdígenas, revogando, por inteiro. o l)t:creio
11111 nm·o· reg1me .JUrÍ<hco pura o
n" 2 2:91, I! 111Sflt11111llo
reconhecunen/0 ojicwl dus it:rrus iradi~·tonafml!nle ocupadus por
índios.
·
!ndependenremenie das consideraçcJes JUrídicas pertinente.\" ao
novo decreto, certo é que -·como bem destaca a Represl!ntar,:ào ·-,
"em tt:rmos prullcos u normá contida no urt. 9" do /)ecrt:to n"
1775!96 favorece, niio upttna.\" a imperrame do Mandudo d~:
Segurança então etn diligência de julgamento no ,)'71·: mas ao
próprio Governo do Estado do Pará, para quem o atual Mlmstro
da Justiça já havia irregularmente advogado" (v . .fls. I R).
·
A veracidade dessa afirmação .51! mostra óbvia, em fac~: dos termos
do mencionado art. 9°, porquanto - com base nele - o Estado do
Pará e dema1s ifueressados na revisão das área.\· mdígttná1·
induídas
nas
"demarcaçl)e.\' em curso. cUJO dl!creto
homologatórw niÍó ·tenha s1do objeW de registro ·em cuntino
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1mob1!Iár10 ou na Secretarw do Pammômó da Umào do
Mimstério da Fazenda", poderão manifestar-se" ("para o fim ,de
pleitear indenização ou para demonstrar vícios, to1a1s ou
parCiaiS", do relatÓriO dos rrahalhos de idenllficaçiio e
de!Imi!aç·iio (v . ."'§ 6" e (;"elo urt. 2);. "no prazo de J71Jl'f!llltl dws.
çuntados dapuh/Jcaç·âo deste I )l!,·reto" (v. urt. '.1").
Mas não é só isso. Segundo .o§ Jo• do art. 2• do novo decreto. as
manifestações contránas a essas demarcações - que vierem a sl!r
fr!itas pelo Estado do Pará e demw.1· Interessado.\· na reduç·iio dus
áreas do .Jomímo Ja U111iio (jm1·que tradl,·wnalmentl! o,·upudw·
pelos índio.1') - seriio deadidas pelo próprw Mimiirro da Jus11ç·a,
que poderá, apôs o receh1mento do procedimentà, dr1darar.
mediante portaria, os limites da terra indígena e determmar a sua
demarcaçiio (inciso I): ordenar as "diligênciaS que ;ulgue
nece.uár~u.1·" (mciso //): ou. m'tpelavefmentl!, de.mpro1•ar a
tdr!nt([IG·açiio (inciso 11/j.
Assim- e desvendados os artificias de "engenharia jurídica" que
tais normas estruturam -. o que se. revela é algo muito simples: o
advogado que não ohtew ê.~llo na· causa que. patrocmou c r~ a.
depo1s d1.1.w, a norma paru vtlJht!tzá-la , hem como para sohre ela
wr ele mesmo a decidir. h'm suma: advogado, legtslador e JUIZ - em
momentos subseqüentes - de interesses manifestamente contrárws
aos que lhe cabe defender como Ministro de Estado e auxiliar
d1reto do !'res1de111e da República, cu;o prmc1pal dewr - segundo
o art. x5 Ju !.e i Mawr- I! respellar a Conslllwç·ão.
Logo, impõe-se-lhe. especialmente, cumprir e fazer cumprir o
disposto no arr. 231 da Lei Maior, cujo caput proclama: "São
reconhecidos ao,s índio,r sua organização social, costumes, língua.~.
crença.\' e trad1çcies,· é os direi/os onginárto.1· sobre as terra.\ qui!
tradiciOnalmente ocupam, competmdo à Umiio tlemun·á-las.
proteger e fazer •respeitar todos os seus bens. " Pela mesma razão.
é seu dever zelar pelos bens da União - entre os quais se mcluem
"as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" (v. arr. 70, XI,
da C.F.).
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Os resulruclos dessa "engenharw norma/lvu ". para os 11/l<!rr:' '"·'
por ela favorec:uJos - e. em c:onseqü~n,·zu. ''011/ra os 1n1eresse., e
direllos.dos índios, da Umão e da ordem admmtstrallvafederalnão se fizeram esperar, revelando, ao ma1s ingênuo dos mortG/.1', a
quem se buscou efetivamente favorecer. No par/lcufar. · a
Represenrar<lo desrac:a. "mio .w! comentando com os br!netic·Jo.,
proporc:wnudos às purii!S em conjl11o com a Umão. o A!lmsrro da
Justiça diligentemente, Jms dtas após o mícto da wgêncw do
Decreto n• 1775196 encammha a vár1os governadores"- entre eles
o do Estado do Pará.- "Aviso· ministerial informando sobre a
revogação· do !Jecrero n" 22·91 e a edtçâo do novo l)r!crero.
mcttundo os J:'swdos a re\'Jsâo dos Imutes das úreas mdígl:'nús JCÍ
demarcadas, mduzmdo o laígw ·adnum.i'rra/Jvo. logo apás arrolar
as· área mdígenas su;euas aa .contraduóno para o .fim de
assegurar.a exercício da manifestação, a FUNAI iriformou ci este
Ministéno. que; nessa Unidade da Federação, as. demun·:1ç·ries
.\'Usc:e/ÍI'eJs da num!!estaç·üo asseguradu no arr. 'J" do /),"·relo ..~tio
as segumtes ... " (v.jls. /ti).
Não se pode esquecer, entretanto, que toda a polêmica em tàrno
do Decreto n• 22/91- e das circunstâncias e conseqüências de· .ma
revogação pelo /)e,·reto n" I 775 96- não deve ser ws/a apenus nos
aspecws J.:,·unrados por <filem a ela deu ortg~tm.

É preciso. nãa perder de v1sta o essencial: a· siluação de
inadimplência do Poder Público
e especialmente a
responsabilidade 'do Ministério da Justiça ~ quanto à obrrgaçiío di!
condznr él demarcC/çcio das taras mdíxena.,· no pru=o d<! · nnco
anos a parllr da· promu!ga~·iio da ( 'unstllulç·iio (v. urt. 67 do
ADCT).
A despeito da subsistente obrigação da União Federal. de
conclu1r ·O procl!diml!nto de demarcação de tl!rras zndíg.:nas
pri!VIS/0 no m·t. 67 do AIX 'T ,
immgurou-se. çonmdo.
procedtmi!/1/0 que 1mpõe amda mazores d(/iculdade.\· e ddaçckv uo
cumprimento daquele dever consmucional.
Com efeito, os prazos estabelecidos pelo Decreto n• 1775 96 · 11 a
pos.\·1bdzdade qui! proplçla, di! uma ampla re\'1.\'iio udnumsrru/1\'a
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das demarcações findas ou em andamento - agravarão amda mais
os. efeitos da inércia estatal já caracterizada pela mora
constitucionalmente fixada.
Como circunstância agravante da suuação noticiada, por,Je ser
ainda referida a atitude do Ministro da Jus/Iça - também já
mencionada, de enviar a eventuais mleressados o av1so-circular .
comunicando a edição do Decreto discutido, com o que estimulou.
imp1,1gnações contra atos d,o Poder Público que lhe cab1a preservar
- atos de reconhecimento oficial de terras indígenas; que já se
consumaram no tempo e produziram os efeuos Jurídicos que lhe
são p'róprios.
Além disso, outras conseqüências ppdem ser vislumbradas em face·
do questionado l)ecre!o, no que concerne ao património público e ·
à ordem administrativa, a saber:
·
a) a inestimável perda ·de recursos públicos de toda natureza, já
utilizados FUNAI para as demarcações findas ou em andamento,
submetidas à revisão administrativa propiciada e estimulada pelo.
decretp. em causa;
b) a mcalculável demora na conclusão das demarcações das
terras indígenas no País, acarretando e agravando a imensa e
notória gama de problemas e prejuízos aos direitos e interesses
dos índios e da União Federal;
c) os irr~mediáveis danos à própria 1magem do País no Exterior e
à credibilidade do Governo Federal, na tocante ao cumprimento
de sua obrigações constitucionais ·e de seus compromissos na
ordem internacional.
Diante dos fatos e observações ac1ma enunciados, merecem
lembrança alguns preceitos constitucionais, relevante.1·, em
princípio, para a qualificação jurídica das condutas noticiadas na
Representação.
Inicialmente, é necessário reafirmar o óbvio: a conduta de todo
servidor público deve pautar-se, em pnme~ro lugar, pelo respeuo à
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ordl!/11 ''(!J1.\'IIIUC/0/1ti/, I!Sf71!CIUlmi!i1/1! no 'fUI! ,·onCI!I"/1/f <IIi.\'
prmdptos Ju lega/idude, du tmpessoulidude I! du morulidudr!: /;'.
quanto a esta, pelo prmcíp1o da fidelidade às mslllUIÇÕes púb/i,•us
e aos objetivos a elas_ traçados no ordenamento jurídico - em
suma, pelo mteresse público, razão do ser e do a_tuar de quem quer
<flll! SI! ud1e ll!galml!nfl! tm·es/ldo di! uutoruladl!; Sl!l'l'tr ao púh!t,·o
e mio, ser\'! r-se dele. A ohserPa~'iio "acuc·1wta" se ;uslljtc·a · 1/i!S/1:'
e em múmero.1· casos - em wrtude ·da notónà ·e rotme1ra
promrscuidade entre os Interesses privados e públicos, bem como
entre os respectivos agentes (investidos ou não da automlade
Inerente ao poder púhi!''O) na órhita da admmls/r(Jçào púh/i(:a.
A condutu Jo lv!lmstro .da Justtça, ,\'e/.wn Johun - 1ruduzulu no.1
atos e fatos acima no11c1ados e con_srderada à luz de tars prmcíp10s
- não se revela, à primeira vista, adequada aos padrties
constitucionQ/s a ela pertinentes. ·
· Anres mesmo de as.1·umlr uma dus mws i!ll!vúdasJunÇ:cies no l'oder
. bxecuuvo, já teria incorr1do o então parlamentar Nelson Job1m em
ato de infidelidade a seus deveres como tal, tendo em vista o
disposto · no art. 54 da Consútuição Federal, ·que proíbe o
congre.I'SI.\'Ia, desde a expedição do diploma,. de '.'firmar ou mame r
,·omruro com pessoa ;urídn·a de dJri!J/o púh/Jco, au/arquw,
empresa púh/i,·a, .\'OCiedw)l! di! <tconon'lla mJs/a· ··úu empr<tsa
concessionária de serVIÇO público, salvo quando o conlru/o
obedecer· a cláusulas uniformes". Isso já seria suficiente, se no
exercício de. mandato ainda estivesse, para a perda do mesmo. por
Júrç·" do Ú1;1. 55, I, da /.1!1 Mau ir..
Observe-se, ainda quanto à atuação do Ministrá Nelson Johlm,
enquanto deputado-advogado (ou vice-versa), que também revelou
infidelidade à disciplina própria da advocacia (consultiva ou
nãoj · lim face do .dispo.1·to no art. 30. 11. c. c. o art. 1". 1!, do
l:'slaturo du Advoi:.·a,·w (1.1!1 n" N.!J06, de 04.07./IJIJ-1) '(<fUI!
reproduziu o ar/. 85, III, da J.e1 n" 4.2/5. 63), onde se qfirma ·.por
motívos éticos e de isonomra profissional facilmente perceptíveis o impedimento dos membros do Poder Legislativo para o exercício
da· advocac1a (nela compreendida a atividade de consultemo
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jurídica) contra ou a favor das pessoas jurídicas de dm!llo
públiCO.
Não há dúvida, outrossim, que a edição do Decreto n" 1775 Y6 de confessada e dirett;í mspiração do advogado, parlamentar e
Ministro - além de flagrantemente
atentarória à ordem
constirucional.
ve10 a satisfazer mteresse.1· por ele mesmo
u/1/erwrmenle patroóm~dos,
em de!rimr:nto
du
ordem
admiruslranva jei.Jr:ral. :!o pammóiuo da União· e dos direi/CJs e
mteresses das comumdades mdígenas que lhe cabià · ·- como
auxiliar direto do Presidente da República (e com ele solidária e
politicame,nte responsável) -promover e preservar.
,.1,_/lguru-.i·e." pcns. · · mc·ompu!Ível_ ,·om o dever ·de. lealdade as
se cogita.
msÚÍuições a C~i;duÍa ;,,m.1'tenal de que
.
. , . ·
Por isso, mo.vtra-se pertinente, no caso,· a lembrança do art. 37.
caput. da. Lei. Maior, que impcie. â admini.~tração púhllca o
respello aos prrncíp/iJs .de legalidade. da 11i1pe:\·.maildmle e da
moralidade e CUJO § .f" busca garan/ir a efelli•idade do respeito
aos mésmos, mediante a previsão das'sanções càbíveís, ,;na forma
e gradação previstas em· lei", corresponde'ntes ao.v atos· de
improbidade admini.~trativa. Procedente, em conseqü2ncia, I! ci
dcúwque - nu.IÚprr!.wmta~·ão sob f!xamf! - dado' WJ art. I!. Cllpllt.
da Le1 n" H.-12Y, df! 02.06.92. que dr!fine como· iúo' de 1mproh1c/"'lr:
admt!ústrauva ·,'qualquer ação ou oniúsào que viole ·as deveres de
hOnestidade, imparcialidade, legalidade, e /ealt!,ade às instillliç<ies

Depreende-se do que acima foi . exposto,· a demonstr.tção
inequívoca da prática de atos de improbidade administr.ttiva e infidelidade à União
Federal por parte do Ministro de Estado da Justiça, 'Nelson Jobim, que esta a
merecer do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República as providências
legais cabíveis ao caso, inclusive em relação a pronta investigação criminal para
apurar eyFntual delito penal
III- DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO DECRETO. N" 1775/96
.
.

00180

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

De início, convêm examinar a necessidade da inserção do
contraditório no procedimento de demarcação de teiT3S indígena Sobre 'ó assunto
há um bem elaborado parecer do ilustre Presidente da Fundação nacional do Índio FUNAI, Dr. Júlio Gaiger, cuja conclusão acerca dessa con!rovér..iil merece
transcrição literal:

"/)o ponto de vista juritlico, dada a pre.\·Úição constitucional, o
primeiro passo para entender o. litígio, especificamente aquele
ocorrível na instância 'tulministrativa. Litígio supõe. confronto,
,·ontrovér.,·ia. .Vtio lmvem/o quere/ti, mio hlÍ prtn·es.WJ,
e.l'lritilmellte jillantlo.A dem11rc:açtio é ato dedtlrtlttÍrio; mmo
tal, mio constitui nem· extingue. direitos e por isso resulta
impossível haver· litígio, pois não_ hlÍ, pela demarcação enquanliJ
tal, ofensa a nenhum direi/(}. O que p(}de'haver são preten\·õe:.·
contrariadas. A ofenra a direitos de teréelro:r, quando ocorre, 'é
prévia ii demilrCtiÇtio, pois existe de.wfé fi. momento em' que U
Admini.ftrtiÇtio, intlevitlamente, por algum mm/o faz alguém crer
OU· Se omite tfiante tfa crenÇa, em que 'esie alguém ntio se
encontra em terra indígena. A demaicação' somente desvela o
vício preexistente.. O administrado faz jus à indenização do § 6 •
do art. 231 da Con\·tiluição intiepinulentt-mente da tlem~tr'"açtio.
TertÍ, ulém dis.m, e1•entua/ açtio contra Estado-membro .\·e este
tiver é:oncorritlo parti o errtl ~ c:omtl ~os tantas ''tlsos de
titulação indevitla tle ierra.'f indígena.'f. Portanto, se se recarre ti
qualqu~r da.'f dassi/it:açcie:.· p,:oposta.f pelos publicista.\· mia ,\·e
chegará ti ''art"'teriza'r coma pracesso, em sentitlo próprio, a
procedimento demtl"'uÚírio, tltÚ/o que ti deni11rcação n{itl tem
efeitos ·,·oitftilutivâs · (nem desconftitutivos), nem impcie
gravame. Ntio é nela que se intersere controvérsia, ape.mr tle
ser o procedimento demarcatório que, iw mais da.v vezes, ti
revela. A disputa é contemporânea às dispo:.·ições
conrtituciomlis, ou legaLit, por força de que se reconheceram tl.f
terras imlígemu· com ti seu re.\pectivtl estututo. E mio luí direito
cu/quiritio cmztru a Ctln\'lituiçcio. Conclui-se que juritlh-amente
não se justifica atribuir ao procedimento demarcatório naiureztl
litigiosa · que exigisse o contraditório. Apenas ra;ões de
natureza política - quem sabe, conceda-se, também de
cmyveniêndtl rulmini.\·trativil • o recomemlarit1m."

a
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Portanto. não havia a menor necessidade de se introduzir um
contr.tditóiÍo administmrho no pmccdímcnto de n:conhcdmcnro de tcn·as
indígenas
quanto a esse aspecto, nenhuma inconsritucionalidade havia no e~ tinto
Decreto n" 22/91. Contudo, já tendo sido o mesmo revogado, resta analisar o
inteiro teor do novo instrumento legal de demarcação de terras indígenas.

e,

A esse proposno. regJstre-sc que. recentemente. foi <IJU!Zada
perante a Seçào judJCJariH dü Distnto Federal açào popular pedindo a anulação do
Decreto n°: !775/96. que obteve manifestação tàvora,·el do representante do :VIimsténo
Público Federal no Distrito Federal, onde se destacam os seguintes pontos:
( ............. :................. ,....... " .... " ..... )

.-\ prime1ra observação .é · qu.: o atualissimo procedimento de
demarcaçiio de terras mdig.:nas; ·c-omo os outros que lhe
antecederam ou os que irão lhe Substituir. não cria, não inventa, não
constitui nenhum direito a quem quer que seja. Não beneficia os
índios e suas comunidades e nem poderia inovar. dispondo sobre
direitos que são reconhectdos ·diret\lmente pela Consmuu,:ão
Federal, em di\·ersos dispositi\·os, onde se destaca o an. 231 c seus
paragrafas.
Em razão dissÇ>,. qualquer tentativa de se restringir esses direitos,
que .a doutrina brasileira consa~:,JTa como indigenato. é · \·ii.
inadeq'uada. incollSIÍtucJOnal e niio encontra respaldo na
jurisprudência e n.ein na nossa tradiçàojuridica na qual, desde João
Mendes Júnior, passando por Pontes de Miranda, Vitor Nunes Leal,
não 'há quem, com conhecimento da matéria e honestidade
intelectual, sustente a ii:,'Ualdade de tratamento entre os direitos
originários dos po\·os indígenas e
direito de propnedadc. ou
que1ra aplicar à posse e a o..:upm,;ào mdígena conccuos do dtr~Jto
civil que lhes são absolutamente impróprios.

o

A idéia bá~;ica do contraditório administrativo é garantir a igualdade
entre as panes para que possam produ7.ir os meios de prova çom os
qliaJs s~ podc:m demonstrar ou mio u c:~.lstcncw de u111 dJr~uu \las
como é possível comprovar a posse e a ocupação mdígena ..:om
títulos dominiais registrados em cartório ?
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De fato, não há, no ato mpugnado, a contrapartida para os índios
que possa compensar a generosa oferta aos interessados na
compasse OLr no usufruto concorrenle, nesse inusitado processo
admimstratr\'O, que pn"ilegia uma pane e não oferece ú outra a
mesma oponunidade, dada a madequaçào dos meros de · pronr
postos no § 8 do art. 2° do ato.· inquinado para se determmar a
legitimidade ou não da ocupação tradicional indígena.
O decreto

1775/96 comete um ato falho. revelador de seus
\'erdadeiros propósitos, ao pcnnitir a ampla re\·isào das áreas
indígenas já reconhecidas pelo Estado. idenúficadas por um gmpo
técnico de trabalho. declaradas e delimitadas por Portaria do
Senhor Ministro da Justiça. demarcadas pela FUNAl, homologadas
por decreto presidencial. mas n.ão regrstrada.1· em cartârro
rmoht!rárw ou na Secretaria do Patrimõnio da L'niào.

Aí está o nó da questão. No entendimento do decreto, o ato JUrídico
perfeito que consolida a demarcação de terras indígenas seria o
registro em cartório imobiliário como acontece com todos os títulos
de domínio pri.vado. Sem tal registro a propriedade panicular fica
despida de ato essencial à sua legitimidade e o respectivo titulo de
domínio perde sua eficácia.
Essa inadequada transposição de institutos do direito privado para o
procedimento demarcação de terras indígenas parte de um
equivocado pressuposto que merece menção e reparo. Imaginaram
os mentores do ·decreto que a demarcaç<lo de· terras mdigc:nas
constitui, em alguma de ·suas fases, direito de ocupação. em tà\'or
dos índios.
A jurisprudência e a doutrina há muito consagraram a natureza
declaratória do ato de- d..:nwr<.:a~üo de I er-ras rndigcn:rs. af1rstando a
rmportància do reconhectmc:nto oficwl por pane do Estado para a
validade plena dos dú•elfos orrgrnárws dos índios. Vejamos o que
consagrados juristas dizem a respeito dessa matéria.

José

Afonso da Silva. em anigo denominado "fi:rras
tl'adtctonaln!e/7/e oçupaÚ<f-' pelos Ít~dto.1.~ publicada na coletànc~· r h
dtretllis rndtgetw.l· e a ( onstttut~·ao, .:nfrentou. com conctsao e
rnaestria, a questão da tradicionalidade das terras indígenas:
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A base do ·o·úm;ello adw-;'e.no ar!. 231. _,,·I': .fundado em.tpwtro
condições, IOdas necessanas e nenhuma sl}fictente sozmha. a
saber: I) serem pór eles habiladas em cararer permanente: 2"1.
serem por eles unfl=adas para suas anwdades produnvas: 3")
se ri..' ln unpn.:sc. Jndh·~.'J.\ <i pre.\·en·afi'io dos re,·urso.\· cunhrentcns
nl!ces.•·;Únu.\

reproduç·üo

''

.\1.!11

jÍ.\'JC:CI

hi.!JJI-t.'.,fur.

-I'J

\!!/'€.'111

ne,·e.ur.ÍrtU.\

e cultural. tudo s<.:gundo seus uso.~.

a

\lll.l

t.;cHtÍÍtne.•l t:

trad1ç<ies. de sorte que mio se vw temar defuur o que ,J hablla~·üo
permanente, modo rle utilização, anwdade produnva, ou qualquer
das condrções ou ·lermos. que as compoem. segundo a v1süo
ctvtlrzada, a \'lsÜo do modo de produção cap11al1sta ou socw/i.;·ta, a
\'tsüo do hl.!nl-1.'\far do nos.,·o gosto. nuu segundo o nuu/o de \·er
,f,:fes, da udturu ,/ele:'
Terra:, trudKIOJwlnu:nte ocupadas nuo revela aí uma ndw;üo
/emporal. Se recorremos. ao Alvará de I" de abnl de !6HO qui!
reconhecra aos índros as terras onde estão tal qual as terra.;· qur:
ocupavam no sertcio. veremos que a expressão ocupadas
trwlicwnalmemc: mio s1gmfica ocupação unemonal. ,\',io quer··
d!Zt.:J', f?Ol.\,

ll!rr,J.\ IIIIC:IJIOI"It!IJ1'teJ11f! Ut_'lf{Jlit/LI.\. 011 .\l!fll." lc/1"/"ll.\ <fllt!

eles eslurwm ocupando dr:sde ,Jponrs rc:nwtas que ;ú .11! pad,•nlln
na memórw e. _as.\'lm, somem e estas senam as terras deles. Não se.
rrara, absolutamente, de posse ou prescrtção imemorial. como se a
ocupação mdígena nesta se legitimasse, e dela se oriiJ!nassem seus
drreuos sobre as terras. como uma .forma de usucaptao imemorwl.
do <JIIal é cfll<: <:IIWnw·wm os d1re1tos dos índ1os sohre as terras por
c:/r:s OL'IIf'<UfliS, f'OI'C{II<' I\ \tJ. uh;m do l/lUIS. ,j /11''()/11f}{ltÍI·ef C< IIII O
rennrlu.:(;IJI1enro consttlllclonul dos thre/fos ongi!U.ÍrltJ.\' sohrc.• ,~/a.\

Nem trad"·wnalmeme 111!1~ po.ue permanente são empregudos r:/11
função de usucaprão rmemorra/ em favor dos índios, como eventual
título substantiVO que prevaleça sobre tílulos an/errores. PrimeirO,
on ue ntio hú· tÍiufo:•i antertores u st:us chreuos on rinános
Sr:gu11< o. pc!I'Cf/U! usuo·aprolo J mo' o c e aqw.,·lc,-uo a proprrec a< e <:
es/a mio se imputa aos índws. mas ú Umão a outro título
Terce1ru. porque os d1re11os dos índws sobre suas terras assenwm
em oulrajonre: o mdigenato (infra).
O lradicionalmenre refere-se não a uma circunsrâncid temporal,
más ao modo tradrcronal de os índios ocuparem e utilizarem as
tara.\ e ao modo tradn·wnal de produ~·uo, t:n/un. "" meu/o.
trudrcwnal de o·umo r:les se relacwnarrtm com a t'erra. .JÚ qurt hâ ·
coniumdades mw.;· es/ÚI'ets, milras menos es1úve1s. r! as que ti!m
espaços ma1s amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se que
ruâo se realiza segundo seus usos, costumes e Tradições.

Adiante. o eminente constitucionalista trata de definir o que seja
posse permanente das t<.:tTas habitadas pelos indios. Ensina o
consagrado autor:
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".·1 posse dus ll!rras ocupadas lr<~<l~eumalmeme pelos índ1os 1/ÚcJ e
sllnples posse reguladas pelo tlirel/o C/1'11: niio ,; a pos.>e c<J.mo
s11nples pod<!r de.fum sohre u ctJI.W. pur<r suu guarda e uso. com ou
sem âmmo de rê-la ,.·omo próprta. 1:·. em suhstâncw. aquela
possessio ab origine <fW!. no 111/C/0. para 0.1· romanos. estm•e1 m1
consc!êncw do (llltllféO pol'll. e era não a relação matetwl de
/uJ1nen1 com u co1sa: 'llhl.' un1_poder. un1 senhorto. Por 1sso ti 'fW!
Jotlo ;\fende.\ Júmor lemhrou <fW! a relw;âo do mdí[;ena com .111<1.1
terras mio l!ra ape1ws 11111 ius possessionis. mas ramhém um íus
possidendi. porque ela rr:n•la wmhl!m o d1rel/o que têm seu.1
tllulares de poss111r a ui/.1'/1, c·om o carú1er de reiCifào JUrÍllinl
legínma e utdr!ação lllll!dtata. l'odemos d1zer que e uma posw
como hah11ar no senil do I'ISW ames.

l!ssa 1déw está com·a~rudu nu ( 'unslltUIÇão. ·quando consuleru "·'
ferras hahlludas, seg'Úndo os uso.~. costumes e trad1çt!es dos índws
IJaí a 1<léw essendal de: pemwnênc-ul, expiKilada pela norma
consfltucwnal.
·

mas. es ec·1u mellle 11111a aramw ara o uturo.no sentu o' e que
essas te/Tas ma II!/1ÚI'l!IS e 111< tspo111\'e/s sâo des/madas. para
sempre. ao seu hahtlal. Se se de.l'llnam (desnnar s1gmjic·a apomar
para o jiuuro; à po.~se permanel1fe é porque um d1re11o sohre ela.1
preex1s1e à posse 111e.ww, e é o ti! rei/o urtgmárw ;á mencwnudo.
() re,·onheclmenlo do <lirelfu dos índws ou comumdades 111díKe11as
à posse permanellle das ferras por eles ocupadas. nos termo.r·do
an 231. .~· 2", lflthmende de sua deman·ação. e ,·ahe ser
assegurada pelo órgão federal ,·umpelenle, alendendu à .\'lfllilnlo
aluai e ao consenso lu.,·rúnco. "(grifei, opu..~ cit, pg. 49/50 ).

Raimundo Sérgio Barros Leitão, ao discorrer sobre a naiUreza
;uríd1ca do aw adnum.l·frallvo de reçonhecrmen/0 de terra
. mdígena, na referida coletãnea assim se manifesta~
v reçunhec·r111en1o fello {/ela ( 'onslllwção de /')88 é no sem ulo
de afirmar que pr.ese.mes us elememus necessános para de.fimr
uma delermmada sone de ferra como mdígena. u dm~lfo à ela por
parle da soc·1edade mdígena que a ocupa.· e.r:l.\'11! e .~e le~~lflma
mdepemlememente de qualquer Ulu cunsflllllivo(.. .).. A denwn·a~ <lu
de uma /erra Indígena. frui o de reconhe,·fmenlo fe/lo pi! lo l:'s1<1do
f .. .;

purtanro. J t..llo Jnera//Jente de,:lura/Úrlu. cu to oht~fi\'O é· ntera/Jh'nh·
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prectsar a rml extensão da posse para assegurar a plena e(tcâcta
do dt.,pos/11\'o, oi/SIIIII<'IOJWI. <flll! 'tmpc!r: ao 1:\wdo a ohrrgaç·c/o ele·
pruli!gJ-Iu t

g.nfe1.

op1n c/1. f"~g. (/'7';.

O eminente Juiz Fernando da Costa Tourinho Neto, do Tribunal
Re!,rional Federal da l' Região, também compartilha da mesma
opinião acerca da natureza declaratória da demarcação de te1Tas

-

.

tndiu:cnns au ...:uth.:hur. no st:u t:nsaio sobre os chre!lu.~ un'-!fiUÍJ'fl)\
dos indtu.\ S<ihrt! a' tc:.rra.' r.fUr: ocupt..JJil e .\l"Js c.:on.'iet.JUr!JJ<./U.\
.

;Úrídtcas, que:
As terras mdígenas, ·como mae:i.l'tralmente explicou Vi111r Nunes
l.<.!al.1oicJ o lwhitat "'" rema//, .:nte.1· das populuâies mdí~;elta\ du
pui.1 11'0/U prcJfemio 110 .\IS /{J-1-13-/)f·: 111 !UI -IY 2Y5;: /.t1go. llclcJ.é
o processo de demarcação que \'at crtar uma posse tmemorwl. z,m
hab1rar remanescente. Não. O processo demarcatónq 'vai, tiio
somente, delimitar es.1'a. área. dar os seus limue.l·. (...) u
demiJn·aç<io 1uiú dá nem llru d1re11o, apenas ewdennu {/.\' !111111<!.\
dus.tt:rra.\ 111dígenos. ( opus O I. pg-.39 ·e 41 ).

Ora, se a demarcàção não gera direito novo nem pode alterar os
critérios constitucionais que definem os direitos originários dos
índios às terras que tradicionalmente ocupam, de onde se extraiu a
1d<!ia dt: que. sem o registro imobiliário. não há ato .Juridl~O
perfeito pronto e a.:abado 'l Como pode, então, o decn:to
impugnado estabelecer como tàto gerador do ato jurídico perfeito
~ registro no cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da
União, para efeito de possibilitar a revisão de áreas indígenas já
oficialmerlte reconhecidas· edemarcadas pela União Federal 'l
~a

verdade, o tal registro em cartono é a última e a menos
importante etapa do procedimento de demarcação de terras
indígenas. Ele serve tão somente aos interesses da Administração
Federal, pois. através dele. a União Federal leva ao .conhecimento
de todos os possí \'C IS lnt<:ressados que detêm a nu-propnedad~ ou
u pleno domm10 daquelas terras discnn11nadas no registro. :\p<:sar
,da reiteração do óbvio, as te1Tas tradicionalmente ocupadas pelos
índios são bens da União Federal, ex vt do art. 20, inciso XI, da
Co,nstituição, o regisfro em cartório pouco aproveita aos índios ou
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suas comumdnde. porqLtanto não. sào des os beneticianos do
registro e srm, repita-se, a União .Federal, dona e propnetáría
exclusiva dessa terras.
Dai a absoluta nnpropn~dade da menção ao registro em cunono
como condt.,:ào para o excrcicto de um musitado c:ontrad11onu
retroauvo de terras mdigenas já demarcadas conforme prece nua o
art. 9° e seu parágrafo único do decreto n° 1775/96, restando
violado os direitos ongmanos dos índios às terras que
tradicionalment~ ocupam ( art. 23!. capul) e frontalmente atacado
u arL s•. tnctso .\:'\.\:\'1. qu.: estabelece a proteçdo h:gal Jo aw
jurídico perfeito e do d1reno adquirido.
Além desses aspectos, bem ábordados por um dos ilustres
representantes do !v'linistério Público Federal. outras razões justificam a interposição
da ação dtn:tn de tth:unslilLicionaltdade cLJntra L> d<:!creto n° 1775i96.

O an. ~" do Decreto n" 1775/96 prevê, ainda, que "llil.\'
-demqrcações em curso, cuJo decreto homologatório não tenha sido objeto ·de
registro em cartório imobiliário ou na ·.\'ecretaria do Patrimônio tia União do
iWinistério da Fazem/a, os intere.uiu/os poder~io mmr((estar-.1·e, lliJS termfJ.V do -~· li"
tio art. 2", 1w prazo de m11'enui dias, coutados da data da puh/h·arlio deste
})ec r eto ".
Desta fonna, admite-se a aplicação retroativa do contraditório
administrativo então criado nos §§ 8" e 9" do llrt. 2• do referido Decreto.
Ocorre que o ato administmrivo pam a demarcação das teiT'.tS
indígenas, confonne se demonstrará a seguir, se toma perfeito com a Portaria do
Ministro da Justiça.que declara os limites e determina sua demarcação, não sendo
possível, sem afronta ao, texto constitucional, prever sua revisão, sem qualquer
fundamento que a legitime. ·
Conforme Hely Lopes Meirelles:

"A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao tlto
mlmhri.~trtltil•o para produzir seus
efeitos espec·ífico.\·.
Pre.nup<k, portanto, 11 reali::arlio de toda.\ a.1· filse.\: i! operar'iL'.'
neces.\·âria.1· ú jiJrn:ut~·lio elo ato final, .\·e){um/o o l>ireit(J Po.1itit•o
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vigente" e "A exequibilidade ou operatividade é'a possibilidrule
presente 110 alO administrativo de ser po.Wo imediatamente em
exe('ução. Tàl atributo ... é característico rios atas conduírlos e
perfeito.\·... "

Considemndo esta referência doutrinária e analisando os tennos
da regulamentação em vigor sobre o procedimento administrativo par.l a
demarcação de terms indígenas, pode-se verificar que o ato de demarcação toma-se·
eficaz e exequível, com a Portaria do ·Ministro da Justiça.
Par.l a execução da determinação ministerial, o regulamento não
o condiciona à qualquer re·quisito complt!mentar, como, no caso, seria de se
considerar. a homologação ·da demarcação administrativa 'pelo Presidente da
República.
A partir da publicação da Portaria do Ministro da Justiça, o
órgão indigenista feder<~! adota as devidas providências legais para a contratação,
através de procedimento licitatório, dos serviços para. a dem_arcação administr.Jtiva,
colocando-se os marcos oficiais indicadores dos limites da terra indígena, até então
delimitada.
·
Além do fato de que .o ato administrativo da competência do
:Vtinistro da Justiça determina o comprometimento de gastos públicos, com a
demarcação administrativa é desencadeado o direito do órgão fundiário federal, que
o procederá, durante o processo de demarcação.
Como até a-publicação da Portaria do Ministro da Justiça não se
tem formalizado em definitivo os limites da teml indígena, resulta natur.JI que
somente a partir deste momen.to, inicia-se a responsabilidade do. órgão fundiário
federal ·e por conseguinte o direito subjetivo dos ocupantes não-índios,
devidamente identificados e cadastrados pelo levantamento fundiário.
Pelo que se verifica da análise do disposto no § 1" do- art. 19 da
lei n" 600 l'l73, a homologação da-demarcação administrativa das terras indígenas,
consiste, na verdade, num ato formal desencadeado.r da regularização imobiliária,
já que, com base neste Decreto de Homologação, a l!nião registra o imóvel no
Se.viço de Patrimônio da lJnião e no Cartório de Registro imobiliário da comarca
onde a terra indígena se localiza.
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Como pode ser verificado, a homologação presidencial . da
demarcação administrativa das terras tr.ldicionalmente ocupadas pelos índios não
condiciona qualquer eficácia i1 deman:a~ão administrativa dcterminadl! pelo aw do
:\llinistro da Justiça, basicamente por j'í ter sido executado.
Se a homologação da demarcação administrativa tivesse a
cantcteristica de conferir eficácia à demarcação administrativa, a determinação do
.\linistro da Justiça somente poderia ser cumprida após a homologação
presidenCial. E não é esta a orientação nonnativa do 9 I" do art. 19 da Lei 6001173.
que indica a efetivação da demarcação para ser, em seguida, homologada.
:-.lo caso, a homologação reveste-se éom caracteristica própria e
autônoma, sem relação com a manifestação· da.vontade da administração pública,
cujos recursos financeiros já estariam comprometidos, com o pagamento já
efetivado às empresas contratadas para a realização dos trabalhos demarcatórios.
Resulta, portanto, da natureza da regulamentação dos aros
administrativos necessários à demarcação das terras indígenas, que a Portaria· do
:\linistro da Justiça que dechim os limites e determina a demarcação é ato que
torna juridicamente perfeita e acabada a demarcação administrativa.

Por outro lado, o fundamento legal da competência do Presidente
da ·República para · estabelecer por decreto o procedimento de demarcação
administrativa das terras indíg<:nas r:eside no art. 19 da Lei n° 6.00 I. de _19.12.1973
:\o entanto, não se pode de1xar de obserYar os limites fixados ao
Chefe do Poder Executivo pelo art. 84, IV. da Lei Maior, que lhe confere a atribuiçüo
de expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis.
Esse dispositivo, por sua l'ez. não pode . ser entendtdo em
detnmento de outros preceitos constituctorlais· inafastáveis. a saber: o an Y. que
consab'Ta a independência e a hannonia dos Pod.:res da União; o art. 5°. tnctso II.
segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou detxar de tà.zer alguma cotsa senão
em virtude de lei"; o art 5°, XXXVI. que protege o direito adquirido e o ato jurídic.:o
perfeito; e o art. 48. XI, que tixa a çompetência do Con!,'Tesso Nacional para dispor
sobre as atnbuições dos :VItmsténos <: órgüos da administração pttblica.
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Tmta-se, efetivamente, de hipótese de "manifesta ausência· de
fundamento legal para expedição do ato" a ser submetido ao controle da Excelsa
Corte, em face, não só do princípio da reserva legal (art. 5", II, da C. F.), mas
t.Jmbém de outros preceitos constitucionais de igual importância, destacando-se o
art. 8~. (\', da Lei \laior, bem como dos que dizem respeito à separ.1ção c ú
harmonia dos Poderes (art. 2") e à competê.ncia do Congresso :\acional (v. aro;. ~8.
VI, e 49, V e XI).
Mas não é só. Os dispositivos questionados - embora inseridos
em decreto que deveria limimr-se a "trnçar parâmetros para a atividade
adminisrmtiva a ser desen\'ol\·ida na denmrcltÇão de teiT'.JS indígenas" -, niamm
direitos e obrigações, instituír.Jm contencioso administrativo, previmm
a
desconstituição de aros juridicos perfeitos e de direitos adquiridos, além de
disporem sobre atribuições de :vtinistério .e de órgãos públicos, tudo isso em
manifesta afronta aos princípios e nonnas constitucionais acima lembrados. :--Ião se
cogita, pois. de \i cios limitados ao âmbito da mer.J ilegalidade c sim, de ofl'nsas
gm\·cs ú onlem ct>nstirucional, pelo ·IJUC não podem ficar imunes c alheios ao
alcance do salutar e indispensável exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, de sua
mais relevante função: a de Guardião da Lei Maior e de suas próprias
competências.
\kreee lembrança amda. a propósito: o art. 49. Jne1sos \' ~ XI.
que estabelecem a competência exclusiva do Congn:sso Nacional para sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, bem como a de

"zelar pela presen,ação de sua ,·ompetêncla legislativa em face da amhwç·ào
normalll'CI de owros /'odr!res".

·

Desta fonna, ·além de niar um direito público subjcli\ o
processual - e a correspondente obrigação juridica da a'dminisrração pública, de
admitir o exercício de tal direito no curso do procedimento demarcatório -, bem
como um contencioso administtativo sem fonte legislativa adequada - posto que
sem observância do principio da reser\·a legal -. o questionado art. 9" instituiu a
aplicação retroativa de mi contencioso. que os §§ 8" e 9" do art. 2" do mesmo
Decreto também inconstitucionalmente estabeleceu.
Por último, mas não menos importante, subsiste a obrigação da
União Federal em concluir o procedimento de demarcaçãó de terras indígenas pre\·Jsto
no m1. 67 doADCT. de\·t!r t!Stt! que não foi ~umprido t!m tempo oportuno e que ><'
agrava <.:om a metodologta maugurada pelo <!duo <.:m exame.
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Como se niio fosse bást~nre. b;uxa:se.- <:omo medida comrrlcmcntar aO>:~·lO\·o Dcc.:rcw.
tliiHI i' o ruma c.lu :--lnliSrro c.la -.lust1~a .;,rabc!.:~~ndo um quesnonàno • r.lu cxaustl\, ·
quamo muul. para onemar o rrabalho a s.:r n.:;tliz;1do pdo t;rupo tecruc.:o .:sp<:cJaiJZ;Jllo.
responsável pela identificação de terras indígenas. o que demandará um prazo ma10r
para a apresentação do relatório final por parte da FUNAI.
\:iio hú dttnc.la Li<: que o c.lcs~umprunento do prazo ~onstttuc.:I(Hial.
c.l<:ternHn;tdo no an. 67 do ADCT tc.:uic.:u ;uws). n;1u c.leso1H:ra a L'1uàu F<!deml d.: ,u;t
obngação de concluir o ma1s rápido po~sm~l o processo de demarcação de r~mts
indígenas, para que se possa dar eficácia plena ao mencionado dispositivo transitório.

III· CO~CLLSAO

Do que se depreende do exame dos documentos e pareceres em
anexo. c·onstata-se que os §§ 8°. 9° e 1o• do art. 2• e art. 9° do Decreto n• 1775/96
afrontaram a Constituição. padecendo dos seguintes males:

I) fot editado com evidente VICIO de finalidade para atender
111tcrescs pcssoms e pnvadus c.lu awal \linistro de Jusuça. quando
exercia mandato de deputado federal e. nessa condição, advogam
em favor do Estado do Pará, ao manifestar, por escrito, Parecer·
contrário a ates administrativos emanados do Exm•. Sr. Presidente
da República. que tinham por objetivo homologar demarcações já
concluídas. estando ele. assun. eticamente impedido de aprecmr c
decidir admmistrau vamcnte -as impu~'llações feitas por tercetros ou
por estados-membros;

2) cria direito subjetivo contra a demarcação de terras indígenas.
admitindo a n1itis an1pla legitimidade para que qualquer entidad~:
polinca possa unpug.nar os procedimentos de reconh~:c.:un.:mu J.:
terras mdigenas. ainda que não posuidora ou mesmo propnetana
da área;

3 J afronta o prmc1pio c.la garantia á ampla defesa ( direl!o ao
contraditório) por estabelecer um procedimento administrativo qtlt:
somente beneficia uma das partes, já que a outra parte (os indtos 1
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Jdc:: não pode se:: ut!ltzar para demonstrar o seu direito ongmáno a
posse pennaneme das ren·as que tradicwnalmente ocupam; ·
4) pennite a revisão administrativa das demarcações de terras
indígenas em curso. que ainda não tenham sido registrada ·em
canório. pressupõe a: retroati\•idade dos efeitos do decreto n'
1775,96 para alterar Situações jurídicas já consolidadas, em
flaj,ITante desrespeitO ú garantia constitucional do ato Jurídtco
perfeito e do direito adqumdo (an. 5°, XXXVI da Cana 1\.lagnaJ;
5) o aviso-c1rcúlar do 1\.!ínistro da Justiça, comunicando a edição
do ato regLdamentar. indu<! e provoca litígios administrativos
msrígando nnpugnações. de qualquer ordem e por quem quer que
seJa, contra aros ·de réconhecnnento ofic1al de terras indígenas; que
já se consumaram com o tempo produzindo os efeitos jurídicos
que lhe são próprios; ·
6) pode provocar a perda notável de recursos públicos dispendidos
pela FlJNAI para a demarcação de áreas indígenas •.já conch.iída e
que estão sujeitas â revisão administrativa na fonna do an. 9°. do
malsinado decreto;
7) pennite a protelação indefinida do procedimento de demarcaçüo
de terras mdigenas no pais. através desse inusitado contraditóno.
que, nos tennos do an. 6 7 do .-\DCT. já deveria ter sido concluído
desde outubro de 1993. estando a lJniüo federal em mora lJLt<mto a
esta obrigação constitucional.
Isto posto. e amda mats ~.:otlSlderando a repulsa das comunidades
indígenas quanto à solução jurídica encontrada para resolver os imbróglios políticos da
demarcação de terras indígenas. requer o stgnatário desta que Vossa Exceléncta:
a)proponha. perante o Supremo Tribunal Federal. açào dire1a de
inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos do Decreto n''
1775196, requerendo a sustaçào liminar de seus efeitos.
b) sc::Ja proposta pc::lo ~ lmtsterio Público Federal açào Je
tmpro.bidade administrau va contra o Senhor •:'-!elson de .-\zevc::du
Jobim. arual :vtinistro de Estado da Justiça, ROr deslealdade a
União Federal. patrocínio infi;Ye negligência funcional.
Brasília,.25 de Jun~ !996
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O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte diseurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, neste
plenário, dois temas interessantes cruzaram-se nos
discursos.
·
O tema do relatório do PNUD, com a visão dos
três Brasis, que, de certa maneira, trouxe elementos
novos ao debate da vida brasileira. E, ao mesmo
tempo, houve o esforço pouco analftico e muito opi·
nativo por parte de alguns Senadores da oposição,
na tentativa de juntar dados de natureza econômica
que provêm de uma longa crise - como aliás V. Ex",
no seu discurso, acentuou muito bem -, com deficiências do aluai Governo.
Essa última ábordagem, evidentemente, é uma
falácia sem nenhum fundamento. Não há relação alguma entre os fndices sociais brasileiros, que fazem
parte da perversidade da tradição social deste Pafs,
e o atual Governo - fosse ele qual fosse. Fosse ele
o governo mais agressivo socialmente dentre os
possíveis. Falácia. Sem dúvida, uma falácia natural
oposicionista, mas pouco clara, pouco lúcida e pouco verdadeira, o que é lamentável.
.
O relatório que mostra os três BraSis - dWeren. temente da tradicional divisão dos dois Brasis, de
Jacques Lambert, que vem dos anos 60 - é profundo; marca, dentro de critérios muito claramente estabelecidos pelas Nações Unidas, um levantamento
em todos os países do mundo. ·
No caso brasileiro, até diria, pretensiosamente,
que não são três Brasis, como pretende o relatório;
aventurar-me-ia a dizer que temos quatro Brasis:
uma Biafra, uma Bangladesh, uma república latinO.:
americana como qualquer outra, e uma Bélgica - um
pais do Primeiro-Mundo. Nós' conseguimos conviver
com esses quatro mundos.
V. Ex", aliás, na sua fala, de modo muito pereuciente -·razão pefa qual não voltarei ao assunto -,
lembrou as diferenças regionais dentro dessa classificação geral do Brasil.

Pois bem, esses discursos todos coincidem
com o segundo aniversário do Plano Real, fato deveras trabalhado .no dia de ontem, com grande esforço, pelo Presidente da República, que deu im:ímeras entrevistas - o que, a meu jufzo, deveria tazàr
mais vezes, ao invés de entregar suas falas a um
porta-voz que fala olhando para o 'chão. Sua Excelência deveria vir a público trazer a sua palavra direta. Isso não precisaria se dar pennanentemente,
mas, pelo menos, de tempos em tempos, ccinseguin- .
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do, assim, maior credibilidade e aceitação do povo
brasileiro.
E, fazendo essa tentativa de ligação desses
dados sociais com o atual Governo, como se fossem
problemas de hoje em dia, é importante dizer que as
comemorações do segundo ano do Plano Real não
devem ser olhadas por uma ótica triunfalista, pelo
fato de que ele representa um êxito da sociedade.
Nós, do partido do Presidente, temos o dever
de cuidar, particularmente, esse tom triunfalista que,
às vezes, até na defesa natural do Governo, levanos a opor exagero a exagero, o que é mutto comum
na politica: a um exagero oposicionista, normalr.1ente, sobrepõe-se um exagero de igual teor situacionista.

Os dois anos do Plano Real e o êxtto que trouxe no tocante ao controle da inflação, ao contrário,
devem nos dar, primeiro, a certeza de que o caminho está traçado de modo correto. Em segundo lugar, a convicção d~ que é apenas o começo de um
trabalho; o infcio de uma tarefa que vem sendo empreendida pela Presidência da República, pelo aluai
Governo, o qual tem encontrado dificuldades ingentes no Congresso Nacional, sobretudo no andamento das reformas, e de um trabalho que não se esgo.ta, evidentemente, com a estabilização da moeda.
Nenhum de nós é cego a ponto de não ver que
a estabilização da moeda é tão-somente a precondição para levarmos adiante outras conquistas que
são fundamentais. Primeiro, o controle do gasto público. Esse é um problema que está sendo enfrentado com dificuldade, mas está sendo enfrentado. Segundo, a questão do desemprego. Se ela possui um
vetor ou um teor estrutural porque se dá no mundo
inteiro, é verdade também que ela se dá na economia brasileira em função das várias circunstâncias
conjunturais e não apenas estruturais, como muitas
vezes a própria defesa do Governo pretende. Há
uma modernização que traz processos produtivos
que abrem mão da mão-de-obra. Há, no setor bancário, uma crise muita séria de ajuste aos novos
tempos que gera um grau de desemprego muito
grande nesse lado. Apesar de ter havido um crescimento na quantidade de empregos nos últimos tempos, também houve, ainda que pareça paradoxal,
um crescimento do desemprego.
Essa aparente contradição, crescer o emprego
e crescer o desemprego, significa que, apesar das
dificuldades da economia, houve crescimento na faixa de emprego, porém, este crescimento não está à
àftura da quantidade de mão-de-obra que anualmente entra no circuito da produção, que é maior do que
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o número de empregos que foi possfvel ser dado
com o espaço de desenvolvimento havido.
Portanto, não podemos fechar os olhos, dizia,
para a questão do déficit público, para a questão do
desemprego, duas questões fundamentais e sérias a
serem enfrentadas. Desde logo, não podemos fechá-los à definição de qual o Estado socialmente necessário para o momento brasileil'().
Trata-se de uma grande discussão colocada
nas próprias perplexidades, pelas quais as reformas
que têm a ver com a reorganização do Estado encontram o seu périplo aqui no Congresso.
Estamos a propor não o Estado máximo dos
regimes totalitários, nem o Estado mínimo dos liberais, mas, sim, para usar a expressão de Norberto
Bobbio hoje aqui citado: o Estado socialmente rtecessário. Não mais o Estado factor, o Estado empresário, o Estado assistencialista, mas o Estado que
seja capaz de intermediar as relações sociais, ao
qual chamaria de Estado reitor, o Estado capaz de
ratificar os processos, de intermediar as relações sociais, de fiscalizar a ação da sociedade, mas o Estado no qual o tamanho, o funcionamento e a efiCácia
sejam fortes. Por quê? Porque democráticos. Não
fortes, porque autoritários, mas fortes, porque democráticos.
Portanto, um Estado organizado de acordo
com a própria estrutura pluralista da sociedade brasileira a funcionar em sua plenitude. Esse é o Estado que se propõe à Nação neste momento. Há justamente uma dificuldade de compreensão desse Estado, primeiro, pelos setores reacionários do pensamento progressista - chamo de setores reacionários
a esquerda clássica, a esquerda antiga, que ainda
pretende o Estado realizador de todas essas tarefas.
~uer o Estado poderoso, como empresário, por
1sso, é contra es privatizações; quer o Estado poderoso, como assistencialis\a, a fazer velho paternalismo, que sai tão mais caro pará o próprio
Estado do que qualquer outra atividade; quer o Estado justiceiro, capaz de, ele, repartir a justiça social, quando essa instituição, o Estado, entra em
crise, não apenas no Brasil, no qual iem uma
enorme dHiculdade de funcionar, por um processo
entrópico redundante do seu próprio crescimento
desordenado. Ao contrário, precisamos desse Estado organizado, sim, desse Estado forte, porque
democrático, sim, mas desse Estado limitado· às
tarefas básicas, indispensáveis à propulsão do
processo de desenvolvimento, es!le. Estado reitor,
corno eu chamo, esse Estado intermediador das
·
relações sociais.

o
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Essa noção de Estado é a que tem mais dividido, aqui, dentre do Congresso, na própria sociedade, as discussões aluais.
é também o que tem
prejudicado, a meu juízo, enormemente o andamento das reformas. A reforma da Previdência tem a ver
com essa noção de Estado; a reforma administrativa
tem a ver com essa noção de Estado; a reforma tributária tem ela também a ver com essa noção de
Estado.
Sei que é muito difícil para os povos a plena
clareza, a plena lucidez, diante de processos de
transformaÇão de tal monta. É diffcil paiCI todos nós,
a não ser que sejamos muito pretensiosos e julguemos que a nossa opinião é a melhor e é a definitiva.
por essa razão, o Governo levou ao Parlamento e vem tratando com amplitude essa dificuldade,
ouvindo a ·contradição, acolhendo idéias diferentes,
discutindo à saciedade essa- matéria. O Governo
têm feito a sua parte no sentido de transformar esse
debate numa discussão democrática.
Voltando ao fio do meu raciocínio inicial, eu dfzia que essas três dificuldades estão diante de nós
em que pese o êxito do Plano Real até hoje. ContrO:.
!amos a duras penas a inflação - esse controle tem
corno contrapartida uma quE!Sião de juros, que é
complexa do ponto de vista do funcionamento das
empresas, particularmente das pequenas empresas
-; temos o problema do. déficit público; temos o problema do desemprego e temos o problema da dificuldade de conceituação de organização de um Estado capaz de responder aos desafios da contemporaneidade.
Estamo~ bem no plano internacional. A dívida
externa brasileira é hoje praticamente um problema
inexistente - ainda ontem foram pagos segmentos
importantes dessa dfvida na forma em que elâ foi
escalonada -, a atividade económica alua numa
base de crescimento que deve alcançar os 4% este
ano, que é urn crescimento bastante razoável para a
circunstância brasileira; aquelas reformas havidas
ano passado, as reformas que terminaram com o
monopólio da Petrcbrás e com o monopólio do Estado nas telecomunicações, já estão a dar efeitos concretamente.
Espera-se, para o ano de 1996, investimentos
privados na casa dos quatro bilhões na área das telecomunicações; e, para o ano próximo, uma expansão ainda maior de investimentos, compensando a
impossibilidade do Estado falido de investir nos seto·
res básicos da economia.
Esse investimento significa· emprego, melhores
serviços; esse illVeStimelito significa uma corrida
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contra o atraso e também· significa uma sinalização
para o mundo de que o País deixa de ser aquela
unidade fechada dentro de si, dos próprios problemas, a olhar para o próprio umbigo, a velha sensação das décadas passadas de ser possível fazer um
desenvolvimento endógeno exclusivamente, de fronteiras praticamente fechadas.
Resta, nesse panorama que rapidamente aqui
bosquejo, uma palavra. sobre as exportações brasileiras, que, de forma natural, crescem, inclusive nesse instante, com o apoio, a palavra, o denodo e a
demonstração de interesse direto do próprio Ministro
Kandir, empenhado que está em ampliá-las. Até porque o próprio equillbrio da situação interna, da estabilização dos preços e a própria abertura da economia trouxeram-nos alguns problemas relativos à balança comercial, tendo em vista o aumento do número de importações.
Quero, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não vir aqui blasonar, e, sim, buscar um
pedaço de compreensão para o esforço que vem
sendo feito. Pretendo, sim, sair desse maniqueísmo
de Oposição boa, Governo ruim; Governo bom,
Oposição ruim. Isso é uma forma menor de encarar
o problema político, isso nem é a melhor maneira,
diante da população, de expressarmos a nossa capacidade de compreensão da realidade brasileira, e
sim trazer uma idéia de otimismo a propósito dos
dois anos de êXito do Plano Real, mas de certeza de
que esse otimismo está assim para o futuro como
estão certas ·medidas que devem ser muito l)em
examinadas, muito bem verificadas para que não se
transformem em triunfalismo, em palavras ocas, em
alegrias passageiras.
O Brasil já passou por momentos de otimismo
imediatamente seguidos por depressões absolutamente assustadoras.
Importa que se saiba o rumo, importa que o
Governo conheça a meta esteja com clareza· a colocá-la para a população sem desconhecer as dif~
culdades trazidas pelo remédio, mas a saber que
esse remédio é um remédio salvador e que se o Plano Cruzado não atirou o Brasil no cáu - até porque
uma situação social como a brasileira não desaparece em poucos anos, precisa talvez do esforço de
uma ou duas gerações continuadas -, pelo menos
retirou-o do inferno da infiação, do pessimismo, da
falta de elã.
Recordo-me que há dois anos era moda verse, nos programas de televisão, ateres, pessoas, entrevistados, a .falar que o seu caminho era sair do
Brasil. Foi a época em que os Estados Unidos rece-
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beram grande quantidade de brasileiros, vindo Miami a se tomar uma cidade tão brasileira quanto norte-americana.
Hoje não se ouve mais isso, porque tem-se a
certeza de que há um país que tem o que oferecer,
com grandes possibilidades de êxito e crescimentll.
Para isso é que são importantes as idéias de progresso, por isso elas são chamadas progressistas.
O mundo passa por essa disjuntiva complexa
no fim do século. Os dois sistemas que dividiram
paixões e opiniões - o sistema SPCialista e o sistema
capitalista - não passam propriamente por mudanças, porque a mudança implica na cessação de um
fluxo para o começo de um novo. Eles passam por
transformaçõeS:
E qual a diferença entre mudança e transformação? Mudança implica no corte e na interrupção
de um processo para o início de outro e transformação, como o diz a própria etimologia - "trans" quer
dizer através-. é uma nova formação através do. que
existe. O que está a passar-se no mundo é ,·uma
transformação dos sistemas.
.
Hoje, aqui, um ilustre, culto e importante Senador da República, Lauro Campos, mostrava-se· perplexo com a União Soviética e dizia,.neste plenário,
com toda força de sua convicção, de sua sinceridade e da sua cultura, que a União Soviética não foi
socialista. Era difícil para S. Ex" a compreensão da
possibilidade de um fracasso na área socialista, por_
ser ele um socialista.
Eu até concordo. A União Soviética fez um capitalismo de Estado mais do que um socialismo. O
socialismo depende muito da sociedade, do pluralismo. O socialismo é· generoso, é democrático por definição. Eu não creio muito que possa haver um socialismo com capitalismo de Estado.
Mas, ao mesmo tempo, talvez S. Ex" não tenha
percebido que o que houve no campo do socialismo
não foi a desaparição dos ideais generosos do pensamento socialista. De forma alguma. Foi o contrário. O que houve foi a entrada de idéias nascidas,
brotadas e desenvolvidas no pensamento socialista
dentro das sociedades modernas, que são sociedades abertas, são sociedades de mercado, que têm o
mercado, não como a última palavra da sociedade e
como o regulador final da razão de ser do funcionamento de uma socie(jade, mas como uma das instituições da sociedade, em que é possível haver livre
concorrência, comJietência e competição, em que é
possível haver algo difícil de encontrar nas economias estatizadas: produção e produtividade. • .
E mais. É possível haver tudo isso dentro de
uma sociedade aberta. A grande disjuntiva trágica
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do socialismo de Estado foi a de tentar lazer, em alguns momentos, a economia aberta em uma sociedade fechada.
E é essa a dificuldade da Rússia hoje em dia,
que tanto preocupa, com justa razão, o Senador
Lauro Campos. Talvez só a China venha realizando,
não sei por quanto tempo, esse milagre, que talvez
só seja explica.do pela milenar sabedoria chinesa:
uma sociedade fechada realizar uma economia
aberta, mutto mais aberta do que economias do chamado mundo capitalista. A economia chinesa é muito mais aberta do que a brasileira, numa sociedade
principalmente fechada, vertical, estatizada, num
país de_ 1 bilhãó e 300 milhões de habttantes.
O que o Brasil está tentando com o governo socialdemocrata é justamente essa compatibilidade, a
compatibifidade entre uma sociedade de mercado que
não tenha no mercado a razão última de ser das coisas, dos comportamentos e dos valores, tampouco no
Estado, como minha geração sonhou, de certa maneira, como único gestor da possibilidade de justiça.
O que há de novo na sociedade contemporãnea é a confiança nas instituições da sociedade. Um
país só é democrático quando suas in-stituições são
democrátiCas. Um país só é evoluído quando suas
instituições evoluem. O Estado é uma das instituições da sociedade, aquela que tem sobre si o encargo
de governar. Mas a universidade é instituição, assim
como a Medicina, o Diretto, as organizações da sociedade, os sindicatos. Todas essas são instituições
da sociedade. E quanto mais vivas, libertas, livres,
plurais e evoluídas sejam as instituições de um país,
mais livre, liberto, igualitárto, justo e evoluído é este
país.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Plano Real é um primeiro passo nessa caminhada, mas é o passo sem o qual os outros não serão possíveis. Quero deixar claro que nós do Governo estamos muito cientes de que, a despetto do êxito, das provocações que muttas vezes nos levam a
reagir brandindo a bandeira do nosso êxtto, estamos
conscientes de que há que se caminhar com segurança, corn_equilíbrio, de que há muito a fazer neste
País para que se possa construir, enfim, o quê? A
sociedade do capttalismo selvagem, apenas porque
a iniciativa privada é bem-vinda? Não! A sociedade
do Estado todo poderoso, repartidor da justiça, da
Previdência? Também não, mas a sociedade de par-·
carias que compõe o que há de mais contemporãneo no pensamento político: a integração dos vários
núcleos, o pluralismo, o pluralismo Ideológico, político, partidário. Isso no plano interno dos países.
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Fica a certeza de que no plano internacional,
em um mundo sem guenra fria, a caminhada para a
globalização da economia é um passo inevitável no
caminho dos povos. Não que este seja um passo
sem dificuldades, sem problemas como o da soberania, o da perda de certos valores nacionais. Problemas como os da ameaça à produção e às indústrias
nacionais, todos existem, mas devem ser enfrentados, como devem ser enfrentados os verdadeiros
problemas do País.
Tudo isso, Sr. Presidente - com isso concluo
meu pronunciamento - , sendo fetto, não com a visão no êxito econômico puro e simples, ou melhor
dtto, não dentro dos marcos aprisionantes de uma
visãó economicista do mundo, mas tudo isso sendo
fetto como meta no Brasil, que é enfrentar a nossa
tragédia e a nossa vergonha: a questão social. Essa
é a meta que, no fundo, traz à ação política todos ou
quase todos os partidos que aqui se agitam. Essa é
a meta que, embora sendo comum a todos os partidos, encontra propostas diversas para o seu atingimente.
A esquerda clássica quer atingi-la pelo Estado,
exclusivamente; a diretta clássica supõe que sociedade de mercado pura e simples será capaz de resolver esse problema, nós, os socialdemocratas,
acredttamos que é buscando formas crescentes de
equil ibrio entre a ação do Estado e a ação da sociedade, o Estado entrando como interrnediador - repito - das relações sociais, o Estado reitor, é que vamos poder atingir esse nível. Não se atinge esse nível sem o desenvoMmento económico, mas corri o
desenvolvimento económico exclusivamente voltado
para a concentração de riquezas ele também não
será atingido.
Por isso, saúdo os dois anos de Plano Real. Eu
os considero a esperança de que o País pode confiar em si mesmo, principalmente quando tem um
Governo que sabe que é da confiança do país em si
mesmo que deve se alimentar a ação·govemamental.
Muito obrigado a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)·- Os
Srs. Senadores Esperidião Amin, Ronaldo Cunha
Uma e Cartos Bezenra enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no -art.
203 do Regimento Interno.
-- '-- S. Ex's serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no último dia 27,
reuniram-se em Florianópolis dirigentes, professores
e acadêmicos dos cursos de graduação em Educa-
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ção Ffsica do Estado de Santa Catarina. Tema em
pauta: a defesa do ensino de Educação Ffsica.
Como a parte compõe o todo, não se pôde deixar de discutir, na oportunidade, os problemas da ·
educação em geral. Afinal, vivemos. uma cultura holística. Estamos convencidos de uma verdade que,
de tão simples, parece ter sempre freqüentado nossas certezas.
Hoje acreditamos que nada é uma ilha no universo. As coisas estão interligadas e inter-relacionadas. As especializações estreitas e compartimentadas começam a fazer parte do passado.
Por isso discutir a Educação Ffsica é discutir a
educação. Uma é parte indissociável da outra. Se o
salário do professor de Educação Ffsica da rede pública está abaixo do desejável, com certeza o dos
professores de outras disciplinas está no mesmo patamar.
Se faltam condições para o professor de Educação Ffsica desenvolver a contento suas atividades, as mesmas condições faltarão ao professor de
Português, Matemática, História, Ffsica ou Oufmica.
Por isso, Sr. Presidente, as conclusões a que
chegaram os participantes do encontro não poderiam ser estreitas nem restritivas. O debate foi proffcuo. O manifesto ali redigido vale não só para a
Educação Ffsica, mas para a educação como um
todo. Vale não só para Santa Catarina, mas para
todo o Pafs.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, resumo
aqui as principais preocupações dos educadores,
apresentadas no manifesto encaminh;~do aos interessados no processo.
A primeira - como não poderia deixar de ser refere-se ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases.
Pela forma autoritária e antidemocrática com que foi
apresentado, pondo por terra um trabalho de anos
da sociedade brasileira, é precipitado exigir a urgência urgentíssima em sua tramitação na Câmara dos
Deputados.
O projeto precisa ser discutido, amadurecido e
mais bem avaliado. A aprovação da urgência urgentfssima viria impedir o fluxo' normal do projeto. Em
prejuízo, como não poderia deixar de ser, da educação e, em última instância, do povo brasileiro.
Meu apelo aos· nobres deputados é para que
dêem uma chance ao Brasil de ter uma lei de direlrizes e bases da educação modema, atualizada e capaz de atender aos anseios democráticos do Brasil
de hoje.
A segunda preocupação, Sr. Presidente, tem a
ver com o Projeto das Organizações Sociais do
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MARE. Os educadores consideram-no discriminatório. Pior: pôe as universidades, hospitais e museus
no trilho da privatização. Eles deixam de ser vistos
como investimento e passam a ser considerados
mercadoria, produto comercial.
Isso, vimos repetindo ao longo dos anos, é
condenar o Pafs ao atraso e ao subdesenvolvimentp. Sem uma educação universal e gratuita, nosso
fosso social tende a aumentar. Os pobres ficarão
cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ri-

cos.
Como fugir .dessa condenação? Só há um caminho: escola de boa qualidade. A educação - ninguém ousa dizer o contrário - é direito da sociedade
e dever do Estado. Não temes direito de eximir o Estado de sua responsabilidade. Não foi para isso que
fomos eleitos.
Por fim, Sr. Presidente, mas não menos import;3nte, o manifesto apresenta um tópico de interesse
direto dos profissionais da Educação Ffsica. Tratase da regulamentação da profissão.
.
O Projeto da Lei 330, de 1995, em tramiiação
na Câmara dos Deputados, regulamenta o tra!Jalho
do profissional de Educação Ffsica e Dança. Mais:
impede que, no interesse da coletividade, o ensino,
a direção e a supervisão da Educação Ffsica seja
entregue a pessoas incomPetentes.
Sua aprovação é importante e urgente. Por
·isso faço meu segundo apelo aos colegas deputados federais: apressem a tramitação do PL 330. O
projeto já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Encontra-se
hoje na Comissão de Trabalho.
Tomado lei, ganham os profissionais de Educação Ffsica, ganham nossos filhos, ganhamos todos:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a convocação
extraordinária do Congresso Nacional chama a atenção do Pafs para as reformas que o Governo Federal pretende em seu projeto de desenvolvimento.
Ao longo dos três úHimos anos o recesso do
Congresso Nacional tem sido interrompida para exame de proposições em curso nas suas duas Casas.
O resultado embora pareça não ser o melhor, atende as circunstáncias que o momento emergencial
sugere.
O exame, na Câmara dos Deputados, das propostas de emendas à Constituição, foi levado a efeito num processo de ampla discussão nacional. No
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Senado, apesar de os instantes não oferecerem
maiores oportunidades, podemos concluir que houve
êxito no exame das matérias, abstraindo-se evidentemente à medida do possível as conotações ideológicas.
Ao enfrentar esta nova convocação extraordinária, constatamos que há um excesso de matérias
na pauta. Não há, efetivamente, possibilidade de terminar o perfodo excepcional com o exame de todas.
Devemos relacionar as que serão tratadas com preferência dando-lhes as prioridades na apreciação.
A contribuição do CongresSo Nacional ao projeto de desenvolvimento que o governo oferece ao
pafs tem sido a mais valiosa. Constata-se que a participação do parlamento é uma realidade bem mais
evidente que, propriamente, as medidas acessórias
que ficam a cargo do Executivo.
Nessa legislatura já conseguimos, até o momento, promulgar sete emendas constitucionais de
uma envergadura decantadà pelo próprio governo.
Ultrapassamos conceitos de empresa nacional; permitimos uma nova visão de setores antes reservados à exploração exclusiva do Estado; e adiantamos
discussões a propósito de previdência e administração pública. Em um ou outro caso, isoladamenie, as
proposições podem não ter refletido a vontade do
governo mas a vontade cdnjunta dos Poderes constituídos.
Sente-se entretanto que faltam ainda medidas
mais .sólidas. Sejam elas para ratificar as propostas
já promulgadas, na forma de regulamentação, sejam
outras que busquem medidas - mesmo iniciais para enfrentar a questão social.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senaoores, o segundo ano do Real mostra sua permanência no Brasil. Há uma nova cultura de preços e a sociedade se
despede, com gratidão festejada,' do período inflacionário, onde a falta de estabilidade provocava uma
debâcle social. Nesta área há muito q••e se comemorar.

.

, A tese da procura incessante da estabilidade.
monetária como preferência excludente, rião nos parece apropriada para países com largos índices de
pobreza e com uma ecónomia tão dfferenciada. É
preciso que pari passu programem-se metas para
uma visão mais ampla do desenvolvimento nacional.
Ao lado de enfadonhos, preocupantes e já conheCidos índices de pobreza caminham outros como
taXas de juros e desemprego. Essas conseqüências
do processo de estabilização devem merecer uma
acolhida das autoridades económicas, inclusive envolvendo o Congresso Nacional.
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Os recentes dados publicados pela ON u em
pesquisa realizada em finais da década passada e
princípio dessa década, dão o suporte almejado
para implementação de novas políticas. O Brasil de
hoje já não é o mesmo de 1990, e pede conviver,
agora, com medidas concretas na área social ao
lado do proveitoso programa de estabilidade.
A nossa visão particular dessa convocação, até
pela oportunidade em que é colocada - vivemos as
últimas eleições municipais do milênio - é que nos
dediquemos a efetivação das medidas que levamos
ao conhecimento da população nos últimos meses.
Estarmos aqui quando se aproximam as eleiçõ. es municipais nos furtará de ouvir, diretamente, as
queixas do povo. Mesmo assim o Congresso Nacional está a postos. A parte do governo no entanto
ainda carece de maiores detalhamentos para que as
medidas propostas pcssam verdadeiramente rece·
ber a buscada aceitação popular na forma de eleiçõ·
·es, a mais concreta forma de aferição da vontade
popular e dos resultados de medídas governamentais.
Muito obrigádo.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-M1) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cidade de
Cuiabá e o Estado de Mato Grosso estão de luto
pelo falecimento, ocorrido no dia 22 último, do advogado Cássio Tadeu Pose. Além de Procurador-Gera:
da Prefeitura de Cuiabá, Dr. Cássio foi Subsecretário de. Justiça do Estado, no período em que !ui Governador, e professor do Departamento de Direito da
Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente.
prestava consultaria aos gabinetes do Governador
Dante de Oliveira e do Prefeito de Cuiabá, José Mei·
relles. Durante o período em que com ele convivi.
pude sentir nele um colaborador leal e dedicado.
que sabia dar a devida primazia aos interesses da
coletividade.
Um homem respeitado e que se fazia respeitar
não só peta força da sua personalidade, mas espe·
cialmente pela firmeza e amplitude do seu saber.
Na vida partidária, ocupou vários cargos nos
diretórios municipal e est1-dual do PMDB, tendo sido
um grande e respeitado pensador do partido, mentor
de suas ações e decisões mais importantes.
Sem alarde, soube imprimir, de forma bem definida, a marca da sua personalidade e da sua ponderação na história recente do Estado de Mato
Grosso e da sua Capital.
Agora, ele se foi, mas a característica da sua
simpatia permanece viva na ·mente daqueles qu8
com ele conviveram. A ausência da sua pcnderaç-.ão
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e do seu saber será profundamente sentida nos
meios jurfdicos do nosso Estado. Ao tempo em que
lamento a perda, quero deixar consignada aos seus
familiares a minha solidariedade neste momento de
dor e dizer-lhes da satisfação que tive em com ele
conviver no governo do Estado e nas reuniões do
PMDB mato-grossense.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária a se realizar amanhã, às 14h30min, a seguinte

-3PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 27, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1996 (n• 200195, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Namibia, em Brasma,
em 7 de março de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 359, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-1PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 53, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1994 (n• 119/91, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos ,das
Convenções n•s 163, 164, 165 e 166, da Organização Internacional do Trabalho, tendo
Pareceres sob n"s 355 a 357, de 1996, das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
(1° pronunciamento), pela audiência da Comissão de
·
Assuntos Sociais;
- de Assuntos Sociais, favorável; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
(2° pronunciamento), favorável.

-4PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 33, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto ·de Decreto Legislativo n• 33, de 1996 (n• 202195, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Acordo
Internacional do Cacau, de 1993, assinado em 2 de
fevereiro de 1994, na Sede das Nações Unidas, em
Nova Iorque, tendo
Parecer favorável, sob n• 360, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a SI!ISSão às 1Bh31 mif!.)

-2PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 22, DE 1995
Discussão, em turno único do Projeto. de Decreto legislativo n• 22, de 1995 (n• 106191, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto da Convenção n• 167 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, tendo
·
Pareceres favoráveis, sob n•s 357, de 1995, e
255, de 1996, das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa.Nacional; e
- de Assuntos Sociais (nos termos do Requerimento n• 936, de 1995, de audiência)
(Em virtude de adiamento)
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ATA DA 1071 SESSÃO NÃQ-DEUBERATIVA,
REAUZADA EM 1° DE JULHO DE 1996 ;,
(Publicada no DSF, de 2 ·de julho de 1996)
RETIFICAÇÕES

No sumário da ata, item 2,
Onde se lê:
ATA DA 107• SESSÃO NÃQ-DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 1• DE JULHO DE 1996
Leia-se:
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ATA DA 107° SESSÃO NÃQ-DEUBERATWA,
REALIZADA EM 1° DE JULHO DE 1996
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. À página n• 11243, 2" coluna, na fala da Presidência sobre o recebimento do Aviso n• 335, de 1996,
Onde se lê:

No texto da ata, à página n• 11231, 1° coluna,
na fala da Presidência sobre o recebimento do P..viso
n• 336, de 1996,

Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu o Aviso n• 336, de 1996, de 28 úttimo,
do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão n• 380, de 1996, adotada
pelo referido Tribunal, na sessão ordinária do plenário
de 26 de junho do corrente ano, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam.
O expediente vai à Comissão de Rscalização e
Controle.

Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A Presidência recebeu o Aviso n• 336, de 1996, de 28 último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 380, de 1996,
adotada pelo referido Tribunal, na sessão ordinária
do plenário de 26 de junho do corrente ano, bem
como dos respectivos relatórios e voto que a fundamentam. (Diversos n• 61, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi-'
dência recebeu o Aviso n• 335, de 1996, de 28 último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 380, de 1996,
adotada pelo referido Tribunal, na sessão ordinária
do plenário de 26 de junho do corrente ano, be{l1
como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Rscalização.

Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu o Aviso n• 335, de 1996, de 28 último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 380, de 1996,
adotada pelo referido Tribunal, na sessão ordinária
do plenário de 26 de junho do corrente ano, bem
como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam. (Diversos no 1o, de 1996-CN)
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Rscalização.
~uooooooooooooouoooo . . . . uoouo-.ooooo . . ooooouuoo--••-••••••• . . ,..oooooooooooo

Ata da 2ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 3 de julho ~e 1996
2B Sessão Legislativa Ordinária, da SOB Legislatura
Presidência dos Srs. Levy Dias, Antonio Carlos Valadares e Ney Suassuna
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, .COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antônio Carlos MagalhãesAntônio Carlos Valladares - Artur da Távola - Bello
Parga- Benl Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Daréy Ribeiro - Edlson Lobão- Eduar-

do Suplicy- Élcio Álvares- Emflia Fernandes- Epltácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo -Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena -·[ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de
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Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Eduardo Outra
- José Eduardo Vieira - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda - Júnia Marise - Lauro Campos- Levy Dias - Lucldio Portella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares - Onofre Ouinan - Osmar Dias Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção
- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunh~ Lima Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Totó Cavaicante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Ornelas.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do El<pediente.

É lido o seguinte:

micos.

As informações prestadas pelo Ministro
encontram-se à disposição do requerente na
Secretaria-Geral da Mesa.
O requerimento vai ao Arquivo.
OFICIO

1

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.463-2, adotada
em 28 de juntlo de 1996 e publicada em 29 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste do safá·
rio mlnimo e dos beneficies da Previdência Social,
attera alíquotas de ·contribuição para a Seguridade
Social e institui contribuição para os servidores inativos da União".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 52 do art. 2" da Resoluçãp
n• 1189-CN, fica assim oonstitulda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Suplentes

rrtulares
PMDB

DE MINISTRO DE ESTADO
N• 68196, de 27 de junho de 1996, do Ministro
da Aeronáutica, referente ao Requerimento n• 504,
de 1996, de informações, do Senador Romero Jucá.

Ney Suassuna
Fernando Bezerra

Carlos Bezerra
Humberto Lucena
PFL

JoséBianco
Odacir Soares

Francelina Pereira
Waldeck Omelas ·
PSDB

Lúdio Coelho

Geraldo Melo
PSB

Antônio C. Valadares

Ademir Andrade
PPS
Roberto Freire

DE MINISTRO DE ESTADO
N• 578/96, de 25 de junho de 1996, do Ministro
do. Planejamento e Orçamento, referente aos Requerimentos n•s 343 e 344, de 1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda.
As Informações encontram-se à disposição do
requerente na Secl'!llaria-Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • O expediente lido vai à publicação.

!996

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofl·
cio n• S/67, de 1996 (n°1.994196, na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995,
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão relativa à solicitação do Governo do Estado de Pernambuco, para que possa contratar operação de
crédito junto ao Banco do Nortleste do Brasil SA, no
valor de vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e
quatro mil reais, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

EXPEDIENTE
AVISO

Julho de

DEPUTADOS

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
José Carlos Aleluia
Vilmar Rocha
Saulo Queiroz
João Mellão Neto
Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN)
Titulares

-------
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Sandro Mabel

Oscar Andrade
Bloco (PPBIPL)
Valdomiro Meger
Odelmo Leão
PSDB
Nelso Otoch
lldemar Kussler
PDT
Malheus Schmidt
Sílvio Abreu
PSB
Fernando Lyra
Alexandre Ca'l1oso
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-7-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 4-7-96- instalação da Comissão Mista;
Até 4-7-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade;
'
Até 13-7-96- prazo fmal da Comissão Mista;
Até 28-7-96 -prazo no Congresso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será feita a devida comunicação à Càmara dos Deputados.
O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.464-1 O,
adotada em 28 de junho de· 1996 e publicada em 29
do mesmo mês e ano, que 'acrescenta parágrafo ao
art 75 da lei n°4.728, de 14de julho de 1965'.
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares
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Bloco (PFLJPTB)
Régis de Oliveira
José Carlos Coutinho
Paulo Bauer
Cláudio Cajado
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN)
Geddel Vieira Uma
Max Rosenmann
Bloco (PPB/PL)
lbrahim Abi-Açkel
Jarbas Uma
PSOB
Zulaiê Cobra
Jovair Arantes
PCdoB
Aldo Rebelo
Sérgio Miianda
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-7-96- designação da Comissão Mista;
Dia 4-7-96 - instalação da Comissão Mista;
Até 4-7-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre
a admissibilidade; \
Até 13-7-96- prazo final da Comissão Mista;
Até 28-7-96- prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será feita a devida comunicação à Càmara dos Deputados.
O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.465-4,
adotada em 28 de junho de 1996 e publicada em 29
do mesmo mês e ano, que 'acrescenta § s• ao art.
4° da Lei n• -8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constttuída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMDB
Carlos Bezerra
Flaviano Melo

José Fogaça
Fernando Bezerra

SENADORES

·PFL
João Rocha
Bello Parga

Odac!rSoares
Jonas Pinheiro

Titulares

Jefferson Péres

Carlos Bezerra
Humberto Lucena

PSDB
BeniVeras
PPB
PSL

Bello Parga
Júlio Campos

Freitas Neto
Vilson Kleinübing

RomeuTuma

PSDB
DEPUTADOS

Titulares

RamezTebet
Casildo Maldaner
PFL

Esperidião Amin

Epitacio Cafeteira

Suplentes
PMDB

Suplentes

Carlos Wilson

Beni Veras
PDT
Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro
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PT
Benedita da Silva

José Eduardo Outra

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Magno Bacelar
Rogério Silva
José Carlos Aleluia
Samey Rlho
Bloco (PMDB/PSDIPSLJPSC/PMN)
De Velasco
. Eudoro Pedroza
Bloco (PPBIPL)
Eraldo Trindade
Agnaldo Timóteo
PSDB
José Thomaz Nonõ
Nelson Otoch
PV
Gilney Viana (cessão) ·
Fernando Gabeira
PT
Nilmário Miranda
Sandra Starling

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-7-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 4-7-96- instalação da Comissão Mista;
Até 4-7-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade;
Até 13-7-96 - prazo final da Comissão Mista;
Até 28-7-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será fe~
ta a devida comunicação à Cámara dos Deoutados.
· O SenHor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.51 O,
adotada em 28 de junho e publicada em 29 do mesmo mês e ario, 1996, que "dispõe sobre a ratificação
da recriação dos Fundos que menciona, e dá outras
providências•.
De acordo com as indicações das Uderanças,
e nos termos dos §§ 4° e 5° do arl. 2° da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PFL
Jonas Pinheiro
José Alves

Hugo Napoleão
João Rocha
PSDB

Beni Veras

Jefferson Péres
P1B

Regina Assunípção

Emília Fernandes
PSB

Ademir Andrade

Antonio C. Valadares

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Ciro Nogueira
Jonival Lucas
Antônio Geraldo
Rogério Silva
Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC/PMN)
Laire Rosado
Pinheiro Landim
Odelmo Leão
Roberto Brant
Serafim Venzon
Sérgio Guerra

Bloco (PPB/PL)
Gerson Péres
PSDB
Sílvio Torres
PDT
Sérgio Carneiro
PSB
João Colaço

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 3-7-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 4-7-96- instalação da Comissão Mista;
Até 4-7-96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade;
Até 13-7-96 - prazo iinal da Comissão Mista;
Até 28-7-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Há oradores insciitos.
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor-

ge. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)

SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalbo
Ronaldo Cunha Uma

Nabor Júnior
Gerson Camata

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, por cessão do Senador Ney Suassuna.
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O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOS.AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a palavra, apesar da minha quase afonia, porque desejo
fazer um registro.
O Congresso Nacional inicia hoje, de fato, o
período de convocação extraordinária. Foi estabelecida uma pauta mutto extensa, em que há algumas
matérias de grande rele~cia, outras nem tanto.
A imprensa, sempre mutto crftica em relaçã.p a·
este Poder, mutto mais d<Í que em relação aos outros, começa a chamar a atenção para o custo dessa Qt)nvocação - cerca de R$9 a 1O milhões - e para
o quanto cada Pa~amentar receberá.
Sr. Presidente, realmente é uma quantia significativa em tei"!TlOs de Brasil. Queiramos ou não, o
que cada Deputado ou Senador perceberá este mêS
será o equivalente a 12 anos de trabalho de um operário de salário mínimo.
Pois . bem, Sr. Presidente, esse pagamento
será· plenamente justificado se os CongressistaS fizerem por merecê-lo. Creio qua se nós, ao final desta sessão extraordinária, livermos aprovado os projetes mais importamés, do ponto de vista do il)teresse nacional, inclusive projeto altamente moralizadar referente ao famigerado IPC, acho que teremos
merecidO o que vamos ganhar. ·

o

As matérias a serem apreciadas são tão importantes que não tem preço esse trabalho, mas o meu
receio é que, ao final de um mêS, ou quatro semanas de reunião, pouca coisa tenha sido votada.
Já vejo que na pauta das próximas sessões
não há qualquer matéria realmeme importame agendada. Faço votos para que os Srs. SenadOres e Deputados se compenetrem da sua responsabilidade e
se empenhem em justificar esta convocação extraordinária, este õnus à Nação.
· Se isso não acontecer -. e peço a Deus que
aconteça -, não poderemos nos queixar se, ao final
de julho, começo de agosto, a imprensa, mais uma
vez, nos crucHicar e esta lnstituiç3o cair ainda mais
na estima da sociedade brasileira.
Era o registro e a formulação de votos que julguei necessário deixar na sessão de hoje.
· O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao SenadOr Ramez Tebet (Pausa.)
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ConcedO a palavra ao Senador Mauro Miranda
(Pausa.)
.Concedo a palavra ao SenadOr Calios Bezerra.
(Pausa.)
·
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)

ConcedO. a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral, por cessão do nobre Senador L.auro Campos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PR.-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradOr) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo da
minha vida pública tenho sido um espectador a observar o quamo é diffcil a tareia daqueles que escolhem servir ao povo, através de um mandato, ou participar de
Ministério ou de uma Secretaria de Estada.
O homem público, neste País - não sei, Sr.
('>residente, 5El o mesmo ocorre e.fl). Outras nações ·,
corre- um "risco muito grande quandO enfrente; demro
do mesmo setor em que ele pratica o seu exercício,
as arribições e as invejas de tantos que, não tenda o
mesmo mérito, passam a trabalhar pela desclassifi.
cação profissional desse cidadão e, às vezes, até
pela sua desclassificação de ordem moral

ilm

Isso é comum quandO se nota uma fase, que
se convencionou chamar na lingua')E!m política de
"queimação" ou de "tritura" da homem público, em
que, vez por outra, aparecem aquelas notinhas plantadas em jornilis - às vezes, em colunas sociais, outras vezes em colunas mais sérias, plamadas até
por quem exercita o poder, sempre nos arraiais da
poder-, que vêm desmoralizandO quem tem a coragem de servir à sua Nação.
Sr. Presidente, faço questão de ocupar hoje a
tribuna para analisar o que vem acontecendo com
um homem da maior inteireza de caráter e de verticalidade moral, cujo nome profissional é respeitadO
no mundO inteiro. Refiro-me ao Ministro Adib Jatene.
QuandO os seus familiares saíram do Acre
para São Paulo, dois amazonenses fizeram amizade
com a famma Jatene: Almino Alfonso, que foi ViceGovernaoor de São Paulo • hoje, Deputado Federal , e eu, através do seu irmão advogada Carmo Jatene, que foi tesoureiro dO Conselho Seccional da
OAB de São Paulo.
O convMo com Adib Jatene foi cada vez mais
gratificànte, e entre mim e ele nasceu urna amizade

----

---------

--
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que se pautou sempre par uma admiração recíproca
- suponho que até mais da minha parte, pelo seu talento e pela sua estatura, do que da sua. Mas, de
qualquer forma, há entre nós dois essa forma de admiração.
Quando era eu Ministro da Justiça, nunca me
faltou a solidariedade de Adib Jatene. Hoje, quero
trazer-lhe a minha. Tudo isso, Sr. Presidente, vem
em derredor da forma pela qual S. Ex" tem enfrentado a adversidade no Ministério da Saúde.
Há dias, ouvia pela televisão e via as linhas
que se erguiam pedindo aos Congressistas que derrotassem a CPMF. Não quero nem discutir o fato
dessa contribuição, até parque quando o eminente
Senador Antonio Ca~os Valadares ap_resentou sua
emenda constitucional, eu, coma relator, a ela dei
parecer favorável.
Quero deter-me sobre a atuação de um homem que, se não tivesse a personalidade forte que
tem, hcje estaria sofrendo o vendaval de uma adversidade que é toda plantada
Com isso, Sr. Presidente, desejo, primeiramente, ver que nem tudo está perdido. Recolho uma publicação fetta na imprensa local, de responsabifidade
das ·seguintes entidades: Academia Brasileira ·de
Ciências, Associação Brasileira de Estudo de Álcool
e Outras Drogas; Associação Brasileira dos Portadores de Síndrome de Talidomida; Associação dos Pacientes Renais Crónicos; CEBRID - Centro Brasileiro
de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas; Conselho Federal de Farmácia; Federação Rio Grandense
de Associações Comunitárias e de· Moradores de
Bairros; Organização Nacional de Entidades de Delicientes Físicos; Sociedade Brasileira de Investigação Clínica; Sociedade Brasileira de Sono; Academia Nacional de Medicina; Associação Brasileira de
Farmacêuticos;-Associação Brasileira de Psiquiatria;
Associação de Pais e Amigos dos -Excepcionais;
Confederação das Misericórdias do Brasil; Conselho
Federal de Medicina; GAPA-MG; Sociedade Brasileira de Cardiologia; Sociedade Brasileira de Pediatria;
União Brasileira de. Cegos; AssociaçãÓ Brasileira de
Combate ao Câncer; Associação Brasileira de Ostomizados; Associação Brasileira de Sfndrome de
Rett-Abrett; Associação Médica Brasileira; Conselho
Brasileiro de Oftalmologia; Federação Brasileira de
Hemofilia; GIV-SP; Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental; Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; Unidade de Dependência de Drogas- UNIFESP.
Esta publicação, Sr. Presidente, patrocinada
pelas entidades de maior relevo no cenário da Medi-
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cina do Brasil, traz no fundo uma absoluta solidariedade ao Ministro Adib Jatene, dizendo que "Palavras
não curam a doença. Contribua com a vida". E eles
estão defendendo a CPMF. Declaram que, apesar
dos esforços do Ministério da Saúde, vêm encontrando a resistência de velhos e permanentes inimigos, que enriquecem às custas da pobreza e da
doença dos brasileiros.
Tenhc uma publicação, Sr. Presidente, que me
chegou às mãos, mas, lamentavelmente, não se fez
publicidade disso às largas, a mancheias.
Na página 15 desta publicação "Subsídios à
votação da CPMP, há a seguinte indagação no inciso III: ·o que o Ministério da Saúde vem fazendo
pela saúde da população?" Isso na gestão do Ministro Adib Jatene. E a resposta é a seguinte:
"Em 1995, foram realizadas pelo Ministério da Saúde, entre outros:
- disponibilização de algo em tomo de
· 200 milhões de doses de diferentes vacinas,
que, seguramente, permitem continuar impedindo a ocorrência anual de aproximadamente 3.530 casos de paralisia infantil,
153.400 casos de sarampo, 6.100 casos de
difteria, 70.000 casos de coqueluche e 2.000
CasoS de tétano, além de grande número de
óbitos por essas e outras doenças, tais
como· a hepatiie B e a meningite;
-mais de 700 mil doses de soros hiperimunes, que impediram que mais de 5.000
·pessoas morressem por picada$ de cobra,
2.500 por picadas de escorpião e 1.000 por
picadas de aranhas venenosas, para citar
apenas alguns;
- 124 tipos de medicamentos, que de. volveram a saúde ou reduziram o sofrimento
de milhares de pessoas com tuberculose,
hansenfase, leishmaniose, esquistossomose, malária, diabetes e hipertensão arterial,
entre outros;
-programas de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de lixo) em 598 Municfpios, abrangendo 977 localidades, principalmente nas
regiões Norte e Nordeste, para a prevenção
de doenças de veiculação hídrica, tal como
a cólera, além de 147.930 melhorias habitacionais para prevenção de doenças. tal
como a doença de Chagas.•
A propósito, estou citando esses quatro números, porque o meu Estado, o Amazonas, tem sido
contemplado na luta contra a paralisia infantil, contra
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o sarampo, a difteria, a coqueluche, a meningite,
contra picada de escorpião e de aranhas venenosas,
contra a hansenfase e a Ieishmaniose.
Isso, Sr. Presidente, obrigaria, pelo menos
aqueles que conhecem a região Norte, a saber o
que é uma dedicação neste campo.
O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - OUço o aparte
do nobre Senador Jefferson Péres, com muito pll!4er.
O Sr. Jefferson Péres - Nobre' Senador Bernardo Cabral, V. Ex" assoma à tribuna para fazer
justiça a um homem injustiçado, que é o Dr. Adib Jatene. Não tenho com S. Ex" a relação de amizade
que V. Ex" tem, mas.isso não importa•. Bas~ o meu
convencimento. O Ministro Adib Jatene vem sendo
apedrejado, até ridicularizado por uma suposta inação à frente do Ministério, e por sua determinação
na busca da aprovação do CPMF. Escondem ou esquecem o que o Ministro, apesar da i:arência de recursos, já conseguiu em um ano e meio à frente daquela Pasta; não falam da ação silenciosa dos agentes de saúde, ação que já fez i:air a niórialidade infantil nos Municfpios mais pobres do Nordeste; não
falam na ação redutiva das endemias oomo a malária e outras- como V. Ex" acaba de fri.;ar, inclusive
em nosso Estado; não falam na redução dos números de fraudes nos hospitais; apesar da 'ciarência de
recursos humanos e financeiros do Ministério. Só falam que o Ministro seria um obstinado c· como se
isso fosse um pecado - na busca de recursos, porque S. Ex", realmente, deles não dispõe. Eu, Senador Bernardo Cabral, na votação em primeiro turno
da CPMF ·no Senado, abstive:-me porque; em princfpio, sou contra a criação· de mais um tributo.
Logo em seguida, apesar de não me CÓnhecer, o
Ministro telefonou-me, oferecendo-sé para vir a
meu gabinete. Veio sozinho - e impressionou-me
ver um homem da estatura do Ministro ·Adib Jate:·ne, cirurgião consagrado, nome nacional, sozinho,
sem aparato, sem assessor - e passou quase uma
hora fechado comigo em meti gabinete. S. Ex" me
expôs os números da saúde. Convenceu-me. No
segundo turno, votei a favor. Portanto, fico profundamente indignado com injustiças, seja com um
gari, seja com um Ministro de Estado, um homem
como o Ministro Jatene. Tenho muito medo que S.
Ex" deixe o Ministério injustiçado, amargurado
com a vida pública. V. Ex1 , que nada tem a pedir
ao Ministério da Saúde, que não precisa do Ministro Jatene para nada, fala em justiça e lhe dou os
parabéns por isso.
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O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Jefferson Péres, sei que V. Ex" não priva da amizade do
Ministro Adib Jatene, mas tenho a alegria de privar
da sua desde a épocà da juventude. Portanto, quem
conhece o passado de decência de uma pessoa
muito facilmente se junta a ela. É o que fazemos;
nos juntamos à decência, à dignidade do Ministro
Adib Jatene. Atiram-lhe pedras que por certo S. Ex"
deve estar juntando uma a uma para depois fazer
uma tribuna altfssima e olhar para esses que estão
destrambelhados vida aforq a atirá-las .para dizer
que ele venceu o bom combate.
· A minha presença tem essa conotação que V.
Ex" deu, e que também retribuo a V. Ex": defender o
homem que, com dignidade, abraça uma causa por. que sabe que ela é correta, séria, decente; digna e
não tem medo de olhar para frente. Aqueles que têm
.dignidade e fazem dela bandeira desfraldada aos
sabores de todas as intempéries vão olhando para
1$ sem ter medo de caminhar para frente.
Agradeço o aparte de V; Ex". É evidente que
ele já está incorporado ao meu discurso.
Quero acrescentar mais dois dados e mostrar o
que fez o Ministro Adib Jatene: na suplementação
alimentar, expànsão dos 120 Municfpios conveniados em 1994 para um total de 872 Municfpios, aproximadamente, com o programa "Lene é Saúde", que
ele criou em 1995; as. campanhas de informação,
educação e comunicação em saúde para combale à
AioS, a implantação de equipes de agentes comuni. tários de saúde em 1.088 Municfpios, conforme- iegistrava e.. comprovava o eminente Senador Jefferson Péres, num total de 40 mil agentes. Por ar se vê
. como se viabiliza o acesso à informação e cuidados
básicos de saúde.
O Sr. Antonio carlos Valadares - Permite:-me
V. Ex" um aparte?
. . O SR. BERNARDO CABRAL- Com muna ale:gria, eminente Senador Antônio Carlos Valadares.
· O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Bernardo Cabral, como é de costume, V. Ex" só traz
a esta Casa assuntos da mais alta importância e do
interesse da Nação. Realmente, um deles é o refe:rente à snuação de caos por que passa a saúde no
Brasil, pela · falta clara, transparente de recursos,
como foi amplamente evidenciado e demonstrado
pelo Ministro Adib Jatene, todas as vezes em que
aqui esteve, tanto no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados, fazendo um relato pormenorizado da snuação caótica de sua Pasta. Casas de
saúde estão sendo fechadas neste instante, cente:nas e centenas de brasileiros estão sendo jogados
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ao esquecimento. Há marginalização nesse setor

justamente porque as casas de saúde não estão
querendo mais assinar convênios com o Governo
Federal, dado os atrasos freqüentes no pagamento
da remuneração desses hospitais. Enfim, creio ser
preciso que a Câmara dos DeplJ!itdos se debruce
sobre a matéria da forma mais urgente possível - já
que desde o ano passado essa proposição está em
andamento no Congresso - e vote, de logo, nossa
proposta ae reforma constitucional, que teve a assinatura de V. Ex" e o apoiamento de 58 Senadores,
numa prova evidente de que os Senadores da República estão mais do que conscientes do papel que
desempenham na melhoria das condições de vida
da população, inclusive prestigiando o setor de saúde, que está abandonado. Agradeço a V. Ex1 , já que
p seu tempo já está esgotado.
O Sr- Roberto Freire - V. Ex" me permite um
aparte?
.
O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a V.
Ex'. Peço permissão ao eminente Presidente, porque não poderia deixar de ouvir nosso Colega Roberto Freire, Senador de hoje e Prefeito de amanhã,
·
em sua man~estação.
O Sr. Roberto Freire- Mu~o obrigado. Pareceme que V. Ex" está antecipando o que vai acontecer
em 3 de outubro. Gostaria de esclarecer alguns pontos, Senador Bernardo ·Cabral, relativos à ÇPMF.
Hoje, vi algumas notfcias na imprensa de que o PFL
estaria condicionando a votação dessa contribuição
provisória - que seria de muito bom aperte de recursos para a questão da saúde brasileira - a algumas
questões já resolvidas, inclusive quando esse imposto foi implantado no período do Governo do Presidente Itamar. Posso.falar sobre isso porque.fui o
autor da emenda constitucional que o. criou naquele
período. E mais: não se trata de uma vinculação ao
limite de três salários, com isenção do imposto. Esse
imposto não é pago por quem ganha até dez salários mínimos, os dez salários de contribuição da Previdência. Isso ocorreu quando da sua implantação, e
é claro que iria continuar, porque há uma compensação na contribuição previdenciária. Há incidência na
movimentação financeira, mas há a compensação
na contribuição previdenciária, que vem com o
acréscimo do que será tirado quando da movimenta-.
ção. No caso das poupanças, também foi lixado que
não haveria a incidência ou haveria compensação.
O SR. BERNARDO CABRAL- Exatamente.
O Sr. Roberto Freire - Portanto, é desnecessária essa reivindicação do PFL. O que talvez fosse
interessante, em função de que 0,25% pode ser um
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valor alto numa economia não-iftflacicnária - é ver-

dade, pois o custo do dinheiro poderia ser mais alto
do que a inflação, poderia haver problema de remuneração, e eu apresentei inclusive emenda neste
plenário a respe~o -, é que esse imposto pudesse
ser compensado com a diminuição de outros impostos para que tivéssemos, inclusive, uma melhor racionalidade. Como esse impo~o é não-sonegável ele tem essa grande vantagem; quaisquer outros impostos, inclusive os declaratórios, podem ser facilmente sonegados -, talvez fosse o caminho até para
· uma modernização do sistema tributário. Queria
agradecer a V. Ex" por este aparte e mais ainda por
•
·
estar antecipando nossa vitória.
O SR. BERNARDO CABRAL - Quem agradece sou eu e espero que a profecia - ainda que não
tenha esse dom - se realize, para alegria dos seus
companheiros aqui.
Sr. Presidente, vou concluir o meu raciocfcio. O
que levou o Ministro Adib Jatene a propor essa contribuição? Como titular do Ministério da Saúde, ele
notou a inexistência de recursos no Tesouro Nacional e, a partir daf, estudou duas circunstãncias. A
primeira foi em conjunto com as seguradoras, ~ uma
proposta de legislação foi elaborada, aprovada pelo
Conselho Nacional de Saúde e encaminhada pela
Presidência da República, como projeto de lei, ao
Congresso Nacional. ·
O segundo caso, pa•a o qual quero chamar a
atenção de V.. Ex" - homem que entende. da matéria
econõmico-financeira, porque é da sua atribuição -,
é o seguinte: o Ministério da Saúde fez solicitação
de empréstimo a agências multilaterais de créd~o.
desenvolvendo um projeto, que denominou Relorsus, para a viabilizilÇão de recursos de investimento
no valor de US$650 milhões, negociando-o com o
Banco Mundial e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento. O que esse projeto visa, Sr. Presidente?
·A reversão do quadro de grave sucateamento e perda de qualidade dos serviços de saúde e, a partir
daí, a reforma e modernização das Santas Casas e
grandes unidades públicas de emergência.
E aqui quero dar uma notícia, Sr. Presidenie: o
board do Banco Mundial aprovou recentemente. o
empréstimo, devendo o mesmo ser assinado nos
próximos dois meses. Ora, V. Ex" e a Casa sabem
que o Banco Mundial não daria o seu nihil obSta! a
um empréstimo desses se não fosse - e tenho a coragem de afirmar- a presença do Ministro Adib Jatene no Ministério da Saúde.
A contribuição chamada CPMF, Sr. Preside(lte,
foi escolhida por quatro motivos - vou citá-los e en-
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cerrar a minha manifestação: primeiro. a rapidez de

desconhece que o maior número de universidades

aparte de recursos a partir do momento de sua implantação; segund.o, a existência de uma rede de arrecadação que, inclusive, já tem prática no seu recolhimento; terceiro, o fato de não ser regressiva, na
medida em que mais contribui quem mais tem; e, finalmente, o fato de não ser baseada na declaração
do contribuinte, o que evita sonegações e alcança
aquela porção da economia informal intocada por tributos de qualquer natureza.
Concluo, Sr. Presidente, deixando em alto e
bom som a minha solidariedade integral a um homem público do caráter do Dr. Adib Jatene, Ministro
da Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) " Com a
palavra o Senador José Roberto Arruda. (Pausa.)
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Senadora Júnia Marise, V. Ex" tem a palavra por cinco
minutos, como Líder.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como· Líder. Sem revisão da oradora.) -sr: Presidente,.Sr's
e Srs. Senadoret'l. o Ministro da Educação, Dr. Paulo
Renato de Souia, que participa de encontro sobre a
educação brasileira que se inicia hoje, em Belo Horizonte, em entrevista coletivà. à imprensa, entre outras questões que abordou - em algumas delas, inclusive, tenho a mesma opinião -; falou das universidades públicas, ponto em que a fala de S. Ex" fica a
merecer correção.
Ora, todos sabemos que hoje, no Brasil, as universidades públicas estão sucateadas: não há incentivo, não há apoio, principalmente àqueles cursos
que têm uma grande importância na área científica
do nosso País, como Medicina, Fárrilácia, odóntologia e cursos afins, fundamentais no aperfeiçoamento
do currículo das nossas universidades.
·
Por outro lado, há uma carência muito grande
de vagas nas universidades públicas, o que, ao longo dos últimos anos, tem levado os estudantes a
procurar as universidades e faculdades privadas
para encontrar o caminho da construção do seu curso superior e da sua profissionalização. Quando não
há vagas nas univerSidades públicas, não há outro
caminho: o estudante tem que buscar a faculdade
ou universidade de propriedade da iniciatiVa privada.
Portanto, Sr. Presidente, quando o Ministro diz
que neste País'as universidades não têm nenhuma
dificuldade em atender à demanda pela rede escolar
universitária, ou seja, a demanda dos estudantes
que procuram e desejam as universidades, S. Ex"

que temos está na iniciativa privada e que não há,
seguramente, nenhum excesso. Não há o atendimento, por parte das nossas universidades públicas,
de toda a demanda da nossá juventude que deseja
galgar os cursos superiores.
Por isso, eu gostaria, neste momento, de fazer
aqui não ljpenas a correção das declarações do Ministro da Educação sobre esse ponto, mas também
de falar a S. Ex", ao Governo, ao Presidente da República, sobre a. necessidade da fiscalização perma- •
nente das mensalidades escolares, principalmente
nos cursos superiores, a que o Ministro se referiu
hoje. Enfatizou S. Ex" - quem sabe procurou demonstrar - que neste País não existem hoje jovens
que não tenham tido condições de galgar o curso
superior. S. Ex" se· esquece de que há hoje uma reserva de matrículas nas universidades públicas que
não é suficiente para atender a toda a demanda da
juventude de nosso País que deseja a oportunidade
de chegar às universidades e aos cursos superioreS.
E, mais do que isso, aqueles que não con~uem
chegar à universidade pública e que não têm condições de chegar à faculdade, à universidade privada
em nosso País, estão sem estudar. .
. •.
Por isso, fazemos· aqui, diante da fala do Ministro da Educação em Belo Horizonte, Capital do meu
Estado, na abertura dó semináiio sobre a educação
brasileira, a correção da declaração de S. · Ex": na
verdade, gostaríamos que o Ministério e o Governo
se vangloriassem de que está hoje inserida no contexto da educação brasileira a criação, cada. vez
mais, de universidades públicas e gratuitas, para
que os nossos· jovens possam, efetivamente, galgar
· os seus bancos escolares.
· · Sr. Presidente, Sr's e Srs. · Senadores, faço
· essa conclamação ao Governo Federal e ao próprio
Ministro da Educação. Compreendo a posição do
Ministro - em muitas das suas iniciativas S. Ex" tem
contado, inclusive, com o nosso apoio. S. Ex" tem
procurado, no ensino de primeiro e segundo graus,
· melhorar as condições da rede física estadual e principalmente aperfeiçoar a educação. Mas, com ·relação
às universidades e ao atendimento da demanda da juventude universitária do nosso País, o Governo está
falhando, porque não está cobrindo, como deveria, o
atendimento de toda a denianda da nossa juventude.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,
por permuta com o Senador Joel de Hollanda. S. Ex"
dispõe de 20 minutos.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, no dia em que o Senado prestou sua
homenagem à memória do ex-ministro Renato Archer,
eu estava ausente de Brasilla, participando de convenções partidárias na Paraíba Assim, ocupo hoje tribuna, para fazer a minha manifestação pessoal e do
PMDB do meu Estado, de profundo pesar pelo desaparecimento desse caro e ilustre companheiro.
Em 1959, quando assumi o meu primeiro mandato de deputado federal, sob a legenda do PSD, já
encontrei Renato Art:her na Câmara dos Deputados,
no tradicional Palácio liradentes, como um dos integrantes da chamada Ala Moça do PSD, a que pertenciam também Ulysses Guimarães, Vieira de
Melo, José Jofly, Leoberto Leal, Cid carvalho, Nestor Jost e João Pacheco Chaves, grupo muito ligado
ao então Presidente Juscelino Kubitschek, desde o
lançamento de sua candidatura, em 1955. A -Ala·
Moça defendeu, com entusiasmo, o nome do ilustre
companheiro de Minas Gerais, conseguindo superar
divergências criadas por alguns setores do partido.
Essa postura da Ala Moça levou o Presidente
Juscelino a prestigiá-la. Tanto assim que Ulysses
Guimarães foi eleito Presidente da Câmara dos Deputados, e Vieira de Melo assumiu a Uderança do
PSD e, depois, do Governo, na Câmara dos Deputados. Ambos sempre ajudados, de perto, pelo então
Dep\fla\lo Renato Art:her.
Sem dúvida, a desenvoltura com que Renato
Archer, desde então, agia· na Câmara dos Deputados, resultava da vocação polfi~. Q!,l~ herdara dos
seus ancestrais, particularmente de seu pai, Sebastião
An:her, que foi Governador do Maranhão, de 1947 a
1951, e Senador por esse Estado de 1955 a 1971.
Tanto assim que, em 1951, foi eleito Vice-Govemador do Maranhão, daí partindo para exercer vários mandatos de Deputado Federal, até que, em dezembro de 1968, teve o seu mandato cassado e
suspensos por dez anos os seus direitos polrticos,
na mesma ocasião em que o então regime militar
aplicava as mesmas penas ao ex-Governador Carlos Lacerda.
É de recordar-se que Renato· Art:her teve atuação decisiva na formação da chamada Frente Ampla, que conseguiu reunir os ex-Presidentes Juscelino· Kubitschek e Jclo Goulart ao ex-Governador
Carlos Lacerda, num dos mOmentos históriCos do
autoritarismo militar.
Na sua eficiente atuação parlamentar, além
das articulações políticas que lhe eram atribuídas
pela Liderança do nosso Partido na Câmara Federal,
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quantas vezes, fora dela, Renato Archer destacouse como um estudioso dos problemas nacionais,
sendo de salientar a sua especialização em matéria
de energia nuclear, tema que sempre tratou com
amplo conhecimento de causa, assumindo uma posição firme e corajosa em defesa dos interesses na. Cionais. Tanto que chegou a ser indicado, em 1956,
para o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atõmica (AIEA), como representante do Governo brasileiro por dois anos.
Após a indicação do primeiro Gabinete-Parlamentar da história republicana, chefiado por Tancre. do Neves, Renato Art:her foi convidado, pelo Ministro das Relações Exteriores San liago Dantes, a assumir Ó cargo de Subsecretário dessa Pasta, tendo
dado uma contribuição das mais valiosas para que
se consolidasse no Brasil a chamada política externa independente.
Com a implantação do regime militar no País,
em 1964, a canreira polrtica de Renato Archer entrou
em declínio, em virtude do seu posicionamento firme, contrário aos atos de exceção. Por isso mesmo,
. nã'õ logrou, em 1965, ser eleito Góveniador do Maranhão, sobretudo em virtude da forte pressão do
Governo Federal contra a sua candidatura.
· Um ·dos fundadores 'do Movimento Democrático Brasileiro, em 1965, após a extinção do PSD,
partido a que pertencia, e dos demais Partidos de
entâo, F!enato An:her. lutou. denodadamente pela
restauração da democracia no Brasil. Foi justamente
·a suá constante atiVidade contra o regime militar que
o ·l~voiJ a ter o ffi'!l)dato cassado e os direitos políticos su_spensos por dez anos, logo após a edição do
Ato. inStitucional n~ 5 •. ~ndo, então, alvo de perse9\lição política, policial e inclusive preso seguidamenté e proCessadO. . ·
·Àpós ter sidp forçado .a abandonar a vida pública, dedicou-se à iniciativa privada. Entretanto, mesmo antes da aniStia que o beneficiou, participou, em
1978, da Frente Nacional de Redemocratização, movimento que articulou a candidatura do General Euler· Sentes Monteiro à Presidência da República,. em
alternativa à candidatura do General João Baptista
Rgueiredo.
Ao readquirir seus direitos políticos, filiou-se novamente ao MDB e, após o fim do bipartidarismo, inscreveu-se no PMDB, tendo sido, mais uma vez, cand~
dato ao Governo do Maranhão, em 1992, quando a
vinculação de votos, instituída pela ditadura militar•. inviabilizou a vitória dos candidatos da oposição.

Após participar da campanha pelas Diretas Já
e da eleição de Tancredo Neves para Presidente da
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Rep\lblicà, sempre ao lado de Ulysses Guimarães;
de quem se tomou, alérri de companheiro inseparável, amigo íntimo de todas as horas, Renato Archer,
por escolha de Tancredo, foi Ministro da Ciência e
Tecnologia no Governo Samey e, mais adiante, Ministro da Previdência Social. No Governo Hamar
Franco, exeroeu as altas funções de Presidente da
Embraiei.
·
A sua última missão político-partidária foi a de
Presidente do PMDB do Aio de Janeiro.
Renato Archer deixou viúva Madeleine Deutsch
Archer, que, além de sua esposa, foi a grande companheira de todas as suas lutas, a quem transmito,
desta tribuna, as minhas sinceras cpndolências pelo
falecimento do seu querido esposo e nosso grande·
companheiro do PMDB.
· ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo
a palavra à nobre Senadora Marina Silva. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre senador JOsaphat
Marinho. (Pausa.)
·
Concedo a palavra ao nobre SenadOr ·Antonio
cartos Valadares, por perrnula com o. Senador RomeuTuma.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Seiri i"evi-

seni!do-

são do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Sm.
res, o assunto que enfocarei neste pronunéiamerito
diz respeito à exploração do serviço comunitário. de.
telecomunicações, ou seja, à instalaÇão de emissoras de rádio e televisão comunitáriaS em todo Bia"
sil. Esse é um desejo de milhares de brBsileiros,
que, hoje em dia, trabalham nesse setor 'praticamente na clandestinidade, sem o devido reconheCimento
doGovemo.
·

o

Sr. Presidente, levando em consideração que
está em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei da
Câmara n• 32, de 1996, de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização sobre órgão regulador e dá outras providências, entendi como conveniente e oportuno· que o Senado Federal, através da
inclusão de um dispositivo nesse projeto do Executivo, proporcionasse ao Brasil a democratização das
oportunidades no setor de comunicação.

O Projeto de Lei da Câmara n• 32 seria' acres-.
cido de um artigo, já que a proposição, como um
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todo, dispõe de 17 artigos. lncluirfamos apenas o
art. 15, que ficaria com a seguinte redação:
Art 15 - É permitido ao Poder Público
autorizar a exploração do serviço comunitário de telecomunicações a entidades civis
sem fins lucrativos de caráter comunitário,
abrangendo emissoras de radiodifusão sonora em freqüência modulada (rádio FM)
com potência de até 50 watts e emissoras
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) com potência de até 150 watts.
§ 1° - As estações do Serviço de Radiodifusão Comunitária atenderão, em sua
programação, aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas em benefício
do desenvolvimento geral da comunidade;
11 - promoção das atividades artísticas
e jornalísticas na comunidade e da integração das culturas nacional e regional;
III - respeito aos valores éticos sociais
e da famma, favorecendo a integração dos
membros da comunidade atendida;
IV - não-discriminação religiosa, político-partidário e racial nas relações comunitárias.
§ 2° - São. competentes para explorar o
Serviço de Radiodifusão Comunitária as fundações e associações civis sem fins lucrativos, legalmente instituídas, · sediadas na
área da comunidade a qual pretendem prestar o serviço, cujos dirigentes sejam brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos e que mantenham domicOio e residência na área objeto da outorga.
§ 3" • Não poderão habilitar-se à exploração do ·Serviço Comunitário de Telecomu·
nicações empresas ou entidades controladas pela Ur,ião, Estados ou Municípios, ou
de que sejam parte, perrnissionárias ou concessionárias de· serviço de rádio ou televisão, na ocorrência de superpo&~o de
áreas de serviço ou pessoas a elas vinculadas, com participação superior a 1O% ·(dez
por cento) das cotas do capital votante.
§ 4° - A autorização para exploração
do serviço é outorgada pelo prazo de 5
anos, podendo ser renovada por igual parlodo, desde que mantido o atendimento do interesse da comunidade.
§ 5" - Ficam dispensados de certificação os equipamentos utilizados nas estaçõ-
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es, desde que a sua potência no. :~ai nã6'
supere os limites previstos no ca~ Tt deste
artigo, atendidos os requisttos mfmmos de
qualidade do sinal, estabelecidos pelo Poder
Executivo na regulamentação desta lei.
Quero crer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que essa emenda proporciona maior rapidez no
andamento desta matéria, já que milhares de brasileiros estão a reclamar não só do Poder Executivo
como do Poder Legislativo uma providência rápida
,
para a solução desse impasse.
O Sr. Bernardo Cabral • Permite-me V.Ex" um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Concedo um aparte a V. Ex", Senador Bernardo Cabral, com muita honra. ·
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Antonio Carlos Valadares, ainda ontem o Ministro das Comunicações compareceu a três comissões da Casa, reunidas as suas presidências e os seus Membros, e
discorreu sobre o problema do Serviço Comunitário
das Telecomunicações. Sei que, há muito tempo, V.
Ex" é um dos especialistas na matéria, e, depois de
tomar conhecimento da sua emenda, devo dizer que
com ela me ponho de acordo. Até porque V. Ex"
mostra que esse Serviço Comunitário de Telecomunicações proporcionará às respectivas populações
locais o acesso à informação, não apenas aquela informação corriqueira, mas a informação cultural; artfstica, educacional. V. Ex" acopla à sua justificação
o preceito constitucional, quando diz que é livre a
expressão da atividade intelectual, artfstica, cientifica e de comunicação. Essa emenda, eminente· Senador Antonio Carlos Valadares, vem no momento
exalo ou, como dizem os clássicos da lingüfstica, no
momento azado, porque V. Ex" atravessa, num projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, um
artigo, com os respectivos parágrafos e incisos, tratando a matéria exatamente da forma como deveria
ser tratada. Meus cumprimentos a V. Ex".
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - É
um estimulo a palavra de V. Ex" em tomo do assunto, V. Ex" que foi um dos principais artffices da
Constituição de 1988, como Relator.
A própria Constituição estabelece que todo cidadão tem direito à informação, à comunicação.
O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um
·
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma - Agradeço a V. Ex" pela
oportunidade de participar deste debate tão impor-
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!ante. Bem lembrou o Senador Bernardo Cabral que
foi um dos pontos do depoimento do Ministro Sérgio
Mel<:. Inclusive foi levantado um conflito pelo Senador Eduardo Suplicy. no caso do fechamento e
apreensão de equipamentos da rádio comunitária de
uma igreja na zona leste de São Paulo. Lembro a V.
Ex"s que, no debate realizado na anima segunda-feira entre candidatos a prefeito no Municfpio de São
Paulo, foi instado, na entrada da TV Bandeirantes
que se estimulasse alguém a perguntar aos candida:
tos sobre o tema de rádios comunitárias. Verifique V.
Ex" a aflição que isso traz a algumas cenienas de
milhares de pessoas que têm essas rádios. O Ministro se comprometeu, já tem um projeto, e acho isso
imporlantlssimo. V. Ex" queima algumas etapas e dá
uma celeridade para que, com muita urgência, se resolva esse problema. Ao cumprimentar V. Ex", gostaria de fazer uma pequena indagação sobre o § s•,
onde V. Ex" propõe: "FICam dispensados de certificação os equipamentos utilizados nas estações". E
um dos motivos da intervenção da Polícia Federal,
quando chamada pelo segmento que controla essas
rádios, que era o antigo Dentei, é a falta de documentação da legalização da entrada no Pafs desses
equipamentos; seria o aspecto do contrabando ou
descaminho. Acho que o que V. Ex" afirma aqui é o
certificado de potência, de funcionamento, e não a
documentação referente à aquisição.
. O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Exatamente, V. Ex" bateu em cima. A Receita Federal pode fiscalizar qualquer empresa - não há dwida
- qualquer fundação, qualquer associação; se os
aparelhos não tiverem a documentação exigida em
lei, naturalmente os responsáveis serão chamados a
pagar o devido imposto. O que falamos aqui, como
V. Ex" se referiu, é sobre potência, se aqueles aparelhos estão obedecendo ao exigido no regulamento
do Ministério das Comunicações. Inclusive, o próprio
Poder Executivo - está aqui no mesmo § s• - fica autorizado a regulamentar essa lei. Então, na regulamentação, ele estabelece os parãmetros da fiscalização que pode incidir sobre esses aparelhos a serem utilizados pelas rádios comunitárias.
O Sr. Romeu Tuma - Inclusive peço a anuência de V. Ex", porque marquei uma audiência hoje
com o Ministro para falar sobre esse assunto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- V.

Ex" já havia me falado particularmente. Gostaria que
V. Ex" conversasse com o Ministro, porque temos o
melhor interesse em fazer um projeto que atenda ao
interesse da Nação e também ao do Ministério, porque de nada adianta fazermos um projeto que venha
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a criar obstáculos à Administração Federal. O que
queremos é que milhares e milhares de brasileiros,
que coordenam rádios, e essas rádios são consideradas fantasmas, clandestinas, encontrem uma regularização e uma proteçãÓ. O próprio Ministro já
declarou outras vezes que era favorável à rádio comunilária, e essa é a oportunidade de acelerarmos o
processo. Como V. Ex" sabe, estames numa convocação extraordinária, e esse projeto de telecomuni·
cação está. em andamento no Senado, depois de ter
passado na Câmara. Neste mesmo mês em que estames aqui trabalhando, esse projeto pode ser aprovado, com essa emenda, pelo Senado Federal, vol·
tar à Câmara dos Deputados, ser aprovado e ser
sancionado pelo Presidente da República a tempo
de as emissoras, depois da regulamentação, requererem a sua regularização.
O Sr. Romeu Tuma ·Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES •
Para terminar, Sr. Presidente, a justificativa que
apresento desta emenda é a seguinte:
Temos cerne de imperiosa necessidade para o
País a regulamentação do Serviço Comunilário de
Telecomunicações, abrangendo a rádio (FM) e a televisão, visto que, principalmente no que toca às
emissoras de radiodifusão, muitas delas exploram a
atividade há muitos anos de forma clandestina, sem
o diploma legal que lhes garanta o seu funcionamento normal.
.
Em um país de dimensões continentais como é
o Brasil, justif~ca-se plenamente a exploração do
Serviço Comunitário de Telecomunicações, pois o
mesmo irá propiciar às populações locais o acesso à
informação, notadamente a cultural, a artística e a
educacional, e, assim, poderemos acelerar o nosso
processo de democrati;zação, inclusive os relativos
ao sistema de comunicação, como aliás recomenda
a Constituição Federal.
Prevê a nossa Constituição, no seu art 5", inciso IX:

"É livre a expressão da atividade intelectual, artística, cientffica e de comunica·
ção, independentemente de censura ou li·
cença."
E, no art. 215, determina:

•o Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e o acesso às.
fontes da cultura nacional, e apoiará e in·
centivará a valorização e a difusão das manifestações culturais."
Sr. Presidente, o objetivo da presente proposição visa a assegurar a quantos desejam utilizar-se

00211

deste direito previsto na Constituição: um diploma legal, por meio do qual possam exercer ,esse mesmo
direito sem quaisquer constrangimentos ou atos de
coação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A Presidência vai prorrogar por 15 minutos este perfodo
da sessão, para atender a três inscrições de comun1cação inadiável dos Senadores. Francelina Pereira,
Ramez Tebet e Esperidião Amin.
Com a palavra o Senador Francelina Pereira
para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de 5
minutos.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PA.·MG.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) • Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a
Casa já está percebendo que há uma certa inquietação com a motivação da convocação extraordinária
do Congresso Nacional para este recesso constitucional.
Entendemos que deveria haver, por parte das
· Lideranças de todos os Partidos, por parte de todos
os Deputados e Senadores, uma pauta de trabalho
que demonstrasse à sociedade brasileira que a ccn·
vocação tem uma finalidade específica· e que esta
corresponde a um anseio da própria Nação.
De nossa parte, nós nos preocupamos com os
temas e projetes constantes da convocação extraordinária pelo Senhor Presidente da República.
. Afinal, a Mesa do Senado recebeu o substitutivo ao projeto do novo Código Brasileiro de Trânsito,
aprovado pela Comissão Especial, que tenho a honra de presidir, e relatado pelo nobre Senador Gilber·
to Mirand~
, Sensível aos justos reclames e à inquietação
da sociedade brasileira que está preocupada com o
caos em que se transformou o trânsito em nosso
País, o Senado se dispõe a dar rápida tramitação ao
projeto, para que ele seja, no mais breve tempo possível, transformado em lei.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que a
aprovação do projeto do novo Código é o grande desafio que nos impõe a convocação extraordinária do
Congresso para o período de recesso constitucional
deste mês.
A sociedade brasileira está ansiosa e atenta,
na expectativa de que seus legítimos representantes, com assento nesta Casa, acelerem a discussão e a votação dessa importante matéria.
O novo Código certamente não fará o milagre
de eliminar as lamentáveis estatísticas que nos colocam entre os países detentores do trânsito mais vio-
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requerimento em destaque para votação em separalento do mundo, mas certamente será um instrumendo das emendas, desde que subscrito por líder, pelo
to de educação e de contenção dos excessos e,
relato-r ou por 2o Srs. Senadores.
bem utilizado, modificará para melhor o quadro de
caos em que vi11emo!l.
Na fase da tramitação do projeto da Comissão
Seguindo o ritual estabelecido pelo art. 374 do
· Especial, sob l)ossa Presidência, promovemos um
nosso Regimento Interno, o substitutivo, já em exafórum nacional para discutir a matéria, ao qual comme na Secretaria Geral da Mesa, poderá ser lido na
pareceram cerca de 300 representantes dos setores
sessão da próxima sexta-feira, dia 5 do corrente,
diretamente interessados, vindos de todos os pontos
distribuindo-se os avulsos aos interessados e abrindo País.
do-se o interstfcio regimental de três dias.
As coiÍ!ribuições então recolhidas foram de
Nossa expectativa é que a discussão, com exsuma importãncia para a melhoria do texto e de
clusividade, como determina o nosso Regimento,
_grande valia para o trabalho do relator. ocorra nos dias 16, 17 e 18 do corrente e, neste últi- Na etapa final da apreciação da matéria, no
mo dia, se proceda à votação em plenário, seguinâmbito da Corilissão Especial, promovemos um dedo-se a apreciação do substitutivo em turno suplebate do substifutivo do relator com representantes
mentar, fase em que haverá nova oportunidade para
das entidades nacionais dos Detrans, Conselho Naa apresentação de emendas.
cional de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, PolíA partir da elaboração do anteprojeto, no âmbicias Militares, Prefeituras e entidades do setor privato do Executivo, em julho de 1992, e de sua remes- _ do diretamente interessadas na matéria, inclusive
sa à Câmara dos Deputados, em abril de 1993, na
· membros de associações de familiares de vítimas do
forma de Mensagem do Poder Executivo, o novo
trânsito.
Código de Trânsito passou por uma discussão
Foi uma ãJSCiJssão extremamente positiv<i; que
exaustiva.
permitiu aos p;uticipantes oferecer sua última cpntriEm sua tramitação na Câmara, de abril de
buição ao aprimoramento do texto, aprovado, por
1993 a maio de 1994, foram apensados 37 projelos
unanimidade, pela Comissão Especial, com a incluque tramitavam riáquela Casa, dispondo sobre transão de apenas 02 emendas.
stto, e oferecidas mais de 200 emendas, resultando
Desse trabalho resultou um projeto com 340
numa proposição com 325 artigos e 2 anexeis.
artigos e 877 parágrafos, alíneas e letras, discipliEncaminhado ao Senado, em 4 de maio de
nando toda a atividade do trânsito em nosso País,
1994, o projeto recebeu, em primeira etapa de tramitanto no âmbito administrativo, quanto no penal.
tação nesta Casa, 137 emendas. A ele foram apenQueremos aprovE!itar a oportunidade para dizer
sados 11 projetes que aqui tramitavam. sobre a mesde público do nosso reConhecimento ao trabalho
ma matéria
exaustivo e competente desenvolvido pelo Relator, o
Nessa fase, a Comissão Especial, então presinobre Senador Gilberto Miranda, e sua qualificada
dida pelo nobre Senador Amir Lando, realizou auequipe técnica
diências públicas em São Paulo, Rio de Janeiro e
Desejamos estender o nosso agradecimento e
Belo Horizonte. Foram ouvidas dezenas de autoridagratidão a todos os membros da Comissão Especial,
des, especialistas e representantes de entidades dique jamais faltaram com o seu apoio e sua contribuiretamente vinculadas à problemática do trânsito em .
ção, essenciais à produção de um texto de excelentodo o País.
te qualidade que sinceramente esperamos seja, em
Com a inauguração da !iO" Legislatura, a Cobreve, transformado em lei.
missão Especial foi reinstalada, desta vez sob nossa
Sr. Presidente, estamos agora na reta final.
presidência, fase em que o projeto recebeu 119
É profunda a nossa convicção de que o Senaemendas que, somadas às 137 apresentadas na prido, mais uma vez, cumprirá sua tradição de partícipe
meira fase, totalizaram 256 proposições, criteriosaatento dos anseios populares, oferecendo ao País
mente analisadas pela relatoria e comissão.
uma nova legislação disciplinadora do trânsito e caDesse total, 10 foram retiradas pelos seus respaz de dar um basta ao .caos que, a cada ano, infelipectivos autores; 93 foram integralmente acolhidas;
cita milhares de famílias br'asileiras.
18 parcialmente acolhidas; 16 julgadas prejudicadas
Esta é, Sr. Presidente, a contribuição que estae 119 foram rejeitadas.
mos oferecendo à justificativa da convocação extraordinária do Congresso Nacional.
Porém, nosso Regimento, no inciSo XII do art.
Muito obrigado.
374, permite nesta primeira votação em plenário o
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O SR. PRESIDENTI;: (Ney Suassuna) .• Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao
nobre Senador Ramez Tebel S. Ex" dispõe de 05
minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - .
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último sábado, o
meio cultural de Mato Grosso do Sul estava em festa. Era o dia de homenagear· o professor, escritor e
jornalista J. Barbosa Rodrigues pelos seus 80 anos
de vida, dos quais a maior parte dedicados à valorização da cuttura e das cousas do meu EStado. Foi,
com justiça, uma homenagem mais que merecida
para uma personalidade que escreve diariamente a
· · ··
história do Estado de Mato Grosso do Sul.
Autoridades, amigos e admiradores reuniramse na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras para
a homenagem a J. Barbosa Rodrigues que, há maiS
de 50 anos, deu início a sua exempl!lr conl!ibulçãó ·
ao desenvolvimento do nosso Estado.
·
Foi nos idos' de 1943, em companhia da slia
dedicada esposa, Dona Henedina e do filho. JoSé
Maria, já falecido, que o professor mineiro .~hegou a
campo Grande pelo trem da saudosa Noroeste do
Brasil, ainda no tempo da velha "maria fumaça·.· Es: ·
lava apenas de passagem, pois havia conseguido··
um emprego na cidade fronteiríÇS de Ponta Porã. ·A·
parada rápida no velho Hotel da 'Estação muaou os
rumos e a vida de J. Barbosa Rodrigues e de Dona
Henedina. Eles se encantaram por campo Gránde e
decidiram ficar. Durante muitos anos· trabalharàrn na ·
Colônia Japonesa da Mata do Ceroula; ensinando
os filhos dos imigrantes japoneses à ler e a escrever.
•
·
Há um significado diferente quando' sãó pre$;
das homenagens a pessoas ainda em vida; Posso
mesmo imaginar a grata satisfação interior de· quem
a5 recebe nessa condição. J. Barbosa RodrigtJes é
uma dessas figuras que tem o privilégio de ver os
frutos do seu trabalho.
A dimensão do seu esforço vitorioso se expressa hoje úe forma marcante por ter construído o
maior conglomerado de comunicação social do Estado - o Grupo Correio do Estado.
Sob a sua díreção; o Correio do Eslado se inseriu na história do jomalisriKÍ do Centro-Oeste
como o primeiro jornal impresso pelo sistema off-set
na região.
A firme determinação e.a incansável capacidade de trabalho jamais permitiu que J. Barbosa Rodrigues parasse no tempo. A busca pela modernidade
impôs um novo paradigma que orientou o cresci-
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mento ..do Correio do· Estado que, além de maior
jornal do Estado, conseguiu chegar ao sistema de
impressão em cores.
Desdobrando seu tempo em escrever livros e
artigos, além de dirigir empresas e fazer amigos, J.
Barbosa Rodrigues é hoje uma legenda viva e sua
obra motivo de orgulho para os sul-mato-grossenses
e de projeção de Mato Grosso do Sul para muito
além ~ suas fronteiras.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra. ao Senador Esperidião Amin para uma
comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de OS minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
urna comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta semana em que todos nós brasileiros devemos comemorar dois anos de Real, dois de estabilidade, e, ao
mesmo tempo, cada um dar a sua contribuição, na
medida da sua possibilidade, para que essa estabilidade não seja fugaz, quero trazer ao conhecimento
do Pl.enário· do Senado Federal que, hoje pela manhã, solicitei vista em face de um processo que, começando por São Paulo - e sempre começa por São
Pau.lo c vai abrir um novo ralo - mas um ralo enorme
. - em rhaléria de malbaratamento dOs tftulos públicos
brasileiros.
Todos nós sabemos que os títulos da dfvida
pública, particularmente aqueles que são carregados
pelo Banespa, só são aceitos pelo mercado com um
deságio escandaloso, escandaloso! É o Banco Central quem afirma isso.
O processo que está tramitando, e sobre o qual
pedi vista, pretende autorizar o Estado de São Paulo
a emitir tftulos para ressarcir-se de pagamento de
precatgrios correspondentes ao 6", 7" e 8" anos seguintes à Constituição de 88 e à correção dos valores vencidos, nem todos pagos, do 1° ao a• ano.
Isso montaria, respectivamente, a mais ou menos
R$150 milhões e R$608 milhões.
Pedi vista, não porque seja contra que se atenda ao Estado de São Paulo, mas porque, respeitando a que pede o Presidente da República, li o teor
do documento que o Presidente do Banco Central
encaminhou ao Senado Federal, hoje, a respeito
deste assunto.
Quero chamar a atenção dos nobres Senadores para o item 6 em que o Sr. Gustavo Loyola diz:
• .,. Aproveito a oportunidade para registrar que na opinião deste Banco Central,
a exceção às pendências mencionadas nos
três últimos parágrafos deste documento,
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principalmente ao cump~mento rigoroso da
Constituição Federal -porque o atendimento
do pleito de São Paulo significa descumprir
a Constituição Federal - poderá permitir
crescimento desordenado da dívida pública·
mobiliária dos Estados, com conseqüências
adversas sobre o processos de estabilização do País.

É o Presidente do Banco Central que assina
este documento.
Finalmente, por escrúpulo, procurei o Presidente do Banco Central já que, tendo pedido vista, requeri também a sua presença para saber se minha
inquietação é leg~ima ou não. Obtive de. S. Ex" a
manifestação, ainda em caráter informal, que eu já.
procurei fazer conhecer ao Presidente da Comissão
de Assuntos Económicos, Senador Gilberto Miranda,
de que o Presidente do Banco Central e o Dr. Francisco Lopes, Diretor da Dívida Pública do Banco
Central, se dispõem, se convidados - não haverá necessidade de convocação-, a estar na referida Comissão do Senado Federal, na próxima terça-feira,
para esclarecer o assunto, dando, por conseqüêriclà
ao meu pedido de vista, a possibilidade de ajudar
não apenas a resolver o caso de S. Paulo, mas a
encaminhar a questão da dívida pública brasileira,
que angustia todas as pessoas que estão preocupadas com a estabilidade financeira do País, que também têm que estar preocupadas com a taxa de juros
e com o deságio dos títulos da dívida pública, que
no caso de São Paulo chegará à abenração do escândalo.
Para concluir, quero registrar que faz quarenta
e dois dias que o Senado, tangido pela opinião pública, aprovou o acordo Banespa; era urgente, a imprensa veiculava todo dia ser o Senado o responsável por R$25 milhões/dia e que a dívida estava aumentando todos os dias. Os grandes veículos de comunicação do País brandiam contra o Senado: "Irresponsáveis. Vinte e cinco milhões por dia é o custo da demora•. Aprovamos. O processo não tramitou
no Senado por 42 dias - não tramitou, porque já faz 42
dias que foi aprovado. Era urgente, era imperioso.
O Senado aceitou - eu votei contra, mas sou
da Casa e também participo; participei, portanto, da
decisão que aceitou aeroporto sem certificado de
propriedade, sem liquidez, bens indisponfveis, títulos
do Estado de São Paulo com 30 anos e com correção cambial para mudar o taxímetro que estava correndo, e até agora nada aconteceu. Também não fomos distinguidC)s com uma explicação, a não ser que
não tenha sido necessária a aprovação pelo Sena-
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do. Se assim ocorreu, fomos enganados duas vezes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, achei que era
do meu dever fazer esta comunicação e agradeço a
V. Ex" pela tolerância, mas quero lembrar que é o
assunto mais relevante da semana em que se comemoram dois anos de real. Queremos que sejam os
dois primeiros anos e não os dois últimos; para isso
é necessário lutar pela estabilidade da moeda. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Durante o tempo que ainda resta da prorrogação, concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Cartas Magalhães para uma comunicação inadiável.
S. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeÇo a V. Ex" a gentileza de me conceder a palavra e
não ultrapassarei os cinco minutos que V. Ex" me reservou.
Sr. Presidente, volto a esta tribuna pará chamar a atenção de S. Ex" o Ministro dos Transportes
em relação às estradas federais na Bahia Já fiz
apelo ao Ministro Odacir Klein e acredito que S. Ex"
não se negará a socorrer as estradas baianas federais, que são as piores do Brasil, em contraste absoluto com as estradas estaduais, que são, talvez, das
melhores do País.
Isso envergonha o Governo Federal. O Presidente Fernando Henrique me afirmou que tem todo
o interesse em fazer uma revisão na malha rodoviária do Estado da Bahia. Tenho certeza que o Ministro Odacir Klein não tem má vontade com a Bahia,
mas algo parece estar acontecendo, porque a área
de transportes no meu Estado não funciona, em
qualquer sentido. Qualquer BR, na Bahia, é motivo
de vergonha para quem transita; mas é motivo de
vergonha, sobretudo, para seus representantes: Senadores e Deputados.
Por isso, quero dizer ao Sr. Ministro dos Transportes que espero uma satisfação de S. Ex", se possível, por escrito, ou que S. Ex" me chame a seu gabinete para dizer por que não o faz, uma vez que o
Presidente Fernando Henrique tem me dito que tem
toda a boa vontade em realizar esse trabalho.
Portanto, há algo de enredo nesse caminho.
Esse descaminho em relação a meu Estado não
pode persistir, e nós, representantes da Bahia, não
vamos consentir que persista.
Conseqüentemente, venho fazer esse apelo no
Senado, mais uma vez, ao Ministro Odacir Klein. Se
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S. Ex" tem razões para explicar o descalabro das estradas baianas, que o faça; se não, que diga por que
não o faz; se deseja explicar-me pessoalmente, estarei pronto para ir a seu gabinete. Reconheço suas
qualidades de homem público, mas um homem público tem obrigação de dar satisfação aos representantes dos Estados no Senado Federal.
Quero satisfações sobre essa queslão, porque,
caso contrário, terei que, diariamente, vir à tribuna reclamar desse assunto e do Ministro dos Transportes.
Faço esse apelo, Sr. Presidente, porque as estradas baianas têm grandes trechos intransitáveis,
principalmente a BR-407, no trecho Bonfirn-Juazeiro,
como também a BR-020 e a BR-101, em grandes
trechos. Nada se faz em relação à recuperação desses trechos de estradas.
Apelo para V. Ex', Sr. Presidente, que teve tão
boa vontade com o meu discurso, que o envie ao Ministro dos Transportes, quando for publicado, uma
vez que pode ocorrer S. Ex' não ter um assessor
que lhe transmita o que falo aqui ou, então, que S.
Ex' não leia o Diário do Congresso Nac.lonal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex'
será atendido, na forma regimental.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex'
não poderá ser atendido no momento; mas lhe será
assegurada a palavra após a Ordem do Dia, porque
já ultrapassamos todos os prazos do Expediente - tivemos quatro oradores na prorrogação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr•. 1• Secretário em exercício, Senador Antônio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 645, DE 1996
Senhor Presidente,
Com fundamento no ãsposto no item 2 do art 210
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
Vossa Excelência submeta à Casa o pedido de transcrição, nos Anais, do artigo intitulado "Agora, a CPI dos
corruptores" publicado à pagina 6, seção Opirúão do jOrnal Estado de Minas, do dia Z1 de junho de 1996.
Justificação

No encerramento dos trabalhos da CPI Collor/PC, propus a constituição de uma CPI destinada
a apurar a ação dos corruptores.. Em 21 de janeiro
de 1994, requeri - e foi aprovada - a inclusão, no
Relatório da CPMI do Orçamento, de "recomenda-
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ção para instalação imediata da CPI destinada a
apurar a ação dos corruptores". Também por minha
sugestão, o Presidente Itamar Franco houve por
bem expedir o Decreto n• 1001 , de 6 de dezembro
de 1993, criando "Comissão Especial, com âmbito
de atuação na Administração Pública Federal, direta
e indireta", com propósito semelhante. Em 24 de
março de 1995, submeti, à Casa, o Requerimento n"
402195, propondo a "constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, integrada por 15 Senadores, destinada a, no prazo até 15 de dezembro de
1995, apurar denúncias sobre agentes corruptores,
feitas durante a CPI do lmpeachment e a CPI do
Orçamento". Aprovado este Requerimento, a CPI
deixou de ser constituída em virtude da não indicação dos integrantes por parte das lideranças de dois
Partidos representados nesta Casa.
A opinião de que, mais do que nunca, é chegado o momento de instauração de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a ação
dos corruptores dos agentes da Administração Pública tem sido repetida por vários órgãos de impresa,
escrita e televisonada, deste País. Carlos Chagas,
no Jornal da Manchete, defendeu, com o brilhantismo de sempre esta tese. Outros representantes da
imprensa, direta ou indiretamente, partilharam a
mesma opinião. Agora, o Estado de Minas estampa
em suas páginas uma das mais consistentes e convincentes proposições a respeito.
Deste modo, a tese já não é mais nossa, mas
de domínio dos mais importantes formadores de opinião deste· País. Espero que, ao lerem esta matéria,
os responsáveis pela não instalação da CPI solicitada voltem a refletir a respeito e reformulem sua atitude. Este o motivo que nos leva a propor sua transcrição nos Anais desta Casa.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1996. - Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - De
acordo com o art. 210, § 1•, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido a exame da Comissão
Diretora, devendo ter sua tramitação iniciada a partir
de 1• de agosto do corrente ano.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Senhor 1° Secretário em exercício, Senador Antônio
Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 646, DE 1996
Senhor Presidente, .
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento lnter-
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no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
através do Senhor Ministro. Extraordinário da Reforma Agrária, as seguintes informações:
a) Qual a •taxa de rotatividade' média dos assentamentos instalados no País, para fins de reforma agrária, nos últimos 10 (dez) anos, isto é, das famílias camponesas assentadas, quantas permaneceram nas glebas distribuídas pelo Incra e quantas
abandonaram essas terras no referido período?
b) Em quais estados e regiões essa rotatividade foi maior e em quais foi menor?
c) Quais as principais causas (motivações individuais e 'determinantes estruturais') dessa rotatividade, à luz dos estudos, pesquisas e análises conduzidos pela equipe técnica do Incra?
Sala das Sessões, 3 de julho de 1996. - Senador GUberto Miranda.
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Art. 3° Rca o Poder Executivo àlllortzado a utilizar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social - BNDES, para os fins do disposto nesta lei.
Ar!. 4° O Ministério da Fazenda, por intermédio
do Banco Central do Brasil, regulamentará esta lei
dentro do prazo de dez dias, a partir de sua publicação.
Art 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

Autoriza a abertura de linhas de créditos especiais destinadas à concessão

O problema do desemprego .no Brasil tem se
revelado merecedor da atenção cada vez maior da
sociedade, não apenas em função da utilização
crescente de sofisticados recursos tecnológicos na
produção industrial em grande escala, mas, sobretudo, pelo fato de ainda enfrentarmos graves probler[las de desigualdades sociais que têm se revelado
causadores do êxodo rural de um grande número de
famfiias que s~ deslocam do campo para a pertferia
das grandes cidades, em busca de oportunidades de
sobrevivência.
Muitas dessas famfiias são integradas por cidadãos que apenas precisam de um pequeno impulso
do Estado para poder exercer os seus ofícios e inserirem-se no processo produtivo, tal como propomos
no presente projeto de lei, que esperamos possa
merecer a acolhida dos ilustres pares, com os aperfeiçoamentos gue se fizerem necessários.
Sal!l das Sessões, 3 de julho de 1996. - Senador Odaclr Soares.

de financiamentos a serem utUizados por
pessoas f"JSicas no processo produtivo.

(A Comissão de Assuntos Económicos- Decisão terminativa.)
·

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Rca o Poder Executivo autorizado a
abrir linhas especiais de crédito, por intennédio de
suas instituições financeiras, destinadas ao financiamento de bens necessários ao incremento do processo produtivo, a serem concedidos exclusivamente a pessoas físicas com a finalidade do deSempenho de sua própria arte ou ofício.
Art 2" Os financiamentos a serem concedidos
nos termos desta lei terão como limite máximo a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), ficand9
isentos do Imposto sobre Operações Rnanceiras.
§ 1• O prazo de amortização dos financiamentos será de 5 (cinco) anos, com carência de 12
(doze) meses.
§ 2" A garantia dos créditos a serem contrafdos
fica limitada aos bens do próprio contratante, independentemente de aval ou fiança.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O projeto será publicado e remetido à Comissão competente, devendo ter sua tramitação iniciada a partir de
1• de agosto do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência recebeu do Banco Centrai do Brasil o OfíCio
n"S/68, de 1996, (n• 1.993/96, na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995,
do Senado Federal, manifestação daquele órgão relativo à soliCitação do Governo do Estado de Goiás BD - Goiáa (em liquidação ordinária) para que possa
assumir a totalidade da dívida do Banco de DesenvoMmento do Estado de Goiás, perante o sistema
BNDES, no valor de R$87.642.728,99, considerada
a base de 30 de novembro de 1995.
A matéria Wi à Conissão de Assuntos Econôlricos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência recebeu da Comissão de Assuntos Econô-

(A Mesa, para Decisão.)
O SR. i' RESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Antônio Carlos Valadares.

É lido, o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 151, DE 1996

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

micos parecer favorável à solicitação contida no Otrcio n• 66, de 1996, do Banco Central do Brasil, no
sentido da ratificação da alínea g do arl 22 da Resolução n• 52, de 1996.
É o seguinte o parecer recebido:
PARECER N•

, DE 1996

Da Comissão de Assuntos Económi(CAE), sobre o Ofício •s• n• 66, de
1996, (Ofício Presi n• 1991, de 2 de julho
de 1996, na origem), do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando proposta de retificação da Res~>
lução n• 52196, do Senado Federal, que
•autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo a contratar operação de crédito extemo junto ao Banco lnteramerlcano de
Desenvolvimento (BID), no valor de
• US$150 milhões, destinados à Implementação do Programa de Urbanização e Verticalização de Favelas, Prover/Cingapura;
e autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia referente à mesma operação".

cos

Relator: senador Esperidião Amin ·

1- Relatório

O Senhor Presidente do. Banco Central do Brasil, por intermédio do Ofício •s• n• 66, de 1996, (Ofício Presi n• 1991 , de 2 de julho de 1996, na origem),
encaminha solicitação de que seja retificada a alínea
g do artigo 22, da Resolução n• 52196 do Senado Federal, em decorrência de recomendação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à atteração proposta nos termos do seguinte ·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"

, DE 1996

Altera a alínea g do artigo 2", daResolução
52196, do Senado Federal.

no

O Senado Federal resolve:
Art 1• A alínea g do artigo 22, da Resolução n• 52/96, do Senado Federal passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 22 ..................................................
g) condições de pagamento:
- do principal - o empréstimo deverá
ser amortizado pelo mutuário medial)te o pagamento de prestações semestrais, Consecutivas e tanto quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o paga-
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mento de juros, uma vez transcorridos seis
· meses contados a partir da data prevista
para o desembolso final do empréstimo e a
última até 8 de dezembro de 2021. •

Art 22 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de julho de 1996. - Gilberto Miranda - Esperidião Amin - Eduardo Suplicy - ROberto Requião - Freitas Neto - Ney
Suassuna- BeiJo Parga - Beni Veras - João Rocha - Jefferson Peres - Fernando Bezerra - Jonas Pinheiro -·Romeu Tu ma (sem voto) - Vaimir •
C&mpelo - Vilson Kleinübing - Francelina Pereira- Lauro campos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação a alteração proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A Presidência tomará as providências necessárias.à retificação da referida resolução.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -.APresidência recàbeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n• 2.003196, de 3 do corrente, solicitando atteração no ·Parecer n• 614196, de 12/06196, daquele órgão, contido no Ofício n• S/52, de 1996, relativo à
emissão de Letras Rnanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP - cujos recursos serão destinados ao reembolso da sexta parcela e pagamento
da sétima e oitava parcelas, bem como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios
judiciais.
O expediente, anexado à matéria em referência, será despachado à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 72 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DiA

Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 53, DE 1994
Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1994 (n°119/91, na Cãmara
dos Deputados), que aprova os textos das Convenções n"s 163, 164, 165 e 166, da Organização Internacional do Trabalho, tendo
Pareceres sob n"s 355 a 357, de 1996, das Comissões
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de Relações Exterlorea e Defesa Nacional,

(1° pronunciamento), pela audiência da Comissão de
Assuntos Sociais;
de Assuntos Sociais, favorável; e
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
(2" pronunciamento), favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N0647, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos da alínea c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão
do Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1994, a
fim de que a mesma seja feita na sessão de 14 de
agosto de 1996.
·
Sala das Sessões, 3 de julho de 1996. - Francellno Pinheiro - Valmir Cmnpelo - Ney SUIISSU-

na.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Estamos na fase de encaminhamento de votação.
' ·O ·SR, JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de ouvir a· justificativa para o adiamento dessa matéria, já que se trata da ratificação
de uma convenção internacional.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Regimento não exige justificativa para esse tipo de requerimento. Por esta razão, nós estamos em fase de
encaminhamento para votação.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA • Eu sei disso, Sr. Presidente. Mas eu já registrei aqui diversas
vezes que fci feito um acordo de Uderanças, uma
vez, por provocação do Senador Antonio Carlos Magalhães, para que os requerimentos de adiamento
fossem justificados..
Como se trata de ratificação de convenção internacional, não estou entendendo o porquê do adiamento. Quero pelo menos ouvir a justificativa daqueles que encaminharam o requerimento, até para poder encaminhar a votação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os signatários do requerimento estão presentes nc plenário.
Caso algum deles queira fazer uso da palavra para
apresentar a justificativa, por gentileza, que o taça.
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O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidenl<>, peço
apalavra.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, pela
Uderança do PFL
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o exame desta conÍienção implica, também, o exame de

outras.
A Convenção 163 trata do bem-estar dos Ira·
balhadores marítimos no mar e no porto. Trata da
obrigatoriedade :de zelar e financiar os meios e servi·
ços para o bem-estar dos trabalhadores marítimos,
sem nenhuma distinção de nacionalidade, raça. cor,
sexo, religião, opinião pública ou origem social,
quando permanecerem ncs portos ou a bordo de navios. Será aplicável pelo estado-membro através de
consulta efetuada às organizações representativas
de armadores e de trabalhadores marítimos, que determinará qliais serao os navios e portos que esta·
rão sujeitos às normas internacionais.
..
A Convenção 164 dispõe sobre a proteção da
5al1de e assistência médica aos trabalhadores marítimos, uma vez que define as condições sanitárias e
higiénicas, bem como a existência de pessoal técnico responsável a bordo das embarcações.
Já a Convenção 165 trata da seguridade social
dos trabalhadores marítimos, seus dependentes e.
sobreviventes.
A Convenção 166 prevê a repatriação dos trabalhadores marítimos ao estipular as circunS1âncias
e regras em que esta deverá ocorrer.
O texto da Convenção é muito abrangente,
contendo alguns pontos que contrariam a modernização da legislação trabalhista e da seguridade social que vêm sendo propostos pelo Governo.
O Ministério do Trabalho está preparando ampla reforma das relações do trabalho, sob nova filosofia, de modo que, neste momento, não convém
estabelecer qualquer inovação que possa comprometer esse objetivo. Teme-se o exemplo da Convenção 158 da OIT, cujo decreto de promulgação foi recentemente editado, que conduziu à manifesta inver·
são na ordem de prioridades que o Governo preten·
de fixar para as discussões de seus projetas. A
aprovação dessa Convenção gerou amplo debate,
em âmbito nacional, sobre a questão da estabilidade
no emprego - que não corresponde àquela filosofia ·,
além de ter produzido um desvio na própria elaboração de projetas de iniciativa do Executivo, dada a necessidade de uma legislação que a regulamentasse.
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Por essas razões, o Ministério do Trabalho, em
sugestões que enviou a: esta Casa, considera conveniente retirar de pauta o projeto hora em exame. Oaf
o requerimento feito por esta Uderança.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conoedo a palavra, para encaminhar, pelo PT, ao nobre
Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, encaminho contrariamente a esse pedido de adiamento da matéria
Gostaria de registrar que, em 199.1, uma portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
formou uma comissão tripartite envolvendo o governo, empresas de transporte marftimo e trabalhadores. E essa comissão lripartite, que, volto a registrar,
foi criada por uma portaria do Ministério do Trabalho,
debateu exaustivamente essas quatro convenções,
concluindo pelo acatamento dos quatro textos, sem
restrições de qualquer espécie.
Entendemos que o assunto já foi exaustivamente debatido pelas três partes envolvidas, vem
para o Senado apenas para. ratifiCação, e não compreendemos por que é solicitado o seu adiamento;
Portanto, encaminhamos contrariamente ao- re-·
querimento de adiamento da votação desta matéria.
A SRA. EMIUA FERNANDES- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conoedo a palavra à Senadora·Emilia Fernandes, para en-·
caminhar, pelo P1B. ·
. A SRA. EMIUA FERKANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação. Seni revisão da oradora.) ~
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, considero importante registrar o meu pensamento e o trabalho
que tive em relação à matéria, uma vez que fui relatora na Comissão de Assuntos Sociais.
Essa matéria foi levada à Comissão de Relações Exteriores, o Senador Artur da Távola foi o relator
e sugeriu que a Comissão de Assuntos Sociais fosse ouvida A matéria foi à nossa Comissão, reoebeu
parecer e, depois, inclusive, retomou à Comissão de
origem, à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde novamente - V. Ex's têm em
mãos o parecer do Senador Artur da Távora- S. Ex',
oonslderando o longo e fundamentado pareoer da lavra da Senadora Erni&a Fernandes, da Comissão de
Assuntos Sociais, manffesta total aprovação aos documentos internacionais produzidos por uma das mais
antigas organizações internacionais. E acrescenta:
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•Além de ser necessário e conveniente
adotar os textos mencionados, para fins de
aperfeiçoamento do nosso direito nacional
ou interno, é imperioso fazê-lo também para
manter em bom nfvel nossas relações com
os parceiros do Meroosul. Canforme relatara
em parecer preliminar sobre a matéria em
pauta, nas reuniões rotineiras dos pafses
que compõem aquele exen:fcio de integração econOmica, é consenso geral a neoessidade de aprovação das convenções e recomendações da Organização Internacional do
Trabalho, pois que a respaldar tal consenso
está a necessidade de homogeneizar, em
nfvel constitucional e de lei ordinária, os
mandamentos previdenciários e de assistência social dos persas da área.•
Essas são palavras textuais do parecer do Senador Artur da Távola.
E eu acrescentaria - já foi aqui esclarecido que: a Convenção 163 versa sobre o bem-estar dos
trabalhadores rnarftimos no mar e no porto, estabelecendo que todo Membro se compromete a cuidar
para que sejam providenciados meios e serviços de .
bem-estar nos portos apropriados do pafs para todos os marinheiros, sem distinção de espécie alguma, e independentemente do Estado em que estiver
registrado o navio a bordo do qual estejam emprega-.
dos.
.
A Convenção 164 dispõe sobre a proteção da
saúde e a assistência médica aos trabalhadores marflimos, não se restringindo apenas ao atendimento
dos pacientes, mas também prevendo a elaboração
de programas de promoção de saúde e de educação
sanitária, objetivando que os próprios trabalhadores
maritin:x>s possam contribuir ativamente para a redução da freqüência das enfermidades passfveis de
afetá-fos.
A Convenção 165 trata da seguridade social de
todos os trabalhadOres marftimos e, quando couber,
dos seus dependentes e sobreviventes. Mereoeu extenso detalhamento em 45 artigos, em sfntese prevendo que a legislação de cada pafs-membro deverá prever, para os trabalhadores marftimos aos' quais
for aplicável a legislação desse membro, uma proteção em matéria de seguridade social não menos favorável do que a que protege os trabalhadores em
terra no que tange a cada um dos ramos da seguridade social mencionados no seu art. 3".
A última das convenções contempladas nesse
projeto, a 166, aborda a questão da repatriação dos
trabalhadores marflimos, em sfntese prevendo que,

~~~----
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em caso de doença, acidente ou qualquer outro motivo de ordem médica que exija a repatriação do ma·
rinheiro, isso se dará preferencialmente por via aérea, às expensas do armador.
É importante ressaltar que isso não está contrariando nada, pois está assinado em Genebra, desde
1987, e foi encaminhado ao Congresso Nacional, em 2
de julho de 1991, pelo Presidente da República.
É importante ressaltar também que todas as
convenções contemplam a hipótese de eStender as
suas disposições inclusive à pesca comerei~!, desde
que sejam previamente ouvidas as organizações
representativas.
Portanto, creio que interessa ao Brasil, como
Estado-membro da OIT, a ratificação dessas con·
venções, uma vez que, com a globalização dos mercados e com o aumento do fluxo de comércio internacional, vem crescendo o número de navios - por·
tanto, o de marinheiros - em trânsito em nossos portos, bem como o número de marinheiros brasileiros
que navegam pelo mundo. · ·
O incrementei do comén::io exterior do Brasil
com o resto do mundo é uma realidade e uma necessidade. Somente as trocas com os membros do
Men::osul, por exemplo, aumentaram seis vezes nos
últimos cinco anos.
· · Srs.' Senadores, particularmente com relação a
essas convenções, o assunto foi tratado na última
reunião, realizada em San Luis, na Argentina. Todos
os parlamentares presentes, representando os quatro pafses, pediram que fosse agilizado o protocolo
relativo às mesmas, pois as convenções são necessárias, são importantes, principalmente porqué btJ&.
cam homogeneizar os mandamentos previdenciár1os
de assistência social.
·
Entendo que não cabe mais protelarmos esse
assunto. Creio que é importante assinarmos e aprovarmos as convenções para que, depois, se busque,
através até de estudos comparativos de outros Parlamentos do próprio Mercosul, a homogeneidade.
Isso é o que é necessár1o ser feito.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESID~ (Ney Suassuna) • Com a
palavra o Senador Lúcio Alcãntara, pelo PSDB, para
encaminhar a votação do requerimento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu queria chamar a
atenção para o fato de que, raramente.- não sei se
tem acontecido em outros casos ·, se pediu audiência à Comissão de Assuntos SoCiais, que se pronunciou favoravelmente em relação à matéria.
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Segundo informações da liderança, as leis do
Governo brasileiro já estariam até mais adiantadas
do que o que está sendo proposto nessa convenção.
Quero enfatizar que li ém um jornal • não sei se
no Correio Brazlllense ·a notfcia, aliás, contestada,
com todo fundamento, pelo Senador Antonio canos
Magalhães, de que o Presidente da República tem
assinado atos, compromissos, tratados que, na verdade, não têm qualquer validade, porque o Congresso· no caso, o Senado· não os teria apreciado.
O Senador Antonio Canos Magalhães mostrou
que o número de convenções, de tratados apreciados pela Comissão de Relações Exteriores e pelo
Plenário foi bastante signWicativo, inclusive de documentos, que datam de muitos anos.
Dizia ainda o jornal que a produção caiu no
ano de 96, em relação a 95.
•
Em todo caso, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de ter havido esse mecanismo da
audiência, sobre o qual a comissão já se pronunciou, assim como a Comissão de Relações Exteriores.
Esse adiamento poderia inclusive ensejar a inteJpretação de que estarfarnos procrastinando a
aprovação de tratados, de convenções ou de documentos assinados pelo Presidente da República. Na
verdade, não somos obrigados a ratificá-los, somos
sim chamados a nos pronunciar sobre os mesmos,
aprovando-os integralmente ou em parte.
Eu gostaria de dizer ao· Plenário que a impren-.
sa já fez esse comentário, que foi, como eu disse,
contestado com números pelo Senador Antonio carIas MagalhãOS: É interessante que não se retarde a
apreciação desses documentos para que não recaia
sobre nós uma responsabilidade que não temos de
fato, porque os números são muito eloqüentes • não
tenho a relação de cabeça, o Senador Antonio Carlos Magalhães certamente a tem. A quantidade de
documentos internacionais aprovados, examinados
e votados no Senado é significativa.
Por isso, solicilo a V. Ex's que não adiemos
muito o exame e a decisão sobre essa matéria, até
porque ela envolve interesses do trabalhador, que é
geralmente o elo mais frágil da corrente econômiCil.
É aquele que mais precisa ser amparado e protegido,
principalmente por se tratar de uma atividade dHícil, insalubre e arriscada, como é o trabalho no mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, pelo PFL,
para encaminhar a votação.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, se V. Ex" me permite, eu gostaria de fazer uma consulta à Mesa: sei da importância de
aprovarmos essas convenções internacionais. Há
dezenas delas, não só da OIT como várias de interesse do próprio Governo. Recer)temente, houve
uma discussão na Comissão de Relações Exteriores
sobre mais uma convenção da OIT 'referente à comunidade indígena.
Consulto V. Ex" se todas essas convenções
não poderiam ser discutidas apenas em um bloco.
Poderíamos unificá-las e dar objetivamente um parecera respeita da sua importância para o País.
Essa é a consulta que faça à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Senadar Romeu Turna, todas essas convenções estão
senda discutidas em conjunta.
O SR. ROMEU TUMA - Não; há várias aqui e
outras nas comissões. Consulta se não poderíamos
·
unificá-las e discuti-las amplamente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex"
pode requerer a tramitação em conjunto, se assim o
desejar.
O SR. ROMEU TUMA - Perfeitamente. Então,
vau requerê-la.
.
.
. .
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peça a palavra para um esclarecimento..
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conceda a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO WCENA (PMDB-PB. Para
um esclarecimento. Sem revisão da aradar.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gastaria de fazer urna
ponderação ao Senador Romeu Turna, rio sentido
de que ele quer um requerimento que engloba as
votações das acordas e das convenções já .aprova"
das pela Comissão de Relações Exteriores, sabre as
mais dispares assuntas. Estamos votando uma matéria que inclui várias convenções, mas todas sobre
o mesma assunto.
Portanto, creio que não seria a caso de discutirmos e votarmos globalmente todas as convenções
internacionais.
É um apela que faça a S. Ex", cama membro
da Comissão de Relações Exteriores e tendo participada de todas as votações que ali têm sida realizadas semanalmente, para que essas matérias não
sofram nenhuma delonga na sua apreciação em plenária.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Machada,
cama Líder.
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O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-CE. Como
Lfder. Sem revisão da arador.) - S~.cPresidente, a
PSDB encaminha a favor da adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento, com os votas contrários dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Antonio
Carlos Valadares, Humberto Lui:ena, Eduarda Outra,
Emília Fernandes, Jefferson Péres, Roberto Requião
e Regina Assumpção.
A matéria voltará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo plenário, 14 de agosto, quaJta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 2:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 22, DE 1995
Discussão, em turno único do Projeto
de Decreta Legislativo n• 22, de 1995 (n•
1Oô/91, na Câmara das Deputados), que ratifica o texto da Convenção n• 167 da OrganizaçãÓ Internacional do Trabalho- OIT, tendo
Pareceres favoráveis, sob n"s 357, de
1995, e 255, de 1996, das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa
Nacional; e
- de A~os Sociais (nos termas do
Requerimento n• 936, de 1995, de audiência)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° SecreÍário em exercfcio, Senador Romeu
Tu ma,

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 648, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos da alínea c, do art. 279 do Regimenta Interno, requeiro o adiamento da discussão
do Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1995, a
fim de que a mesma seja feita na sessão de 13 de
agosto de 1996.
Sala das Sessões, 3 de julho de 1996. - Francelina Pereira- Valmlr Campelo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peça a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conceda a palavra ao Senador José Eduardo Outra, Líder
do PT, para encaminhar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden-

.
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te, Sr's e Srs. Senadores, confesso que não estou
entendendo. nada. Estamos numa convocação extraordinária e diversos setores têm criticado a extensão da pauta, o fato de o Senado e a Câmara estarem convocados, porque ficarão um mês recebendo
três salários sem votar nada. Na primeira sessão deliberativa da convocação extraordinária, os dois primeiros itens da pauta estão tendo requerimento de
adiamento para votação da matéria!? Com todo respeito aos Srs. Senadores autores do requerimento,
mas não estou entendendo.
Essa convenção também foi apreciada pela
Comissão de Relações Exteliores e Defesa Nacional
e pela Comissão de Assuntos Sociais. O parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve como Relator o Senador Hugo Napoleão, diz o seguinte:
."Cabe enfatizar que a legislação brasiJeira contempla praticamente todos os assuntos regulados pela convenção sob exame, seja através da CLT, Capftulo V, Título
11, seja através de· regulamentos e atos de
ordem administrativa, como, por exemplo, a
Portaria n• 3.214.
··-••oooooouoouooooooo••••••n••••••••••••••••••••••••••••••

A presente Convenção é conveniente e
oportuna aos interesses nacionais. Cumpre
acrescentar que o Projeto de Decreto Legislativo n" 22, de 1995, é constitucional e legal"..
Esse é o parecer do Senador Hugo Napoleão,
do PFL, na Comissão de Relações Exteriores.
O parecer do Senador Bello Parga, do PFL, na
Comissão de Assuntos Sociais:
·
"Segundo os termos do art 19 da
Constituição da Organização Internacional
do Trabalho, obrigam-se os Estados signatários a encaminhar os textos. das convenções às autoridades competentes para efeito·
de ratificação, de fonna a permitir sua incorporação nos ordenamentos jurídicos dos Estados.
Entendemos que a presente Convenção merece nosso acolhimento pelo seu elevado alcance social".
E vamos adiar por quê? Para depois a imprensa dizer que, durante a convocação extraordinária, o
Senado não quer votar nem as matérias que são da
sua admissão exclusiva e que já estão na pauta?!
Sinceramente, Sr. Presidente, juro que não estou entendendo o porquê do adiamento também
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desta matéria, que tem parecer favorável das duas

comissões.
Encaminho contra e, neste caso, vou pedir verificação.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Canos Magalhães, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, para encaminhar.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, concordo inteiramente com a argumentação do Senador José
Eduardo Outra.
Acredito que quando se faz urna pauta de uma
sessão extraordinária, faz-se com· responsabilidade.
Se os pareceres são favoráveis nas duas comissõflS, não tem por que a matéria ser adiada
Se· por acaso. o Governo é contra,- procure os
meios outros fora daqui para denionstrar que é contrário. Nós é que não podemos estar atreladO$, depois de votarmos favoravelmente, a modificar ou a
. _estar protelando a votação.
Sou inteiramente contra esse adiamento· e pensoque~ votação deve prosseguir normalmente,
Peço vênia a queni Pe<iu o adianiento - não sei
quem o fez - mas o considero inteiramente errado.
. O SR. PRESIDENTE '(Ney Suassuna) -· Continua em votação.
A SRA.. EMIUA FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar. · ·. ·
O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) -·Pelo
PTB, a Senadora Emilia Fernandes· tem a palavra,
para encaminhar.
·
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar. Sem ·revisão da ·oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acho importante regis.trar que no relatório do Senador Bello Parga, da Comissão de Assuntos Sociais, S. Ex" afirma que:· · ·
"A Convenção em exame mereceu-parecer favorável à sua ratificação na Comissão Tripartite instituída pelo Senhor Ministro
de Estado do Trabalho e da Previdência Social, e integrada por representantes do Governo, empregadores e trabalhadores".
O relatório vai mais àlém:
"Verificamos, também, que a legislação
brasileira contempla praticamente todos os assuntos regulados pelo pacto sob exame".
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Considero que as Comissões têm feito um trabalho muito séiio, muito responsável; os relatores
debruçam-se sobre as matérias, que estão tramitando no Congresso Nacional desde 1991. E nós ainda,
também, num perfodo extraordinário, onde está af a
pauta, começamos a adiar as matérias?!
Particularmente, Sr. Presidente, coloco que estarei votando também contra o adiamento. Se já
houve essa ratificação, inclusive por parte do Poder
Executivo, dos trabalhadores, do Governo e dos empregadores, estamos diante de um convênio que recomenda medidas de prevenção e proteção na
construção civil. Todos os dias vemos exemplos de
acidentes, mostrando a importância da segurança
nos locais de trabalho, em todos os sentidos, em relação a esses trabalhadores, e que é interesse dos
empregadores também.
Portanto, voto contra o adiamento e peço aos
Srs. Senadores que levem em consideração os relatórios que toram amplamente examinados na Comis- ·
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional e na
Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna). - Considerando que ainda estamos fazendo o .encaminhamento de votação, a Presidência lembra que é apenas um Senador por Partido. V. Ex", por exemPlo,
Senador Edison Lobão, pode falar corno Líder e não
corno M!'>mbro do PFL
Concedo a palavra a V. Ex".
.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Corno líder,
para encaminhar a votação. Sem revisão do orado"
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o adiamento
desta matéria foi solicitado pelo nobre Líder do P1B,
Senador Valmir Campelo e pelo Senador Francelina
Pereira no exercício da Uderança do PFL
O PFL não é exatamente contra este convênio
estatal. Tanto não é que o próprio Líder, o litular da
Uderança na Comissão, emitiu parecer favorável.
Todavia, o adiamento foi solicitado levando-se em
consideração um pedido do Ministro do Trabalho,
que examinou esta matéria e nos encaminhou alguns comentários, os quais vou ler para conhecimento do Plenário do Senado.
Diz o Ministro do Trabalho:

•o texto da Convenção é muito abrangente, contendo algups pontos que contrariam a modernização da legislação trabalhista que vem sendo proposta pelo Ministério.
Já teve a sua discussão adiada. O texto da
Convenção n• 167 da OIT trata de seguran-
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ça e saúde na construção, nas mais diversas fases de sua realização, incluindo o
transporte nos canteiros de obras. É urna
Convenção de grande abrangência; seus 44
artigos tratam de todas as áreas de atividade dos canteiros de obras, com detalhamentotécnico.
A legislação brasileira contempla praticamente todos .os assuntos regulados pela
Convenção 167 (Capítulo V, Título 11 da
CLT, regulamentos e atos de ordem administrativa).
O Ministério do Trabalho, através da
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, promoveu a revisão da Nonna Regulamentadora n• 18 - Obras de Construção, Demolição e Reforma, que através de discussão em Comissão Tripartite e Paritária, com
representação de Trabalhadores, Empregadores e Governo.
O novo texto da NR-18 - Condições e
Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da
Construção, em muito avança sobre a Convenção 167/0IT,
Esta convenção trata os itens de fonna
genérica e conflita com a NR-18."
Por essas razões, o Ministério do Trabalho
considera conveniente adiar a votação do projeto.
Daí o requerimento. Não se trata, portanto, de rejeição da matéria, e sim de adiamento por solicitação
do Governo Federal.
·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Continua em votação.
·
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ào Líder do PSDB, Senador Sérgio Ma·
chado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o PSDB encaminha a favor do adiamento exatamente pelos motivos expostos pelo Senador Edison Lobão, tendo em vista que
esse item entrou na pauta por ser de competência
privativa do Senado e não por ser discriminado.
Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Concedo
a palavra ao Senador Humberto Lucena, pelo PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
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Presidente, data venla, arompanho a posição do
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Relações Exteriores.
Tenho para mim que não há como se justificar
esse adiamento, sobretudo porque o Sr. Ministro do
Trabalho poderia ter tentado um contato com o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, com
as próprias lideranças do Governo no Senado antes
que o órgão técnico competente desse o seu parecer sobre a matéria. Do contrário, não adianta mais
as comissões se reunirem no Senado.
Por outro lado, é bom lembrar a despesa que o
Governo brasileiro tem com as suas delegações
para comparecer às reuniões anuais da OIT-ein Genebra. O Brasil sempre se faz ali representar. Portanto, seria de bom alvitre advertir que caberia, sim,
nessas ocasiões, o Governo brasileiro tomar posição
contrária à assinatura dessa ou daquela convenção.
Entrefanto, desâe-que a comissão aprovou a convenção e ela é submetida ao Plenário, acho que devemos nos desincumbir da nossa !areia constitucio-·
nal de aprová-la ou não.
Estou com o Parecer da Comissão de Relações Exteriores. Faço um apelo aos Srs. Lideres no
sentido de retirarem esse requerimento de adiamento, até porque, Sr. Presidente, nada obsta que a
convenção entre em vigor. b próprio Ministro do Trabalho, posteriormente, poderá propor alterações no
âmbito da Organização Internacional do Trabalho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Tem a
palavra o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não há argumento convincente que justiliqÚe o adiamento da vofação deSia matéria. Por essa razão, defendo que ela
seja volada hoje. Faço isso em meu nome e em
nome do PDT, em função de GUe as comissões que
a examinaram, sobretudo a Comissão de Relações
Exteriores, o fizeram com o afinco necessário e com
o cuidado que sempre têm ao examinar matéria semelhante.
Como membro da Comissão de Relações Exteriores, fico com o parecer. No meu entender, a Comissão cumpriu o seu trabalho. Sendo assim, acredito que
não haja razão para o adiamento da vofação e encaminhamos contra o requerimento de adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação de volação, com o apoiamanto dos Srs. Senadores Bernardo Cabral, Sebastião Rocha, Júnia Marise, Antonio Carlos Valadares
e outros Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O nobre Senador José Eduardo Outra pede verfficação
de volação. Sendo regimenlal a solicifação, S. Ex"
será atendido.
· Srs~ Senadores, queiram ocupar os seus lugares para a verificação de quorum solicitada pelo nobre Senador José Eduardo Outra. (Pausa)
Como vota o Uder do Pí=L? ·
O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA) - O PFL recomenda voto_ "sim" ao requerimento de adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota oUder do PMDB? . .
_
O SR. NABOR . JÚNIOR (PMDB-AC) ••• O
PMDB é favorável ao requerimento.
'
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
'
vota o Uder do PSDB? .
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O
PSDB Vota favoravelmente ao requerimento.
'. · · · O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota. o Lfder do PPB?
·o SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) ·Sr.
Presidente, voto contra o requerimento, mas a questão é aberla no Parlido.
p SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota q Lfder do PT?
,O SR. ~OSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E) • O
PT vota óontra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Como
vota o Uder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) ·O Uder
encaminha favoravelmente e deixa aberla a questão
na sua Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
votaoPDT?
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) - O PDT
vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota o Lfder do PSB?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) • O PSB
vota contra o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os Srs.
Senadores já podem votar.
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Estamos em processo de votação. Pedimos
aos Srs. Senadores que se encontram nos gabinetes que, por gentileza, venham a plenário, ocupem
seus lugares e acionem as teclas de votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 27, de 1996 (n•
200195, na Câmara dos Deputados) que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cuttural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
. e o Governo da República da Namlbia, em
Brasfiia, em 7 de março de 1995, tendo

· (Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Artur da"Távola - Bello Parga - Beni Veras Coutinho Jorge - Edison Lobão- Emandes Amorim
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Raviano
Melo - Freitas Neto - Gerson Carnata - Guilhenne
Palmeira - Hugc Napoleão - lris Re2:ende - João
França - Jonas Pinheiro - José Agripino - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Marluce Pil)to - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Onofre Quinan
-Romeu Tuma- Sérgio Machado- Valmir Campelo
- Vilson Kleinübing.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Ademir Andrade- Bernardo CabralCasildo Maldaner - Eduardo Suplicy - Emfiia. Fernandes - Epitacio Cafeteira - Humberto Lucena Jefferson Peres - Josaphat Marinho - José .Alves José Eduardo Outra - Júnia Marise - Laura Campos
- Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva Osmar Dias- Pedro Simon - Regina AssumpçãoRonaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Waldeck
O melas.
O SR. PRESIDENTE (Ne~ Suassuna) • Votaram SIM 27 Srs. Senadores e NAO 24.
.
Não houve abstenção.
Total: 51 votos.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que. se
refere reiomará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo Plenário, ou seja, dia 13 de agosto, terça-feira.
O SR. ROBERTO REQUIÃO • Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex"
tem a palavra, pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acabo de verificar que na votação anterior o ·meu
voto não foi registrado. Voto contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A Ata
·
registrará o voto de V. Ex".
O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Presidente, eu
não estava aqui no momento, mas gostaria que a
Ata registrasse o meu voto também.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Nobre Senador Roberto Freire, a Ata llijstrará o voto de V. Ex".
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Parecer favorável, sob n• 359, de
1996, da Comissão
- de Relações ExteriOres · e Defesa
Nacional.
. Em discussão o projeto, em tu mo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal..
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -,Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 33, de 1996 (n•
202195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Internacional do
Cacau, de 1993, assinado em 2 de fevereiro
de 1994, na Sede das Nações Unidas, em
Nova Iorque, tendo
Parecer favorável, sob n• 360, de
1996, da Comissão
- de Relações ExteriOres e Defesa
Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. JOSÉ EDUARDO· Sr. Presidente, gestaria de registrar o meu voto "sim" na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) ·Nobre Senador José Eduardo, a Ata registrará o voto de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) • E~
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
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Sobre a me$a, pareceres oferecendc ·,s redações finais que, nos termos do art. 320 do 'gimento Interno, se não houver objeção do Senaciu, serão
lidas pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador
·
Romeu Tuma

r

São lidas as seguintes:
PARECER N" 393, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
_ Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 27, ele 1996 (n• 200, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1996 (n•
200, de 1995, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República
F:ederativa do Brasil e o Governo da República da
Namíbia, em Brasflia, em 7 de março de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de julho ele
1996. - Levl DiaS, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Eduardo Supllcy - Antonio Csrlos Valada-

res.
ANEXO AO PARECER N° 393, DE 1996
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 N"

, DE 1996

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural Educacional, celebrado
entre o Governo da. República Federativa
do Brasil e o Governo da República da
Namibia em BrasOia, em 7 ele·março de

1995.

.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia em Brasflia, em 7 de
março de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
· quaisquer ajustes complementares que, nos termos·
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrirnOnio nacional.
Arl 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER N" 394, DE 1996
(Da Comissão Diretora).
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 33, de 1996 (n• 202, de
1995, na Cãmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de 1996 (n•
202, de 1995, na Càmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Internacional do cacau, de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de julho de
1996. - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, Relator Eduardo Supllcy- Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N• 394, DE 1996
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
DECRE"f? LEGISLATIVO N• , DE 1996 ;
Aprova o texto do Acordo !~na
cional do cacau, de 1993, assinado ém 2
de fevereiro de 1994, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1• É aprovado o texto do Acordo Internacional do Cacau, de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da Organização das Nações
Unidas, em Nova Iorque.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam result;lr em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os pareceres lidos vão à publicação.
_Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 649, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
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discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 27, de 1996 (n• 200/95, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Acor·
do de Cooperação Çultural e Educacional, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Bras~ e
o Governo da República da Namlbia, em Brasma,
em 7 de março de 1995.
Sala das Sessões, 3 de julho de 1996. - Ney
Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Aprovado o requerimento, passa-se à 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.
Aprovada a redação final, o Projeto vai à promulgação.
·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se-·
cretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma.
É li~o e aprovado o seguinte:.

REQUERIMENTO N"650, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa da publié:ação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 33, de 1996 (n• 202/95 na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto do
Acordo Internacional do Cacau de 1993, assinado
em 2 ·de fevereiro de 1994, na Sede das Nações
Unidas, em Nova Iorque.
Sala das Sessões, 3 de julho de 1996. - Ney
Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Aprovado o requerimento, passamos à discussão dare-·
dação 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.
Aprovada a redação final, o Projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A Presidência recebeu complementação referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1996, através da
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qual o Senhor Presidente da República solicita o
cancelamento da urgência requerida à mencionada
proposição. ·
A matéria, portanto, passa a tramitar em rito
normal.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Volta·
se à lista de oradores.
Concedo a palavra, como Lrder, ao Senador
José Roberto Arruda, por 20 minutos, de acordo
com o art. 14, 11, b, do Regimento Interno.
O SR. JOSÉ f!OBERTO.ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi!;ã.o do orador) ~ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de registrar neste plenário que, no úl·
timo final de semapa, os jornais de todo o Pais, os
meios de comunicação de um modo geral e ·até o
Presidente da República, ocupando esses verculos,
comemoraram o segundo ano do Plano de Estabili~ Económica, ou seja, o Plano Real.
Esses meios de comunicação, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. 5enadores, trouxeram números impor·
tantes de serem registrados nesta Casa.
Tfnhamos, no primeiro semestre de 1994, uma
inflação de 7.000%, que caiu para 11,3%.
A cesta básica, em julho de 1994, era de
R$106,95 e hoje é de R$109,95, o que significa que
subiu apànas 2,8% em dois anos.
O IPEA demonstrou, ern recente pesquisa, que
o número de pessoas na faixa de extrema pobreza
caiu em cinco milhões. Houve uma redistribuição de
renda em que os 50% mais pobres da população ganharam 1,2% sobre a renda nacional e os 20"k mais
ricos perderam 2,3%. Essa transferência de renda
dos mais ricos para os mais pobres foi talvez a mais
acentuada em perfodos curtos da nossa história.
Sr. Presidente, ocorreram todos esses fatores
e mais alguns, como o aumento de consumo, como
as vendas de eletrodomésticos e até como o aumen·to do salário mínimo, tão criticado.
Tínhamos um salário mínimo de R$64,79, em
julho de 1994, que hoje é de R$112,00, o que significa um aumento real de 73%.
É bom lembrar que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso prometia, em sua campanha elei·
torai, dobrar o valor do salário mfnimo ao final de
seu Governo, ou seja, que ele chegaria a um valor
de US$140,00 ou R$140,00, e já estamos próximos
disso.
Houve um crescimento no PIB de 4,3%, em
1993; de 6%, em 1994; de 4,1%, em 1995, e temos
uma estimativa, para este ano, de um crescimento
real de 3;5%.
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Todos esses dados, divulgados pela grande
imprensa brasileira, foram discutidos por toda a sociedade organizada na comemoração dos dois anos
de Real.
Entretanto, é forçoso reconhecer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que nós, do Brasil, trabalhamos com uma agenda de refonnas extremamente
sobrecarregada, e este ganho importante que tinha
o Pafs, de terminar com a inflação, já se incorporou
à vida de todos os brasileiros. E é natural que a sociedade brasil~ira agora procure novas reformas e
queira outros avanços.
O Governo Fernando Henrique Cardoso já promove algumas mudanças além daquelas do Plano
de Estabilização Económica. Gostaria de registrar
pelo menos três.
A primeira, na educação. Trata-se da reforma
do ensino tundamental, que deve ser votada neste
mês, no Senado Federal, estabelecendo um fundo
de repartição de recursos com um minimo ~de ·
R$300,00/aluno/ano em todo o território nacional.
Foram distribufdas, no ano passado, 5,78 bilhões de refeições na merenda escolar em 170 dias,
e distribufdos 11 o milhões de livros.
A educação, com a Lei de Diretrizes e Bases e
com a reforma do ensino tundamental, deve viver o
momento de profunda alteração neste mapa crftico,
que é o da escola pública brasileira.
Na agricultura, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o. Presidente acaba de lançar o Prograrila
de Rnanciamento da Safra Agricola, passando de
2,8 bilhões do ano passado para 5,1 bilhões este
ano. Foram sectiritizadas -dívidas de até R$200 mil.
O financiamento do pequeno agricultor, da agricultura familiar passou de R$250 milhões para R$1 bilhão, o que promete uma safra superior a 80 milhões
de toneladas de grãos para este ano.
Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
talvez a principal alteração que já se faz sentir no
País é a chegada de novos investimentos na economia brasileira.
Com a reforma da ordem económica promovida pelo Congresso Nacional e com a regulamentação dessas reformas em processamento no Congresso Nacional, já se estima qué, neste ano, teremos investimentos produtivos superiores a US$1 O
milhões, diga-se de passagem, na economia nacional.
Por outro lado, Sr. Presidente, enquanto experimentamos o ganho de uma economia estabilizada
e começamos a experimentar um momento de reformas profundas em setores vitais do aparelho do Es-
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tado, temos que verificar que existem problemas, alguns deles advindes do fato insofismável de que o
aparelho estatal do Brasil ainda gasta mais do que
arrecada
· Só para citar o caso do Governo Federal, sem
adentrar no caso caótico dos Estados brasileiros, temos a demonstrar que, dos R$180 bilhões arrecadados por ano pelo Governo Federal, R$146 bilhões
são hoje despesas conhecidas como automáticas ou
repasses para os Estados e para os Municípios, ou
gastos com-custeio e com pessoal.
O Sr. Lauro Campos- Sr. Senador José Roberto Arruda, v; Ex" me permite um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Com muito prazer, Senador Lauro Campos, se V. Ex" me permitir, após concluir o meu raciocínio.
Sobram, portanto, Sr. Presidente, R$14 bilhões, dos quais R$8,6 bilhões são destinados à saúde.
O Presidente da República do Brasil, portanto, dos
R$180 bilhões que o Pais arrecada, pode dispor,
para investimentos e para outras decisões de Estado, de apenas R$5,4 bilhões.
:.
Com o Plano Real, garantimos a estabilidade
Eiconêmica· hoje em nosso País. Podemos dizer, ain. da mais, que, nestes quinhentos anos de História
brasileira, poucas vezes vivemos um momento de liberdade, democracia e estabilidade económica simultaneamente. Em periodos autoritários, tivemos
até a inflação sob controle e um ·perfodo de cresci- •
mento económico; todavia, sempre em regimes autoritários. Lembra-nos o Senador Bernardo Cabral o
chamado "Milagre Brasileiro•. Em outros perfodos de
democracia e de liberdade, Unhamos o descontrole
da economia. São raros os momentos, repilo, da história económica, da história politica brasileira em
que tivemos, ao mesmo tempo, liberdade, democracia e estabilidade económica.
Temos, hoje, mais do que isso: temos um projeto de pais, do qual alguns até podem discordar, e
é natural que todos discutamos os seus detalhes e
os seus contornos.
É inegável que há, no Pais, neste momento,
um projeto claro de atração de capital privado para
os setores produtivos da economia, em que se repensa o papel do Estado na sociedade, com o objetivo básico de diminuir os custos públicos. Neste momento, é fundamental a definição de quais funções
· básicas devem caber ao Estado brasileiro na sociedade modema
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há duas
missões pela frente. A primeira delas é a de substituição das âncoras provisórias que sustentam o Pia-
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no Real por âncoras permanentes e menos perversas. Todos sabemos que· algumas das âncoras de
sustentação do Plano Real inibem o sistema produtivo e são perversas à economia. Desejamos substituí-las por âncoras definitivas, fazendo uma reforma
fiscal que mantenha o plano de estabilidade económica e que propicie um modelo de desenvolvimento
mais justo para o País.
Há uma segunda missão, que motivou a convocação extraordinária do Congresso Nacional neste
mês de julho, que trata exatamente das reformas, as
quais votadas, discutidas e implementadas darão os
contornos desse novo projeto de pafs.
Peço licença, Sr. Presidente, para conceder inicialmente um aparte ao Senador Lauro Campos.
O SR. CARLOS BEZERRA • Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-PR: Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tava presente e, por um lapso, deixei de votar no pedido de verificação. Gostaria que V. Ex" registrasse
que o meu voto é •sim•.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarloS 'valadares) -A solicitação de V. Ex" será atendida. A Ata
fará o devido registro.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRLIDA ~ Co'ricedo
o aparte ao nobre Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Agradeço a oportunidade que o Senador José Roberto Arruda me oferece
para fazer alguns comenlários e tecer algumas dúvidas a respeito desta eufórica comemoração· do segundo ano de 'êxito' do Plano Real. De início, gostaria de lembrar que o mesmo Presidente que, hoje,
pelo mundo, alardeia o êxifo do seu plano de' estabilização é aquele que, quando Ministro, elevou a inflação de 27% para 48% ao mês. Sua Excelência
soube tão bem elevar a inflação que, agora, parece,
aprendeu a rebaixá~a. O seu seguidor, o Ministro
Rubens Ricupero, declarou expressamente que a
estratégia do chamado Plano de Estabilização consistia em fazer elevar os preços, aumentar a taxa de
inflação até o ponto em que estes preços ficariam
inacessíveis aos consumidores brasileiros. Neste
ponto, dizia S. Ex", o Ministro Rubens Ricupero, os
comerciantes perceberiam que, ao aumentarem os
preços ainda mais, teriam prejuízos e acabariam por
falir. De modo que a estratégia inicial, a âncora principal, foi a elevação da taxa de inflação a esse pata~
mar de 7.000% ao ano, para depois congelar os salários, os preços no zênite e o salário no nadir. Age-

es-
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ra, sabemos muito bem que o plano não é do Presidente Fernando Henrique Cardoso nem de sua equipe. O plano é muito antigo e foi repetido na América
Latina, através do FMI, na Argentina, onde o Ministro Cavallo já deu com os burros nágua, e no México, onde percebemos, entre outras mazelas, que a
indústria automobilística, por exemplo, passou a ser
simples montadora, porque 87% dos componentes
automobilísticos são importados, tal como no Brasil
hoje. A Estrela, por exemplo, importa 80% da receita
de suas vendas, reduziu a sua produção a 20%. A
indústria foi sucateada com urna taxa de câmbio absolutamente artificial. Gostaria apenas de acrescentar que não só na América Latina, mas na Rússia
aconteceu o mesmo. Para tanto, leio um simples trecho do jornal A Folha dá S.Paulo de hoje:

'Os modelos de estabilização no Brasil
e na Rússia têm pelo menos uma característica importante e comum, presente em outros modelos patrocinados pelo FMI: a exposição crescente às forças da globalização.•
Esta matéria mostra que, tanto no Brasil quanto na Rússia, esse projeto do Fundo Monelário Internacional teve pesadíssimos custos sociais. Estes, no
Brasil, expressam-se, principalmente, no aumento
da dfvida pública que, ao tentar encobrir a inflação,
j(!. atingiu um patamar de R$151 bilhões, ao enxugar
a base através da venda de tflulos públicos. Neste
momento não pagaremos o custo da .inflação; mas,
pagaremos o custo da dfvida pública que substitui e
cresce no lugar da taxa de inflação, na vã tentativa
de enxugar um mercado encharcado pelos títulos do
GovE;>mo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Interrompo o nobre aparteante, para informar
ao Senador José Roberto Arruda que o seu tempo,
como orador, já Se encontra esgotado. E o faço lamentando, por estarem ambos os Senadores fazendo um grande pronunciamento.
O Sr. Lauro Campos- Sr. Presidente, terminarei meu aparte que já se faz longo. Mas devo alertar
que estamos diante de uma dfvida pública que cresce fantasticamente, a uma taxa superior a 10% ao
mês - repito - na vã tentativa de manter a inflação
aparentemente baixa. No entanto, o custo da dfvida
pública será pago num futuro próximo, quando veremos que este hiato de aparente tranqüilidade terá
um custo social elevadíssimo; é o preço que pagaremos pela imensa divida pública de US$151 bilhões a dívida pública mobiliária federal apenas. Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço
o aparte do Senador Lauro Campos. Peço a compreensão da Mesa para o fato de que o tempo do
aparte foi maior do que o tempo que usei em meu
discurso, mas gostaria apenas de ter a oportunidade
de concluir.
O Sr. Hugo Napoleão- Concede-me V. Ex'
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -V. Ex" tem mais dois minutos para concluir.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Sr. Presidente, gostaria de usar parte desse tempo para conceder um aparte ao Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão - Serei extremamente
breve, como costumo ser, porque entendo que o
aparte é uma interrupção breve e oportuna. Queria
cumprimentar V. Ex', inicialmente, pela designação
para ser Uder do Governo no Congresso Nacional.
V. Ex" haverá de se desincumbir dessa tarefa com a
postura de homem público, dotado de uma universalidade de conhecimentos, o que ficou mais uma vez
aqui e agora demonstrado neste aniversário do Plano Real. A. memória brasileira é muito curta. Desde
1957, época do governo do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, não tfnhamos uma inflação tão baixa. O
povo voltou a ter maior poder aquisitivo, os preços
estão estabilizados. Há, por certo, problemas de desemprego; há, por certo, problemas remanescentes,
que estão sendo equacionados. Basta olhar o ontem
para ver hoje e âiZer que V. Ex" tem razão.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado. Agradeço os apartes dos senadores Lauro
Campos e Hugo Napoleão e gostaria de enfatizar
que o grande mérito do Plano Real é exatamente ser
um plano de estabilização num regime democrático,
que permite concordâncias e discordâncias.
E foi essa via democrática que garantiu o sucesso do plano de estabilização económica. Penso
que podemos avançar e por intermédio de reformas
que modifiquem o papel do Estado e que finalmente
nos dêem um projeto de país.
Eu, particularmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, quero confessar. de público que o que
me motiva é o fato de vivermos um período ímpar da
nossa História, o fato de termos, ao mesmo tempo,
liberdade, pemocracia, estabilidade económica e um
projeto de pais. Pode-se discordar desse projeto de
pais, mas não se pode negar a sua existência.
E esse projeto de país, Sr. Presidente, é o que
nos faz antever, discutidas e aprovadas as· reformas
que estão em tramitação no Congresso Nacional, a
vinda do capital privado para alimentar os setores
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produtivos da economia, para gerar empregos e aumentar a riqueza nacional. É o que nos faz antever
um aparelho de Estado reformado, remodelado nas
suas funções; que não· seja mais dono do Grande
Hotel de Araxá, mas que dê uma escola pública de
melhor qualidade; um Estado mais enxuto, menor,
mais eficiente e que cumpra as missões básicas que
a sociedade espera dele.
Finalmente, Sr. Presidente, a comemoração
dos dois anos do Plano Real - e é fundamental que
se registre esse fato nos Anais do Senado Federal e
do Congresso Nacional - encontra a sociedade brasileira já incorporando esse ganho de uma economia
estabilizada à sua condição de vida.
Neste momento, a sociedade brasileira não
mais deseja apenas comemorar os efeitos positivos
do Plano Real, que já se incorporaram a sua qualidade de vida; deseja a sociedade brasileira cumprir
uma agenda de reformas. E o que a sociedade espera do Congresso Nacional é exatamente o que estamos fazendo: convivendo com as nossas discordâncias e moldando um projeto de pais que possa
efetivamente enfrentar as angústias da povo e corresponder aos anseios e às justas perspectivils da
sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Va(a,
dares, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra, como Uder, ao Senador
Eduardo Suplicy pelo prazo de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Como Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, encaminhei ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, o seguinte ofício:
"Prezado Senhor Presidente,
O Banco Mundial acaba de publicar o
"Wortd Development Report", ou o Relatório
de Desenvolvimento do Mundo de 1996; registrando, infelizmente, que somos Bicampeões Mundiais da Desigualdade Económica e Social. Dentre 85 palses para os quais
há dados disponiveis sobre a distribuição da
renda, o Brasil é o único em que os 1O"k
mais ricos detêm mais de 50% da renda nacional. Por outro lado, em nenhum outro
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país os 40% mais pobres detêm propolção
tão pequena, apenas 7"/o da renda nacional.
O Banco Mundial, desta vez, publicou
também o índice Gini, que expressa o grau
de concentração ou de desigualdadé de renda numa sociedade. De zero a cem, quão
maior a desigualdade, maior o- índice. O Bra- .
sil, consistentemente, apresenta o maior índice, de 63,4% seguido da Guatemala, de
59,6%, da África do Sul, de 58,4; do Quênia,
de 57 ,5; do Zimbabwe, de 56,8; do Panamá,
de 56,6; do Chile, de 56,5; da Guiné Bissau,
56,2; do Egfto, 56; e do Senegal, de 54, 1.
Os dados do Brasil referem-se ao ano
de 1989, quando eram muito semelhantes
aos de 1995, segundo o que foi divulgado
pelo IPEA, referente apenas à distribuição
da renda entre assalariados, pois não havia
o referente aos rendimentos do capital.
Basta assinalar que o relatório sobre
os dois anos do Rea~ publicado pelo Ministro Pedro Malan, indica que os 50% mais
pobres, em 1990, detinham 12%; e, em
1995, apenas 11 ,6% da renda nacional.
Estas informações denotam a necessidade premente de o Brasil dar muito maior
prioridade aos instrumentos que compatibilizem a estabilização com o crescimento, a
melhoria da distribuição da renda e o combate à miséria. Reftero a V. Ex" a minha disposição de conversar pessoalmente sobre
essa questão, no momento en:t que a considerar prioritária.
Respeitosamente, - Senador Eduardo
Malarazzo Suplicy. •
Sr. Presidente, voü providenciar a distribuição.
aos Srs. Senadores dessa tabela do Relatório do
Banco Mundial, em que o Brasil aparece, pelo segundo ano, como o campeão mundial da desigualdade económica e social. Os dados são de 1989.
Poderão ponderar alguns: o Governo demonstrou
pelo IPEA que melhorou a distribuição da renda de
1994 para 1995, como há pouco ressaltou o Senador José Roberto Arruda, Líder do Governo.
O Senador Arruda referiu-se aos dados que o
Ministro da Fazenda, no relatório •A Economia Brasileira -O Desafio da Estabilidade e do DesenvoMmento Sustentado", utiliza para demonstrar a desigualdade sócio-económica no Brasil. Reparemos
bem, o Governo mostra - e o Líder do Governo no
Congresso ressaltou isso - que, no ano de 94, o
crescimento de renda per capita foi de 4,3%; em 95,
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de 2, 7"/o; que a participação dos 50% mais pobres
da população era de 10,4%, em 94, e passou a ser
11 ,6%, em 95, subindo 1 ,2%; enquanto a participação dos 20% mais ricos na população passou de
65,7"/o, em 94, para 63,3%, em 95.
Ora, Sr. Presidente, 1994 foi realmente o pior
de todos os anos em termos de concentração de
renda e de riqueza na evolução que aqui aparece repfto. Essa evolução foi avaliada apenas entre os
assalariados, sem mostrar os rendimentos do capital. Portanto, são dados não comparáveis aos do
PNAD e aos do censo económico do IBGE.
E isso o Governo não ressalta quando publica
essas informações. Se coloca como se fosse a
mesma coisa.
Chamo a atenção do Senador José Roberto
Arruda para mostrar que em 1990 a participação dos
50% mais pobres era de 12% - portanto dados muito
semelhantes aos de 1989 -,enquanto que a participação dos 20% mais ricos era de 65%. Ora, em
1995, ano em que V. Ex" registrou que houve melhoa participação pos 50% mais pobres era de 11 ,6%,
mais baixa do que os 12% obtidos em 1990, mais baixa do que os dados registrados aqui no relatório do
Banco Munãoal, em que, para 1989, se apresenta o
Brasil como o campeão mundial da desigualdade.
Eu gostaria de registrar essa tabela na publicação mencionada do Ministro da Fazenda como parte
do meu pronunciamento. E também, Sr. Presidente,
gostaria de registrar um fato significativo que, infelizmente, não hom:a o Brasil.
O Senador Lauro Campos, que leciona Economia há muito mais tempo do que eu, talvez possa
conferir a informação que aqui vou registrar. Há um
livro ,de introdução à Economia que po-de ser considerado o mais importante de todos pela sua antiguidade e sucesso editorial. Se não é o mais importante de todos, é um dos mais importantes. Refiro-me
ao livro que, em inglês, chama-se Economics, do
economista Prêmio Nobel Paul Samuelson, do Massachussets lnstitute of Technology. · Nos úHimos
anos, ele tem publicado novas edições. O livro está
na 15° edição, Me Graw Hill lnc., publicado em 1995
e tem como cc-autor William D. Nordhauss.
Nesse livro, há um gráfico mostrando como a
desigualdade difere em diferentes sociedades e como
a distribuição da riqueza é ainda maior do que a distribuição da renda Infelizmente. o IBGE não relaciona os
dados de concentração de riqueza, salvo com respeito
a um aspecto do património, que é a terra.
Aqui está a observação de que as economias
avançadas mostram menor desigualdade na distri-

ra,
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buição da· renda do que as economias de renda média. Exatamente para demonstrar isso, coloca o Brasil, com a Curva de Lorenz, correspondente ao coeficiente de Gini, como o exemplo da grande desigualdade da renda, .conttapondo-se à Suécia, aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha, mas sobretudo à Suécia, que tem uma distribuição de renda bem melhor.
Com respe~o à distribuição da riqueza, mostra Paul
Samuelson que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que têm distribuição de renda aproximadamente semelhante, no que diz respe~o à distribuição da
riqueza, na Grã-Bretanha há muoo mais desigualdade do que nos Estados Unidos. O que sabemos e
podemos afirmar sobre o Brasil é que a distribuição
do patrimõnio terra é muito mais desigual do que a
distribuição da renda. Obviamente quando a distribuição do patrimõnio, da riqueza aeumulada, é tão
desigual, a distribuição da renda tende a ficar mais
desigual.
O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V.
Ex" um apat(e, Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com mu~ honra, Senador José Roberto Arruda. Pedi sua atenção
porque V. Ex" tem-se mostrado atento a esse assunto.

O Sr. José Roberto Arruda - Em primeiro lugar, gostaria de <~Qradecer a V. Ex" a atenção que
dedicou ao pronunciamento que fiz anteriormente;
em segundo lugar, gostaria de extemar uma concordância. Efetivamente, os inst~utos de pesquisa no
Brasil e as estatísticas não costUmam dar à má distribuição de riqueza a mesma atenção que dão à má
distribuição de renda, esquecidos, talvez, de que a
má distribuição de renda deriva, em grande parte,
exatamente da má distribuição de riqueza. Estou de
acordo com V. Ex" que tem toda razão quando
aponta, como economista que é e com sua experiência de vida pública, uma distorção. Há que se fazer, no entanto, Senador Suplicy, sob o meu ponto
de vista, uma reflexão diversa da que V. Ex" traz ao
comparar o ano de 1995 com os anos de 1989 e
1990. Todos nós sabemos que a qualidade de vida
no Brasil, e inclua-se nessa qualidade de vida a má
distribuição de renda, vinha num caminho de crescente deterioração. Na verdade, os planos eeonõrriicos que tentaram de forma heterodoxa corrigir esse
rumo, por razões várias, fracassaram. O que gostaria de sublinhar aqui, e essa perspectiva histórica
me parece importante, é que o plano de estabilização econõrriica, ainda que sustentado em âncoras
provisórias, algumas das quais cruéis até ao sistema
produtivo, conseguiu duas coisas fundamentais: primeiro, um período de estabilização econõmica que
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já dura dois ànos, estável, portanto, que nos dá
chance de rearrumar e de rediscutir a economia nacional. Antes, com inflações tão altas quanto as.que
existiam no Brasil era impossível termos a tranqüilidade de discutir as nossas eventuais divergências e
tentar moldar um projeto de país. Então, o plano de
estabilização econõmica trouxe·_ esse primeiro ganho.- Trouxe ·também um segundo, igualmente importante, que é o fato de ter sido feito pela via democrática, e democrática em todos os sentidos, não só
porque passóu pelo crivo do Congresso Nacional,
mas também porrjue não escondeu nada de nin~uém, não tomou dinheiro da poupança de ninguém,
enfim, foi um plano feito absolutamente às claras
com a sociedade brasileira. Ele criou a condição necessária - não diria suficiente, mas pelo menos necessária - de discutir avanços, discutir outras reformas, outras mudanças que possam nos dar um horizpnte mais adequado. Estou absolutamente de acordo com V. Ex' quando diz que as desigualdades,
tanto na distribuição de renda quanto na distribuição
de riqueza, envergonham todos nós brasileiros~Nin
guém quer essa situação. Desejamos fazer mudanças para sair dessa situação. O que o Governo, Fernando Henrique traz à discussão é um projeto de
país, e faz isso pela via democrática, um projeto
que, em fu,nção de algumas variáveis, pode atrair o
cap~l privado para os setores produtivos da economia e pode repensar o papel do Estado. Não mais
haverá o Estado que pode tudo, que investe em todos os setores da economia e que escolhe algumas
prioridades. Eu diria que a maioria dessas prioridades deve estar exatamente na diminuição das desigualdades entre as pessoas e entre as regiões, na
diminuição das grandes injustiças sociais que existem no Brasil. Esse é o papel fundamental do Estado, que deve deixar que o capftal privado invista na
produção e gere empregos e riquezas, até porque
temos mercado e demanda.
No entanto, parece-me fundamental que os dados que V. Ex" traz à discussão sejam considerados. O que não se pode negar - isso também me parece importante - é que, nesses dois anos, houve
real distribuição de renda. Não importa corri que parâmetros vamos medir isso, mas houve uma redistribuição de renda. Efetivamente, o setor mais rico da
sociedade perdeu e o setor mais pobre ganhou.
O SR. EDUARDO SUPUCY- V. Ex• me permite um aparte?
O Sr. José Roberto Arruda- Com o maior prazer.
O SR. EDUARDO SUPUCY- V. Ex• tem certeza de que o selar mais rico da sociedade perdeu?
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Observe apenas o. seguinte: nós, b~ileiros, 'infelizmente, não temos tido a· capacidade de, éom rigor,
analisar a mensuração do património e da sua evolução. O IBGE não tem cuidado disso, e deveria
fazê-lo - V. Ex" mencionou isso.
Entretanto, há quem tenha tido o cuidado e a
capacidade de registrar a evolução de palrimônio. V.
Ex" sabe quem? Uma revista internacional, a Forbes.
O que diwlgou essa revista esta semana? Que
aumentou o número de brasileiros de maior patrimônio. O número de brasileiros que estão agora dentre
as 500 pessoas de maior patrimônio é maior do que
no ano passado.
Acredito que os dados da revista Forbes publicados em 96 referem-se à evolução de 94 para 95,
mesmo ano em que o Governo diz te.r diminuído a
renda dos mais ricos. Mas, vejam: só o patrimônio,
que acred~o deva ter sido bem mensurado, do Sr.
Antonio Ermfrio de Moraes, aumentou de 4 para 5,1
bilhões de reais. Ontem eu aqui mencionei a lista
dos dez brasileiros de maior património. A pergunta
óbvia é: será consistente ter aumentado, signilicaftvamente, o património dos dez de maior patrimônio
no Brasil e ao mesmo tempo diminufdo a renda dos
mais ricos? Será que apenas com a pesquisa mensal de emprego, que foi aquela fonte usada pelo
lpea, que, declaradamente, não usou os rendimentos do cap~. será que apenas com aqueles dados
pode-se efetivamente afirmar o que o Governo está
dizendo? Eu tomaria mais cuidado e esperaria o
IBGE completar esses estudos sobre o que aconteceuém95. · ·
O Sr. José Roberto Arruda - Perm~e V. Ex"
um aparte?
·
·
O SR. EDUARDO SUPUCY - Com
zer, concedo o aparte a v.. Ex'.

mu~o

pra-

·

O Sr. José Roberto Arruda - Senador Eduardo Suplicy, V. Ex', mais do que ninguém, sabe que
podem ocorrer distorções com dados. Lembro sempre o exemplo do médico que, durante a vida inteira,
pesquisou as causas do cãncer e, ao final da vida,
descobriu que o sapato causava a doença. porque
99% das pessoas que tinham cãncer usavam sapa- .
tos. Eu continuo achando relevante o fato de que
houve uma transferência de renda da camada mais
rica para a mais pobre, ainda que alguns cidadãos,
individualmente, tenham aume~do o seu patrimônio. Concordo com V. Ex" quando diz que precisaríamos de mecanismos mais efici~ntes para medir diferenças patrimoniais e não apenas de renda. Um
ponto que considero importantíssimo para o Pafs, e
se a s~ação aluai não agrada a V. Ex', não agrada
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a mirr' e não agr-dda a ninguém que quer bem ao
Brasil, é que estamos trabalhando, o Congresso
está trabalhando, neste momento, num projeto de
mudanças. Podemos até discordar - e é democrático, saudável, que haja discordãncias - sobre o exalo
modelo de país que desejamos. Todavia, o que não
se pode negar é que se vive um momento de mudanças, levadas a efeito pela via democrática, que,
se por um lado é demorada, por outro, é a única que
confere legitimidade ao projeto de reformas. A sociedade brasileira deseja vivenciar esse projeto de mudanças, só possível porque antes houve um plano
de estabilização económica.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Senador José
Roberto Arruda, teremos muito ainda que dialogar.
Quero, agora que V. Ex" é Lfder do Governo e o cumprimento por isso - transmitir a V. Ex' que,
neste offcio, reitero uma solicitação de audiência ao
Senhor Presidente. Há três semanas, re~erei por ofício, via fax. Já vai completar um mês, e, até hoje,
como SE:nador do PT, não recebi resposta. Gostaria,
pois, de transmitir a V. Ex" que este está sendo o
procedimento do Presidente Fernando Henrique
Cardoso para com um Senador da oposição.
. . O Sr. Lauro campos - Permite V. Ex' um
aparte?
..

O SR. EDUARDO SUPUCY- Concedo o aparte ao Senador Lauro campos, com muita honra.
O Sr. Antonio carias Valadares - Senador
Eduardo Suplicy, depois gostaria de pedir um aparte

a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Ed\Jardo Suplicy, desejo informar que V. Ex' dispõe
de um minuto para concluir seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
vou dividi-lo entre meus aparteantes.
O Sr. Lauro campos - Nobre Senador Eduardo Suplicy, comungo das mesmas dúvidas que V.
Ex" enuncia da tribuna. Sabemos que as estatísticas
não são dignas de crédito. Henri Denis dizia que as
estatísticas não medem a realidade, e Schumpeter
afirmava que devemos conhecer o substrato epistemológico dos dados e a maneira pela qual eles foram coletados. O que me preocupa, por exemplo,
como principal indicador, é o fato de que o processo
de crescimento do Brasil ainda está baseado na dinâmica das indústrias destinadas à prod\Jção de artigos de i\JXo, principalmente carros e semelhantes.
Se se prod\JZem mais carros, vamos repetir o milagre económico brasileiro dos anos 70. Se se produzem mais artigos de I\JXO, é necessário que se concentre mais renda, para que o mercado dos artigos
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de luxo possa absorver a produção acrescida. Foi
isso que fizemos nos anos 70, e por isso todos os
recursos para a saúde, para a educação e para o
social foram canalizados para o capital. Houve uma
imensa concentração de renda para se criar esse
mercado elitista que hoje se repete devido às necessidades da dinâmica apoiada ainda nesse setor de
luxo. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY- É extremamente
relevante a observação de V. Ex", com a qual estou
de acordo.
Sr. Presidente, vou conceder o aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares e, em seguida, encerrarei.

O Sr. Antonio Carlos Valadares • Senador
Eduardo Suplicy, compreendo por que o Governo
comemorou, com muita timidez, os dois anos do Plano Real. A comemoração linha mesmo que ser comedida, uma vez que o Plano Real estabeleceu para
a sua pennanência determinados parâmetros que
penalizam, substancialmente, não só a classe empresarial; a população de um modo geral, a classe
média, os servidores públicos, os trabalhadores que
estão sofrendo o anocho salarial em decorrência da
politica que está sendo implementada pelo plano de
estabilização do Plano Real, as demissões "voluntárias", o fechamento das indústrias, a paralisação do
comércio e da agricuHura. O Governo está certo em
não soltar foguete nem contratar banda de música,
porque seria uma temeridade agir contra a realidade
palpável. Qualquer cidadão que está sofrendo na
pele, compreende que não é momento para comemorações exageradas. V. Ex" foi muito feliz ao dizer
quê ã rendã dã põpuiãçãõ i'fiâis pobre, aõ invés ·oo
ter crescido entre 90 e 96, decresceu, porque em 90,
segundo dados que V. Ex" forneceu, era de 12".4,
enquanto que em 1995 passou para 11 ,6%. Então,
não houve nenhum crescimento, ao contrário, houve
um decréscimo. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) Já estou concluindo, vou somente tentar
ilustrar o magnifiCO discurso de V. Ex" e, para tanto,
pediria ao Presidente que fosse benevolente. Este
dado é da maior importância, urna vez que não é
apenas de uma revista de conceno internacional,
The Econo~lst. mas é um dado publicado pela Folha de S.Paulo de hoje, num artigo do Deputado Antonio Delfim Netto, Ministro do Planejamento do governo da revolução e hoje correligionário dedicado
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz
que a inflação brasileira é uma das mais altas do
mundo. Para 1996, a Alemanha tem uma inflação
prevista de 1,6%; Austrália, 3,3"k; Canadá, 1,7"k;
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França, 2,0%; Inglaterra, 2,5%; Itália, 4,3%; Japão,
0% Estados Unidos, 3%. Enquanto o Brasil tem uma
inflação projetada de 14% para este ano. Além de o
Brasil ser o campeão dos juros, porque atinge a
casa dos 60%, 70%. Dar a quebradeira generalizada
na economia nacional.
Parabenizo V. Ex" e o próprio Presidente da
Repúbfica, que não exagerou nas comemorações,
sendo humilde no reconhecimento de que não tem
nada a comemorar.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador
Eduardo Suplicy, informo que o tempo de V •.Ex'
está esgotado.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
agradeço. Gostaria de conceder o aparte ao Senador Ademir Andrade.
.O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Sua Excelência será o próximo Orador inscrito. O tempo de V.
Ex" já ultrapassou em seis minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Terminarei, aler·
tando que o Prasidente Fernando Henrique Cardoso
deveria examinar, cuidadosamente, esses dados
para que pudesse reverter esse dramático quadro.
Muito obrigado.
_

Durants o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Ant6nio Carlos Valadares, Suplents de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que á ocupada pelo Sr. Levy Dias,

3• Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, corno Uder.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Corno
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão

do Omdor)-.. Sr.

Pr~idente,-

Sj!s--e Sia- Senadores-,

iniciarei meu pronunciamento pelo aparte que faria
ao Senador Eduardo Suplicy. Quero registrar a importância de seu pronunciamento e dizer que essa é
a razão de termos uma "democracia". Na verdade,
ela não é real. É evidente que, onde todos têm acesso à informação e participam efelivamente do processo politico, prevalecerá o direito da maioria. Infelizmente, neste Pafs, prevalece o direito da mfnima
minoria. Assim, precisamos trabalhar para aperfeiçoar o processo democrático. Só por meio dele poderemos conigir as distorções e a má distribuição de
renda que existe no Brasil.
Sr. Presidente, farei dois reglstros nesta Sessão. Primeiro, quero dizer da audiência que tivemos
hoje com o Ministro Extraordinário da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Éramos 6 Deputados Federais
do Pará e mais de 20 prefeitos de cidades paraenses. Estivemos quase que em uma audiência de
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emergência, de revolta, de revolução, de reivindicação, porque todos sabem o Estado conflagrado que
é o Pará na questão da terra, e sabemoS da necessidade de o Governo atender os trabalhadores rurais
daquele Estado.
Em função de todas as coisas que vêm ocorrendo no nosso Estado, houve um recurso especial
para o Incra do Pará, qlle, num trabalho árduo, em
comum acordo com várias prefeituras, realizou mais
de 50 convênios em assentamentos de trabalhadores rurais. Esses recursos do Incra seriam repassados às prefeituras, para que realizassem nos assentamentos trabalhos de construção de estradas vicinais, escolas, postos médicos, entre outros serviços,
para permitir e levar conforto ao trabalhador, a fim·
de que ele permaneça na sua própria terra.
Evidentemente, a legislação elenoral determinava que esses convênios deveriam ser assinados
até o dia 30 de junho, por uma questão legal. Infelizmente, a burocracia do Incra não liberou, e o próprio
Governo baixou um decreto, criando dificuldades
para a liberação de recursos, com os quais ele já se
havia comprometido. Assim, não foi possível fazer o
empenho desses convênios e até o registro e a publicação dos mesmos.
.. Agora, vieram mais de 20 prefenos do Pará,
em estado de absoluto desespero. Durante toda a
manhã, por mais de duas horas, estivemos conversando com o Ministro da Reforma Agrária e encontramos, depois de multa discussão, uma forma de se
resolver o problema. Enfim, uma solução.
De forma que quero tranqüillzar os trabalhadores rurais de mais de 40 assentamentos no Estado
do Pará, dizendo-lhes que as obras compromissadas serão feitas, porque encontramos uma forma de
resolver o problema. Queria deixar tranqüilos os prefenos e os trabalhadores rurais dessas regiões do
Estado do Pará, especialmente do sul do Pará, da
Transamazônica e do Município de Viseu. O problema, embora com muita dificuldade, foi resolvido - foi
necessário inclusive ação emergencial, quer dizer, a
vinda de mais de vinte prefeitos à Brasma, gastando
passagem e hotel, por falta de uma ação mais concreta, impossibilitada pela burocracia do Governo.
Apesar de ter custado dinheiro público, de qualquer
forma a questão está resolvida.
Outro regi~tro que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente, é com relação à Comissão Amazônia
Urgente, criada neste Senado Federal para tratar
das questões da Amazônia. Hoje, estivemos eu e o
Senador Nabor Júnior recebendo o Professor José
Seixas Lourenço, o Secretário Executivo para As-
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·suntos da Amazônia Legal do Ministério do Meio
Ambiente e de Recursos Hfdricos e da Amazônia
Legal. Durante mais de duas horas, o Professor Seixas Lourenço nos expôs todo o trabalho que vem
desenvolvendo na Secretaria da: Amazônia, toda a
forma de mudar o direcionamento do tipo de desenvolvimento que lá se faz, trazendo inclusive uma série de dados para nós da Comissão. E o mais importante é que ele se colocou à disposição da Comissão para nos assessorar, prestar a sua contribuição.
Ele realmente acredna muito que possamos fazer
um trabalho positivo pelo interesse da nossa região
e está a nossa disposição, com toda a sua estrutura;
para prestar o seu apoio ao nosso trabalho.
Diante de tudo que foi conversado e já buscando um caráter prático para o trabalho desta Comissão, o Presidente Nabor Júnior e eu decidimos que,
na próxima semana, faremos uma reunião de trabalbo, especificamente entre os Parlamentares Senadores que compõem essa Comissão, para analisarmos a questão do Orçamento de 1997.
O Governo Federal já está preparando o Orçamento de 1997, pois tem que apresentá-lo até o final
de agosto ao Congresso Nacional, e nós queremos
interferir já na sua elaboração. Estudaremos entre
nós aquilo que é essencial e prioritário à Amazônia.
Posteriormente, chamaremos aqui o Ministro do Planejamento, Antonio Kandir, para que ele nos diga o
que pretende fazer no Orçamento que está apresentando à Nação e levaremos a ele a proposta da Comissão numa reunião que será realizada aqui no Senado Federal.
Dessa forma, Sr. Presidente, esperamos estar
contribuindo de maneira prática, sem ficar discutindo
o óbvio, sem ficar filosofando, porque não é esse o
nosso propósoo com a Comissão Amazônia Urgen. te. O nosso propósito é o de realmente interferir,
contribuir na busca de recursos para a infra-estrUtura da nossa região e para que a condição de vida do
povo que lá reside melhore. Trata-se, pois, de um
trabalho concreto. De forma que registro aqui essa
reunião tão importante e o que pretendemos fazer
ainda no período de convocação extraordinária
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Ney Suassuna. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)

---~----~
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Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor.. _
ge. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Joel "de Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Te bel.
(Pausa.)
.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
(Pausa.) .
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pro~uncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, o espírito empreendedor do Governo e do povo goianos tem todos os motivos para
sentir-se em alta e confiar no futuro. Em poucos
anos. a vocação agroindustrial do Estado avançou
suas conquistas para muito além do que poderíamos
imaginar, num nível de crescimento que surpreende
até os mais otimistas. Acho que o Governador Maguita Vilela não exagera quando afirma que GoiáS é
hoje o Estado mais competitivo do Pafs. A consolidação da economia estadual, apoiada na força de
sua agricultura e nas condições favoráveis da natureza, confirma a visão futurista do Governador e justifica a fé dos goianos na prosperidade.
Te mos razões de sobra para orgulharmo-nos
do resultado de nossos esforços, num quadro de
confronto pomico desfavorável com os Estados do
Centro-Sul, tradicionalmente mais protegidos pelo
Poder Central e por isso mais poderosos na atração
dos investimentos. Te mos também deveres de gratidão com os grandes empresários nacionais, que decidiram acreditar nos nossos potenciais e para cá
deslocaram seus empreendimentos no todo ou em
parte. São exemplos fortes dessa migração abençoada de capitais empresa$ do porte da· Arisco, da
Parmalat, do Votorantim, da Nestlé e da Coimbra. ·
Agora chegou a vez da Perdigão, uma das empresas mais fortes do continente na produção de alimentos. Com investimentos previstos de R$500 milhões nos próximos anos, o Grupo vai instalar em
Rio Verde, no sudoeste do Estado, um complexo
agroindustrial que prevê a absorção de nove mil empregados. O porte do projeto expressa-se por metas
ambiciosas de produção: as previsões diárias de
abate são de 280 mil aves e 3 mil e 500 suínos. É
fácil imaginar os benefícios que serão levados para·
uma região que já é dos pólos mais importantes de
desenvolvimento do Centro-Oeste graças à qualidade
de suas terras e à sua infra-estrutura de transportes.
Com a produção anual de 350 mil toneladas de
..,.,;lhn a rle oc;o mil toneladas de soja, a região de
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Rio Verde será o celeiro natural para as demandas
do grupo Perdigão, que vai consumi~ 600 mil toneladas de ração por ano. São precondições que vão
garantir a sustentação do projeto, assegurar mercado para pequenos, médios e grandes produtores de
grãos, sustentar pequenas indústrias periféricas, aumentar a renda dos municípios e garantir novos empregos. Isso sem falar nos reflexos nacionais do empreendimento com as receitas de exportação.
A Perdigão é a nova menina dos olhos do povo
goiano, mas estou certo de que passaremos a viver
um período rico de novidades na paisagem industrial
de Goiás. Agora mesmo, a Copebrás acaba de inaugurar uma nova unidade de transformação industrial
em Catalão. A empresa é um grande exemplo de
pioneirismo na luta pelo desenvolvimento do Estado.
Instalada há 19 anos, ela investiu inicialmente a
soma apreciável de US$60 milhões. Graças ao processo de verticalização· que está sendo agora implantado, um terço da rocha fosfática será industrializado em Catalão, com capacidade para a produção
anual de 150 mirtoneladas de superfosfato simples.
O Município, que é o maior produtor naciom:il de fosfato, já tem a sua: indústria própria de fertilizantes,
_ com o processamento final da matéria-prima. No se.tor mineral, temos ainda o complexo de níquel de Niquelãndia e o _centro avançado de produção de
amianto de Minaçu, que é também o maior produtor
nacional da matéria-prima. Com a abertura da exploração do subsolo ao capital estrangeiro e com a riqueza e diversidade das jazidas goianas, é de esperar que o futuro, por mais otimista que seja, será encurtado.
Fomentar, programa criado pelo ex-Governador lris Rezende para estimular a atração de investimentos e coordenar o sistema de incentivos fiscais então estabelecido no Estado de Goiás, passa
por um período em que o registro de consultas de
capitais nacionais e estrangeiros é de iitmo crescente. Multiplica-se o movimento de missões estrangeiras, interessadas em obras de infra-estrutura, particularmente na área de energia Graças a esse programa, 700 indústrias foram implantadas no Estado
nos últimos anos. Só em 1995 foram analisadas 149
propostas, com 51 aprovadas e em fase de implantação. Com o clima, a topografia, a malha rodoviária
modema, os recursos hídricos e os incentivos, não
seria exagero afirmar que Goiás é o novo paraíso
brasileiro para o risco empresarial.

o

A agropecuária, com sua participação de 70%
na formação da renda do Estado, é a base do desenvolvimento goiano. Mas temos opções para to-
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dos os gostos, da exploração mineral ao turismo.
Neste último setor, temos o cartão de visitas de Caldas Novas, a estância turística que mais cresce no
País, as festas tradicionais de Trindade e Pirenópolis, entre ouiras, as praias crescentemente procuradas do Araguaia, os imensos potenciais a explorar
na província termal de São Simão, que já é um grande pólo de desenvolvimento como terminal da hidravia Tietê-Paraná, as grutas de São Domingos e as
atrações exotéricas da Alto Paraíso. Quem tem tudo
isso não pode alimentar preocupações com o futuro,
e não têm faltado trabalho e esforço para abreviá-lo.

No setor têxtil, a tradição goiana é recente,
mas promissora. Goiãnia já ostenta parque fabril diversificado de um grande número de pequenas e
médias empresas. A fartura do algodão como matêria-prima essencial é uma garantia de que teremos
um grande desenvolvimento nesse setor nos próximos anos. Só na região Sudoeste a produção algodoeira · anual é de 11 mil toneladas. A malharia
Manz, de Joinville, está preparando a montagem de
unidades industriais em Morrinhes e em Trindade,
para a produção de um milhão e oitocentas mil peças por mês, com investimentos de 12 milh~ de
reais. Ao definir a localização da indústria de malhas, um dos ditetores da empresa justificou a opção
estratégica com o argumento de que "num raio de
1.200 quilômetros, poderemos atingir 85 por cento
do PIB brasileiro•.
Todos esses fatos demostram que o Governo
de Goiás, lutando para atriúr novos investimentos,
está no caminho certo e será recompensado com o
reconhecimento da atual e das próximas gerações.
O progresso está chegando com rapidez crescente,
e, se isso traz otimismo, não deixa de trazer também
algumas preocupações. Estamos multiplicando a
nossa capacidade de produzir alimentos, matériasprimas e bens industriais, mas a infra-estrutura disponível no setor de transportes é insuficiente se
olharmos para o crescimento das demandas futuras.
Temos lutado e vamos manter a nossa luta para corrigir as disfunções dos corredores de transporte de
longas distâncias, baseados nas ferrovias que levam
os nossos produtos aos Portos de Santos e de Vitória.
A base rodoviária estadual para o acesso aos
eixos federais é perfeitamente adequada para atender às nossas necessidades. Ba foi implantada durante o primeiro e o segundo Governo de !ris Rezende, quando foram construídos e pavimentados quase 8 mil quilômetros de estradas. Sobre isso, guardo
comigo meu orgulho pessoal por ter sido à época Direter do Departamento de Estradas de Rodagem.
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Mas a União tem que fazer a sua parte. O Governo

Federal já não pode deixar de ver o desenvolvimento do Centro-Oeste como um processo irreversível.
Cabe a ele apressar o suporte de infra-estrutura que
vai assegurar o equilíbrio entre volumes crescentes
de produção e garantias efetlvas de escoamento.
Essa é a grande bandeira de todos os que têm responsabilidades políticas com o povo goiano.
Era .o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a
palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR .. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos assiStido esses dias a uma verdadeira guerra de estatfsticas. O
Governo, querendo justificar o injustificável, tem lançado mão de alguns dados que nos parecem pouco
confiáveis.
Gostari'i', neste momento, de fazer uma ligeira
análise das dificuldades que tem um governo que
adota um plano como este. Aplicá-lo é fácil, baSta
uma medida provisória, um ato de força, e as novas
normas, que remodelam e modernizam a sociedade,
são ins.titufdas de cima para baixo. O diffcil é sair do
plano, é livrar-se das conseqüências sociais das medidas tomadas.
Não tenho dúvida alguma sobre esta questão,
porque escrevi, há quase trinta anos, que é muito fácil livrar-se da inflação, mas os males que ela provoca, como a redução de salários, as injustiças sociais,
a concentração de renda e o aumento de lucro, que
vêm no bojo da inflação, poderão ser substituídos
por outros instrumentos diretos, talvez mais violentos e mais socialmente perniciosos.
É fácil combater a inflação se, por exemplo, o
Governo resolve reduzir as emissões, mas aumentando a carga tributária, para que o montante da receita que tem nas suas mãos não diminua, pelo contrário, aumente, devido à reforma tributária de que
lança mão. Os reajustes salariais provocados p~· ~'e
estavam numa relação promíscua com a alta de preços, reajustes salariais que sempre tentaram - como
diz Maurice Flamant - acompanhar a alta de preço,
mas que, como no suplício de Sísifo, quando os trabalhadores conseguiam se aproximar do ponto em
que a sua recuperação seria feita, de novo caía a
pedra, e todo o processo recomeçava, ou seja, toda
a luta dos trabalhadores contra as perdas salariais
recomeçava.
Portanto, se fecharmos os sindicatos, se impedirmos que as reivindicações salariais sejam feitas,
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é óbvio que a t!ll<B- de inflação diminuirá, e a taxa de
lucro permanecerá no nível anterior ou até mesmo
aumente.
Instrumentos despóticos autoritários podem
substituir, com eficácia, a inflação. Se, por exemplo,
valorizarmos o cãmbio, é óbvio que as importações
a preços inferiorizados farão com que o índice de
preços caia. Mas a taxa cambial que favorece as importações desfavorece as exportações e reduz a
renda dos exportadores. E não apenas isso. A cesta
de c.onsumo dos trabalhadores desconhece carros
importados, perfumes, vinhos finos, gravatas Hermés. Nela não entram os artigos que invadem o
Pais, subsidiados por essa taxa cambial altamente
valorizada.
Portanto, é a cesta de consumo dos ricos a privilegiada por esta taxa de inflação, que permije a entrada dos artigos de luxo que citei, componentes
subsidiados - frise-se - da cesta de consumo dos ricos, agravando as condições anteriormente existentes. À perversidade interna se soma agora uma perversidade importada, externa.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LAURO CAMPOS • Ouço V. Ex" com
prazer, nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Senador Laura Campos, isso não entra no cômputo da valorização da
cesta, mas apenas beneficia a classe alta. Não é
verdade?.
O Sr. Pedro Simon - Mas Excelência, isso altera a balança de pagamentos. Estamos verificando
déficit na balança de pagamentos em virtude da importação de supérfluos.
.
O SR. LAURO CAMPOS· Sim, Excelência, e o
que estou querendo demonstrar é que há o consumo
dos ricos e o consumo dos pobres. Os primeiros estão
sendo beneficiados, porque os artigos de luxo importados têm preços subsidiados, porque são importados a
um custo baralo por causa da taxa de cãmbio artificialmente valorizada Mas, como já disse, os pobres não
têm acesso a eles e, obviamente, têm que comprar os
componentes da sua cesta de consumo a preços nacionais, ou seja, a preços não-subsidiados. ·
O Sr. Ney Suassuna - Senador Lauro Campos, quando solicitei o aparte a V. Ex", gostaria apenas de lembrar que horas há em que essa balança
de pagamento também é desequilibrada A entrada
de produtos importados, que têm similares produzidos no Brasil, alteram e prejudicam o emprego no
Brasil. Por exemplo, no meu Estado, a Paraíba, tivemos um incentivo para plantar algodão. Estava a
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R$0,60 o quilo, mas quando a safra foi plantada permitiram o ingresso de algodão estrangeiro, fazendo
com que o preço despencasse para R$0,30. Quem
plantou não conseguiu tirar nem mesmo o insumo. E
todos aqueles que estavam reiniciando essa cultura
levaram um prejuízo violento, porque sequer conseguiram ser ressarcidos dos empréstimos, dos insumos - sementes, adubos, etc. Ainda há essa vertente criminosa que gerou desemprego e levou nossa
gente ao prejuízo, e o algodão estrangeiro entrou
sendo subsidiado por um Governo do exterior. Isso
está acontecendo não só na agricultura, mas também na indústria: produtos subsidiados entrando, tirando o emprego do nosso pessoal e dando emprego para outras pessoas no exterior.
O SR. LAURO CAMPOS - Tem toda a razão
V. Ex". Agradeço o subsídio apresentado ao desenvolvimento da minha explanação.
Portanto, são instrumentos que permitem o
achatamento · de preços, um aparente combate e
uma falsa vitória sobre a inflação, mas que vão tendo os seus custos altamente elevados.
,,
· f'or exemplo, para nos fixarmos agora na questão do cãmbio, parece-me que não há dúvidã alguma de que existe uma necessidade de ser revista a
nossa taxa de cãmbio.
O Sr. Gustavo Franco, da Carteira de Câmbio
e Comércio Internacional do Banco Central, afirmou,
reafirmou e, até hoje, reijera que, quando foi baixado .
o Plano Real, a taxa de cãmbio deveria ser de US$1
para cada R$0,50. Ou seja, R$1 equivaleria a US$2.
Se isso tivesse sido feito, não sobraria pedra sobre
pedra no Brasil, e as consequências dessas importações seriam, obviamente, um verdadeiro •economicfdio" praticado contra a economia brasileira.
Não há dúvida alguma de que, em todos os
países nos quais esse plano foi aplicado, - tive a
oportunidade de ler que, também na Rússia, o FMI
aplicou um plano exatamente igual ao nosso - houve, anteriormente a ele, uma elevação astronómica
de preços para, depois, serem congelados: os preços no zénite e os salários no nadir, os preços no
teto e os salários no chão.
Este congelamento faz com que paguemos a
Coca-Cola, o Blg Mac e todos os outros produtos internacionais como se estivéssemos no primeiro
mundo. Desta forma, todos os produtos internacionais são comprados muito mais caros no Brasil do
que em Nova Iorque, por exemplo. Estamos a receber um salário de terceiro mundo, tendo de pagar
preços de país desenvolvido por esses produtos dolarizados.
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Além disso, o processo vai criando um engessamento do próprio Governo. Se os preços estão
dolarizados, se a economia está globalizada, se a
desvalorização interna do nosso Real não é acompanhada por um reajuste cambial, o que se percebe? Percebe-se que a situação se toma insupertá- ·
vel, como aconteceu na Argentina e no México. De
um momento para outro será preciso maxidesvalorizar. Se, por exemplo- de acordo com alguns economistas -, for preciso desvalorizar o dólar em 30%, todos os preços elevar-se-ão no mesmo percentual no
dia posterior, a inflação será de 30%, tendo em vista
que todos os preços e::;tão atrelados ao dólar.
Portanto, vai-se criando uma situação em que
os problemas não resolvidos retomam e engessam
o Governo, reduzindo as pessibilidades de que as
tomadas de decisão pcssam ser feitas num horizonte mais amplo.
Por outro lado, verificamos que, uma vez feito
o diagnóstico de que o problema da inflação no Brasil e na América latina é de excesso de demanda, é
óbvio que a taxa de juro deve permanecer elevada.
Essa elevação da taxa de juro tem por objetivo
reduzir a renda dlsponfvel, impedir o que eles chamam de bolha de consumo, impedir, perianto, que
os preç.os se elevem.
Paul Samuelson, citado pelo meu eminente
Colega na tarde de hoje, afirma que os juros constituem um fenOmeno praticamente idêntico aos impostos: os bancos aumenlam seus juros; o Governo
faz uma reforma tributária e aumenla a carga tributária, os impostos; e a renda dispenlvel diminui. É isto
que este Plano perverso realmente deseja: que se ãlminua a renda a fim de que a demanda seja contida.
Numa situação dessas, é evidente que acabará
acontecendo o que hoje na Argentina sucede: Buenos Aires está marcando seu repúdio ao Plano Cavallo nessas eleições municipais, e a mesma coisa
aconteceu na Rússia, com a aplicação das medidas
impostas pelo FMI.
O que vemos em todos os casos é um aumento fantasticamente grande da divida pública mobiliária. E per que a divida pública mobiliária aumenta
1O% ao mês no Brasil? E por que ela aumenta a
uma taxa fantasticamente grande, também, na Rússia, e em todo!; os pafses que aplicaram este plano?
É muito simples de se entender: não é que o
Governo venda os seus papéis, os seus trtulos, para
conseguir dinheiro emprestado, como acontecia outrora, antes dos anos 30. O Governo lança, necessariamente, os tftulos, vende papéis, vende as suas
obrigações, as suas letras, para tenlar enxugar, reli-
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rar de circulação uma parte do dinheiro que foi obrigado a lançar para cobrir o déficit orçamentário. E é
isso o que acontece no Brasil. E esse déficit orçamentário se deve essencialmente à rolagem da divida pública mobiliária a um juro extraordinariamente
elevado.
Então, o que acontece é que, aumentando a
dívida pública, o Governo impede que a taxa de inflação se manifeste. A taxa de crescimento da divida
pública é a forma que assume a taxa de inflação. Se
os fenômenos fossem medidos de forma realista no
Brasil, terlamos que, ao lado do aumento dos preços, ao lado da taxa de inflação, somar a esta taxa
de inflação a taxa de aumento da dívida pública, porque a divida pública cresce para evitar o crescimento da taxa de inflação. E quanto maior a pressão inflacionária que o Governo provoca, maior deverá ser
a emissão de tftulos para tentar conter o fmpeto inflacionário que decone do deficit spendlng, dos
gastos do Governo que cobrem o déficit orçamentário. Portanto, é uma forma que o capitalismo descobriu - já há muito tempo - de encobrir e disfarçar a
taxa de inflação.
Se hoje nos regozijamos com uma taxa de inflação baixa, esquecemos que a divida pública atinge US$151 bilhões, que ela cresce a 10% ao mês e
que teremos que pagar um dia esta imensa dívida
pública que se acumula e que, como um ~ragão escondido, um dragão na tocaia, espera nos atacar em
futuro não muito distante.
Sabemos muito bem que este aparente sucesso se faz às expensas de outras dividas, como, per
exemplo, a dfyjda para com os funcionários públicos.
Um Governo que assina um pacto de honra com os
petroleiros, pedindo a eles que protelem as suas reclamações e a sua greve para não atrapalhar o êxito
do Plano Reá! e, quando chega na data-base seguinte, - Itamar Franco atestou e relembrou isso,
pois foi testemunha daquele acordo - o Governo se
recusa novamente a reper as perdas salariais.
E reconhece o Governo que os funcionários
públicos têm, realmente, 46% de defasagem. Então,
o Governo deve também aos funcionários, deve às
empreiteiras e o Governo não paga, acumulando dfvidas e criando um problema social cada vez mais
grave.
Além disso, o resultado inexorável deste Plano
é obviamente· o sucatearnento do parque industrial
nacional, que não pode competir com essas mercadorias subsidiadas. E dizem que é preciso modernizar, que é preciso colocar máquinas mais produtivas, demitir também trabalhadores, o downsizing e
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a reengenharia. É preciso substituir máquinas arcaiCaS
por máquinas robotizadas que demitem empregados.
O antigo Estado empregador se transforma
num Estado desempregador e os desempregados
do Estado, antigo Estado keynesiano somam-se
agora aos desempregados pela robotização, pela
modernização, pela downsizlng e pela reengenharia.
Portanto, encontramos hoje no Brasil um fenômeno interessante: só na Grande São Paulo há um
milhão, trezentos e trinta mil desempregados. Em
toda a Inglaterra, às vésperas da Crise de 29, havia
um milhão de desempregados. E vai tudo, bem, dizem os festivos comemoradores do segundo aniversário do Plano Real.
Percebemos que algumas empresas estrangeiras que não puderam se transferir, que não quiseram fazê-lO ou que não existiam nos anos 50, como
as de informática, as de libra ótica, etc., estão vindo
agora para o Brasil. No Paraná será montada uma
indústria de automóveis; no Rio de Janeiro, outra montadora; em Juiz de Fora, outra indústria de carros.
Essas indústrias vêm para cá, ganhando terrano, isenção tributária por mais de dez anos e recebendo do BNDES o capital necessário para sua instalação. Com tantos favores, com tantos benefícios,
quem não vem para cá?
Em compensação, o que teremos é obviamen. te· uma tentativa de ampliação do mercado nacional
para os carros de luxo, que agora se somarão a essas indústrias montadoras transplantadas. E se se
aumenta a produção de luxo, tem-se de aumentar a
renda daqueles que adquirem produtos de luxo. Haverá uma nova concentração de renda, mais perversa talvez do que aquela que sustentou o milagre
económico dos anos 70.
É a estrutura produtiva que tem de ser mudada. Ela tem de se voltar para o consumo popular,
para as necessidades coletivas, porque, do contrário, trará a marginalização e a elitização a partir da
base da produção.
· Críticos do milagre económico viram 4m buraco negro no processo de acumulação de capital, verificado no final dos anos 60 até grande parte dos
anos 70 o buraco negro que absolVeU ~ recursos
da saúde, da educação, da infância, da terceira idade, levando tudo e queimando tudo nesse fomo insaciável que constitui a acumulação de renda e de
capital no Brasil. Esse processo vai ser repelido e a
linguagem será cada vez mais mentirosa se se quiser negar a linguagem das coisas.
A economia capitalista mundial pode ter vários
discursos repletos de enfeites, cheios de lágrimas
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para o social, de desejos declarados, votos declarados, de apoio ao social. Mas, segundo o PIB mundial, os setores que mais absorvem recursos é o bélico e espacial e, em segundo lugar, o setor relacionado ao narcotráfico.
·
Então, quais são os setores realmente prioritários em nossa cuttura, em nossa economia capitalista mundial? O primeiro é o bélico; o segundo, o narcotráfico; obviamente o terceiro é o de artigos de
luxo, excludente e concentrador de renda
Diante desse quadro, o processo de privatização de que se vale o Governo, segundo o Ministro
José Serra, é para conseguir recursos para pagar a dfvida pública, através da receita de venda das estatais.
Ora, a dfvida pública passou, no mês passado,
de R$138 bilhões para R$151 bilhões- R$13 bilhões
em um só mês. E até hoje o Governo não conseguiu
receita com a venda de todas as empresas estatais
a equivalente a US$13 bilhões, ou seja, ao pagamento dos juros do aumento da dívida pública em
umsómês.
,
De modo que poderemos vender todas
empresas estatais que a venda de todas elas nâ!J será
capaz de deter o crescimento da dfvida pública, não
será capaz de pagar o serviço da dívida pública mobiliária e ainda temos, em contrapartida, o aumento
da dívida externa .
Agora, com a falência de estados e municípios,
o que está acontecendo? O que já aconteceu com
Alagoas e com alguns municípios brasileiros. O que
vai acontecer é que, dada a dificuldade de os estados e municípios auméntarem a dívida que eles têm,
venderem papéis no mercado interno brasileiro, eles
irão lá fora conseguir empréstimos externos para tapar o buraco, contornar os problemas da crise dos
estados e dos municípios brasileiros.
Quer dizer que, então, estamos diante do fenô·
meno da "extemalização" da dívida pública. E é bom
lembrar que isso não é novidade alguma•. No século
passado não havia praticamente um mercado para
os papéis do Governo no Brasil, não havia tomadores numa sociedade de escravos e fazendeiros, que
não gostam de comprar papéis. Então, o governo
brasileiro era obrigado a vender papéis na Inglaterra
e a aumentar a dfvida pública externa. Por isso, na
crise de 1890, 80% da dfvida da Argentina era dfvida
pública externa No Brasil, na grande crise de 1898,
praticamente o mesmo fenômeno se repetiu, quer dizer, tapeamos.
Podemos até reduzir a dívida pública mobiüária
interna, uma vez que consigamos empréstimos extemos para fazer face aos nossos déficits orçamen-
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tários, aos nossos compromissos vencidos, à dívida
que está açoitando estados e municípios brasileiros.
Maquiagem, pancake, disfarce, tudo isso se
esvai rapidamente e a realidade espera Pl!ra mostrar
os danos causados durante esses dois anos de aparente tranqUilidade, sucesso e atto custo FHC, o custo de sua eleição, o custo das manobras feitas para
conseguir esse aparente êxito sobre a inflação. O
custo de manutenção, desde a elevação da taxa de
juros até a taxa de câmbio artificialmente valorizada,
o sucateamento do parque nacional brasileiro e o
desemprego, que em São Paulo atinge mais de 16%
e em Brasma quase 19%, é igualmente atto. Há, ainda, o custo social daqueles que ao perderem seus
empregos se suicidaram, o custo social daqueles
que faliram diante do estreitamente do mercado, de
um lado, da concorrência externa desleal, de outro,
e das taxas de juros asfixiantes, que acabam transformando as concordatas em falências. Aumentou ~e
mês em São Paulo, em 6,1 %, a taxa de falências.
Esses números foram omitidos na fala oficiaL
Portanto, o que temos, infelizmente, a constatar é
que a inflação é substituída por uma série de instrumentos, uma série de mecanismos· que permitem a
redução de sua taxa. É tão fácil combater a inflação
que nós já a zeramos cinco vezes a partir de fevereiro de 1986 no Plano Cruzado I em que houve deflação iniciaL Diz o viciado, o tabagista inveterado: "É
fumar. Já deixei mais de cinco
muito fácil deixar
vezes; já deixei de fumar vinte vezes". Entretanto, tal
como acontece com certas formas de combate à inflação, o organismo se depaupera e o vício vofla a
atacar. O vício do tabaco, do cigarro, volta e encontra o organismo debilitado, assim como a inflação
votta e encontra uma sociedade numa sjtuação obviamente mais calamitosa, mais perversa, mais an:gustiante e mais desumana do que aquela que existia quando o plano foi aplicado, quando a inflação foi
zerada.
Não tenho dúvida de que grande número de
pessoas que ocupam os postos de comando e têm
em suas mãos as alavancas engessadas que governam a economia têm plena consciência de que estão participando de um verdadeiro "economicídio" forma de crime contra a sociedade que não consta
em nosso Código Penal, elaborado por Nélson
Hungria e Francisco Campos-, que é um crime muito mais perverso do que os crimes individuais capitulados em nossa legislação penal.
Portanto, os "economicidas" ficam impunes e
voltam para aplicar novos planos. Disse um deles
que já aprendeu muito com suas experiências ante-
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riores, a partir do Cruzado L Eles aprenderam muito
e agora dizem estar aptos para fazef iim plano mais
eficiente.
Aprenderam a fazer eslf!.S coisas: aprenderam
a não criticar, aprenderam a não ver criticamente os
desastres que provocaram na economia brasileira,
aprenderam a ser "neonadas", neoliberais, cujo nascimento se deu em 1873 e cuja morte se verificou
em 1929, quando o neoliberalismo entrou em crise
definitiva.
Agora, na fafla de algo melhor, fazem a exumação do neoliberalismo e afirmam que é possível que
o capitalismo consiga se auto-ajustar em uma economia repleta de trustes, cartéis de toda a ordem.
Em uma economia monopolizada, ou oligopolizada, é possível deixar a essas forças desgovernadas o comando e o equilíbrio do sistema? A ingenuidade deveria ter limites, mas, infelizmente, o limite à
ingenuidade se chama consciência cn1ica, hombridade, dignidade, e este é o ingrediente que faltç. ao
nosso plano aluai.
O SR. PRESIDENTE (J...evy Dias) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
. o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste final de
sessão é com muita alegria que falo a respeito do
pronunciamento que o Presidente Fernando Henrique Cardoso concedeu a uma emissora de rádio do
Rio Grande do Sul.
Todos sábemos que foi realmente admirável o
trabalho que o Presidente da República fez em todas as estações de rádio e televisão do Brasil por
ocasião dó segundo aniVersário do Plano Real.
No Rio Grande do Sul, fizeram-lhe uma pergunta com relação ao Rio Grande do Sul; ao Marcosul e ao Banco Meridional.
Já sabíamos que, na úttima reunião dos Presidentes dos países membros do Mercosul, ocorrida
em Buenos Aires, quando tivemos a alegria de presenciar a entrada do Presidente do Chile, Eduardo
Frei, foi tomada a decisão de que o Mercosul criará
um banco para financiar os projetes da região, um
banco de desenvolvimento do Mercosul. Trata-se de
uma atitude corretissima, altamente positiva, altamente necessária.
Quando uma repórter do Rio Grande do Sul, se
não me engano a ilustre e extraordinária jornalista
Ana Amélia Lemos, da Rádio Gaúcha, fez-lhe uma
pergunta sobre o Banco Meridional, o Presidente
respondeu que Porto Alegre reunia condições para
ser a sede do setor financeiro do Mercosul.
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É do maior signfficado e da maior importância
essa afirmativa do Presidente. O Meridional é um
banco do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, banco que resultou da fusão de bancos estaduais. Inicialmente, foi criado o Sul Brasileiro. Em
virtude da má situação do Sul Brasileiro, o Governo
criou o Meridional, banco estatal. Agora se debatia
sobre a privatização desse banco. Em duas ocasiões, cogttou-se de sua colocação em leilão, mas problemas aconteceram e as licitações não foram realizadas. Em meio a esse debate, ocorreu a reunião
dos Presidentes dos países .:;ue fazem parte do Mercosul, em Buenos Aires, na qual se tomou a decisão
de criar um banco de desenvolvimento regional. Recebo com alegria a afirmativa do Presidente Fernando Henrique Cardoso de que Porto Alegre poderá
ser a sede do setor financeiro do Mercosul. O Banco
Meridional reúne condições de se transformar no organismo~de

integração do setor financeiro do Merco-

sul e poderá ser o mais amplo possível.
No momento em que o Meridional seria privatizado, no primeiro dia, quem tinha mais condições de
ser o banco de desenvolvimento do Mercosul era o
Banco de Boston, um grande banco, mas que nada
tem a ver com a economia sul do Brasil e nada resolveria ou som!iÍia para nós um banco a· mais do
exterior no Rio Grande do Sul a substituir um banco
que hoje é nosso.
O Governo pode estudar a fórmula que nós entregamos. O prefeito de Portq Alegre, vários ex-governadores e toda a bancada do Rio Grande do Sul
no Congresso entregaram uma proposta ao Presidente do BNDES no sentido de fazer do Banco Meridional um banco de desenvolvimento das pequenas
e médias empresas.
O extraordinário e competente Governador do
meu Estado, Antônio Britto, apresentou uma outra
proposta de unfficação do Banco Meridional com o
Banco do Rio Grande do Sul, a Caixa Económica
Estadual e o BRDE.
Em meio· eSsa discussão, o Presidente da
República - repito, em cima da decisão dos presidentes dos palses membros do Mercosul, em Buenos Aires, onde decidiram que tem que se criar um
Banco de Desenvolvimento do Mercosul -, falando
para o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio
da ilustre jornalista Ana Amélia, diz: "Acho que Porto
Alegre reúne condições para ser a sede de um Banco de Desenvolvimento Regional do Mercosul."
Essa noticiá é importante demais.
Quero dar um abraço muito carinhoso no Presidente da República e agradecer, em nome do Rio

a

Julho de 1996

Grande do Sul, essa mannestação de Sua Excelência. Será muito importante para o nosso Estado. O
Rio Grande vive momentos interessantes. Quando
Governador do Estado, participei muito de discussões e depois, <iomo Ministro da Agricultura do Governo José Samey, naquele primeiro ano da Nova República, iniciamos os debates de aproximação do
Mercosul. Primeiramente, uma aproximação entre
Brasil e Argentina, entre Samey e Alfonsín, porque
todos sabíamos que não podfamos falar de Mercosul, de integração da América Latina, antes de aparar arestas entre Brasil e Argentina. Isso foi feito
desde a primeira reunião, em Montevidéu, com a
presença dos presidentes da Argentina, Uruguai e
Brasil, dos respectivos ministros das RelaçõeS Exteriores, e comigo, Ministro da Agricultura, por ser do
Rio Grande do Sul e por ter participado, desde o início dessas negociaÇões, quando teve inicio aquele
longo trabalho de integração do Mercosul.
Neste momento, o Rio Grande do Sul tem dificuldades, Sr. Presidente - desde o início sablamos
disso -, porque produz o que a Argentina e, o Uruguai produzem: arroz, soja, trigo, frutas, vinho, carne, leite. O que não é o caso de São Paulo, que praticamente produz o que a Argentina não produz, e a
Argentina "produz o que São Paulo não produz.
É este o momento de fortalecer aquele Estado
que sempre foi a vigilância do nosso Pais. Sempre
se disse que o Rio Grande do Sul traçou o mapa do·
Brasil no sul, a pata do cavalo. No momento de dar
uma compensação, vem o Presidente da República
e faz essa afirmação magnífica.
O Brasil, ao invés de privatizar o Meridional em
troca de moeda podre, seja lá o que for, coloca-o à
disposição da integração do Mercosul.
A Argentina pode entrar com um banco ou com
dinheiro; o Uruguai, o Paraguai, o Chile. Podem entiar as prefeituras, os governos das províncias, as
indústrias da Argentina, do Uruguai, do Brasil, que
compõem esse mercado, criando um grande banco
de desenvolvimento.
Felicito, com muita alegria, o Presidente Fernando Henrique Cardoso pela sua declaração. Votei
em Sua Excelência e sinto-me grato com essa afirmativa. Se Porto Alegre for o centro financeiro do
Mercosul, creio que será_ um grande ato de respeito
ao Rio Grande do Sul. Na· minha opinião, para que
isso seja feito imediatamente, o" Meridional, que já foi
retirado da privatização comum -como deve serdeve ser colocado à disposição da integração do
Mercosul pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso na próxima reunião dos presidentes.
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Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Lúcio Alcântara, Casildo
Maldaner, Joel de Hollanda e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há poucos dias,
tive a honra de ocupar esta tribuna para uma primeira avaliação da conveniência de emendar a Constituição a fim de que se abra ao povo brasileiro a possibilidade de reeleger o atual presidente da República.
Na oportunidade, analisei a questão sob o ângulo de suas implicações éticas e especulei sobre a
magnitude das resistências que essa inovação fatalmente encontraria ao se chocar com nossa centená.ria tradição republicana
Quero hoje tratar de urna terceira dimensão do
problema, justamente a que me parece mais crucial
e decisiva. Refiro-me ao nível prático, aquele que se
reveste de considerações de expediência e eficácia
políticas; aquele em que o sucesso tende a ser o critério da verdade. Em outras palavras, ao· veredito final da opinião pública que, tomando por base um
balanço minudente e judicioso dos erros e acertos
do governo F.emando Henrique Cardoso, decidirá se
ele merece ou não estender-se por mais um quatriê-

nio.
Sigo firme em minha crença de que o desencadeamento dessa refonna constitucional agora é demasiado prematuro, posto que nem metade do atual
mandato presidencial foi cumprido. Mesmo assim,
não quero me furtar a essa discussão; pelo contrário, muito me satisfaria vê-la tratada com o máximo
de objetividade e maturidade para o bem do Brasil.
Assim, considerando que o passado e o presente são os únicos (ainda que imperfeitos) preditores realfsticos do futuro, passemos a uma avaliação
do desempenho do governo FHC nesses 16 meses.
Como primeiro e grande ponto ·positivo, desta·
ca-se, indubitavelmente a capacidade de manter a
inflação sob controle em patamares muito baixos e
por mais tempo do que quaisquer tentativas anteriores de estabilização nas últimas três décadas. A fa·
çanha teve - - e continua tendo - - como subproduto
social relevante o franquear o acesso de milhões de
trabalhadores carentes e suas famflias ao consumo
de uma variedade e quantidade de alimentos - - com
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destaque para a carne de frango e os ovos - - antes
fora de seu alcance.
O segundo tento marcado pelo governo nesse
ano e meio consistiu na quebra dos vetustos e ineficientes monopólios estatais do petróleo, das teleco-_
municações, da navegação de cabotagem e do gás
canalizado, bem como o fim d~ discriminação constitucional contra o capital de risco estrangeiro. Tudo
isso ocorreu no bojo das reformas da Ordem Económica ·da Constituição Federal, aprovadas no ano
passado.
·
Daí em diànte, Sr. Presidente, o mínimo que
posso dizer é que o diagnóstico das realizações concretas da presidência FHC toma-se incerto e nebuloso.
Volvendo um olhar mais atento a essa vedete
da política presidencial, de Itamar a Fernando Henrique, que· é o Plano Real, forçoso será notar os efeitos perversos 'da sobrevalorização cambial e dos juros mais aitos do planeta nos nfveis de desaquecimento económico, nos fndices de desemprego e subemprego e. na perda de competitividade de nossas
exportações.
À esquerda e à direita do espectro polftico e
ideológico multiplicam-se as criticas a essa politica
econômico-financeira. Em verdade, senhoras e senhores, até o início do ano passado, o país crescia a
uma taxa de 6%. Depois que as autoridades mexeram na taxa de câmbio, esse crescimento caiu para
algo em tomo de 4%. Ora, como adverte o deputado
(PPB/SP) e ex-ministro Delfim Netto, "essa queda
significa que deixarncs de produzir US$ 1 bilhões,
sendo que os salários rc;Jresentam 40% desse valor, e cada 2% negativos no PIB representam 800
mil empregos a menos".

o

Ora, por mais bomt \sticos que se afigurem
seus resultados, o combate à inflação e a estabilização monetária não passam de meios para a recuperação da capacidade de planejamento macroestratégico a longo prazo (que o Brasil perdeu desde os
anos Geisel), de retomada do crescimento ec1nômico e de políticas públicas bem concebidas e implementadas para reduzir nossas gritantes disp:!.ndades
pessoais e regionais de renda.
De igual modo, Sr"s e Srs., se perscrutannos
detidamente o processo de reformas constitucionais
em curso, chegaremos a duas ordens de conclusões, nenhuma das quais m_uito alvissareira.
De um lado, todas as emendas já aprovadas
acham-se até agora pendentes de regulamentação
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na Câmara dos Deputados. E não me parece um julgamento completo e equilibrado debitar essa demora unicamente ao Legislativo, pois sabemos que é
da dinâmica do presidencialismo que o Executivo
assuma e desempenhe papel de destaque na proposição de leis, bem assim na criação das condições
políticas necessárias à sua aprovação e aplicação.
De outro lado, esse mesmo délic~ de liderança
presidencial é responsável por boa parte das vicissitudes por que passou - - e previsivelmente ainda
passará - - a proposta de reforma da Previdência
Social. A temperatura das discussões que a cercaram subiu tanto que o projeto passou quase um mês
"esfriando" no Supremo Tribunal Federal. Com o
descamlamento de sua tramitação 'na Câmara, ele
foi parar no STF em função de liminar do ministro
Marco Aurélio Mello, concedida ao mandado de segurança impetrado por grupo de parlamentares oposicionistas. No último dia 08, por 1o votos a 1, o coleglado da Magna Corte negou aquele recurso,e a ·
proposta voltou a tramitar na Câmara dos Deputa- ·
dos.
Antes desse desfecho preliminar, a proposta ·
da previdência havia sofrido seguidas alterações
que terminat"'m por desnaturá-la, enfraquecê-la e
apequená-ia. Foram mu~o fortes as pressões políticas e corporativas! Ao longo dessa acidentada trajetória o primeiro relator da matéria na Câmara, deputado Euler Ribeiro, foi substituído pelo lfder do
PMDB, Michel Temer; os membros daquela Casa, a
quem caberia vc•ar o projeto, chegaram a ser preteridos como inter ;cutores na negociação com o go- ·
vemo em benr ício de lideranças sindicais sem
mandato parlar mtar. Ao mesmo te.mpo, multiplicavam-se as der 1cias de troca de nomeações para
cargos públicc por votos favoráveis ao subst~utivo
Temer, logo a<lompanhadas de um contra-ataque
oposicionista na forma de verdadeira barragem de
destaques para votação em separado (DVS).
De minha parte, Sr. Presidente, estou convencido <le que a pedra-de !Gqi.IEHiessa casca!a 4e
equívocos foi a inexplicável omissão do presidente
frente ao seu papel de comunicador-em-chefe da reforma. Somente ele teria (e tem) suficiente credibilidade e legitimid?-de para ocupar os meios de comur<0ação e explicar à sociedade brasileira que o mo~-:>lo vigente é uma bomba atuarial de efeito retardado cuja iminente explosão reduzirá a pó os já magérf.mos ;,eneffcios percebidos pela grande maioria de
~pooe;·;tados e pensionistas do setor privado, impondo Siôcri!:cios ainda mais onerosos às novas geraçõ-
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es de trabalhadores-segurados. Só o presidente da
República para persuadir a opinião pública dos beneffcios a serem gerados pela reforma previdenciária (mais recursos para investimentos a longo prazo,
mais empregos, mais bem-estar, eto.)
Registre-se, parenteticamente, que, em uma
admissão tácita de algumas das mais sérias deficiências contidas na PEC da reforma previdenciária,
o Executivo, na semana passada, enviou ao Congresso projeto de lei que cria o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). Entretanto, qual
não foi minha surpresa ao verificar que o novo fundo
não será coberto por qualquer tipo de seguro-depósito? Ou seja, a poupança que o trabalhador autónomo, o empregado de uma firma, o pequeno empresário tiverem amealhado ao longo de anos e anos
de sacrifício a fim de complementar sua renda na
aposentadoria, poderá simplesmente evaporar se o
banco deposMrio quebrar. Ora, em se tratando da
um fundo em que milhões de futuros aposentados
deverão ficar retidas por dez anos no mínimo, nada
mais justo que eles recebessem alguma garantia sobre seu pecúlio. Infelizmente, essa preocupação
está ausente do projeto do Execuiivo, mas tenho
certeza que não passará despercebida ao crivo dOs
Srs. Deputados e Senadores!
Isso, aliás, mostra como são injustas e parciais
certas críticas à tão propaiada "morosidade" do processo legislativo. Da discussão nasce não só a luz,
como também corretivos a propostas incomJ)letas e
apressadas, que, do contrário, mu~o prejudicariam o
cidadão-consumidor e -contnbuinte.
Mas, ia eu dizendo: como o Presidente não se
sensibilizasse com essa missão de esclarecimento e
formação de opinião, o resultado ar está: um texto
de reforma previdenciária incompleto, "aguado", enviezado, capaz de atendar tão-somente a duas finali·
dades: cortar benefícios dos trabalhadores e aposentados da iniciativa privada e manter privilégios do
setor público. Isso; se o Supremo não decidir por
seu definitivo arquivamento •..
Se isso está ócomendo com a reforma da previdência, Sr. Presidente, fácil é prefigurar as tonnentas que aguardam as próximas propostas de emendas constitucionais - - as reformas administrativa e
'
tributária
A julgar pelo volume, pela extensão e pela capacidade de mobilização dos segmentos envoMdos,
certamente essas duas reformas enfrentarão um trâmite ainda mais lento e acidentado, sobretudo quando nos lembramos de que, no segundo semestre

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

deste ano, cerca de centena e meia de deputados
refluirá às suas bases para ,tentar a sorte nas eleições municipais.
Ainda que a reforma constitucional deslizasse
no mais róseo dos cenários polfticos - - sem óbices
de natureza corporativa ou fricções ideológicas - ainda assim seríamos obrigados a reconhecer que
ela não é suficiente para preencher um vácuo de
realizações concretas de governo. No caso brasileiro, em que séculos de exclusão social viram-se recentemente coroados por uma 'década perdida' de
estagnação, hiperinflação e desinvestimento, isso
significa tomar iniciativas, promover obras e realizações que ao menos atenuem nossos vergonhosos
indicadores de miséria, atraso, ignorância, doença.
insegurança e injustiça.,
E, decididamente, o escore do governo FHC
nessas áreas tem sido bem pouco animador. A
esta altura, gostaria de reproduzir alguns trechos
do editorial da Folha de S. Paulo, estampado na
primeira página de sua edição de 21 de abril último. Sob o impacto recente do confronto entre os
trabalhadores sem-terra e a Policia Militar do
Pará, tragédia que ensangüentou Eldorado dos
Carajás e cobriu de dor e vergonha a consciência
nacional, assim se pronunciou o editorialista da
Folha: •o tecido social brasileiro está chegando ao
seu ponto li~ite de esgarçamento: Dívida social,
uma expressao que nasceu com sabor acadêmico
para designar as brulais carências do país nessa
área, ganha, cada vez mais, rostos e locais concretos: os mortos de Corumbiára e Eldorado dos
Carajás, de Vigário Geral e da candelária, os mortos-vivos que desfilam sua condição subumana em
cada uma das esquinas das grandes cidades e
crescentemente das cidades médias•. Mais adiante, prossegue o editorial: 'Cresce a impaciência
com o abandono da agenda social tão nrtida e claramente definida no discurso de posse do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi ele quem
apontou a 'falta de justiça social' como o 'grande
desafio do Brasil neste final de século'. FHC - lembra o editorialista - - convocou, então, 'um
grande mutirão nacional para varrer do mapa do
Brasil a miséria e a fome".
Ao ler o editorial da Folha, ocorreu-me de imediato uma dúvida, a mesma que intriga muito dos
nobres colegas aqui presentes e a maior parte da
opinião pública: afinal, qual o status dessas prioridades, hoje, na agenda governamental? Receio que o
tempo transcorrido desde a posse do presidente
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Fernando Henrique carttoso encarregou-se de remanejá-las.
Na esteira da crise do sistema bancário que vitimou o Banespa, o EconOmico, o Nacional, o Mercantil de Pernambuco e outras'instituições menores,
parece agora que um valor mais alto se alevanta.
Hoje em dia, da parte do Palácio do Planalto e da
equipe econ6mica do governo, é como se todas as
atenções, as energias, os cuidados e o tempo das
autoridades se concentrassem em uma operação de
salvamento dos bancos. Quero lembrar que a maioria desses bancos foi levada à garra pela incapacidade de seus donos em adaptar-se ao fim dos ganhos fáceis da 'ciranda financeira', quando não pela
má-fé desleixada no trato dos interesses de seus
correntistas.
Afinal de contas, Sr. Presidente, quanto já foi
gasto nessa operação de salvamento? Quanto mais
ainda será gasto no marco do Proer? A imprensa especula com cifras contraditórias, mas igualmente assombrosas: R$ 10 bilhões? R$ 12 bilhões? R$15 bilhões? R$ 30 bilhões?._ Ninguém ainda sabe ao
certo, com a possível exceção do ministro da Fazenda e da alta direção do Banco Central, essa casta de
sacerdotes burocráticos detentores da chave dos arcanos da banda cambial e da taxa de juros...
Algo há que precis<i ser pronta e definitivamente 'esclarecido. Quando ~ autoridades vêm a público e afirmam que os recursos do Proer originam-se
do próprio sistema financeiro, isto é, dos depósitos
compulsórios dos bancos, recolhidos do Banco Central, e não do Tesouro Nacional, isso é apenas meiaverdade.
,
No Banco Nacional, por exemplo, o Banco
Central injetou R$ 5,84 bilhões nos últimos dois meses de 1995. Ora essa avalanche de recursos cc•ntribuiu para inflar a base mont~tária de R$ 15,3 bilhões,
em outubro último, para R$ 22,7 bilhões em janeiro
destE~ ano.
Como a prioridade do governo é manter a inflação acorrentada, foi necessário emitir títulos públicos para retirar esse dinheiro de circulação. Por sua
vez, essas emissões representaram um aumt~nto de
5% no Els!oque da dfvida pública entre janeiro e fevereiro de 1996. Ora, Senhor Presidente, é do Tesouro qut~ o governo retira recursos para financiar a
rolagem dos titules da dfvida pública federal que
precisam oferecer taxas de juros cada vez mais altas com vistas a atrair o interesse dos investidores.
Esclareço que esses dados e análises foram
produzidos pelo Dr. Paulo Eduardo Rocha, assessor
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de Orçamento Público do Instituto de Estudos SócioEconõmicos {lnesc), entidade de pesquisa sediada
no Distrito Federal. Em seu número de março passado, o Informativo do lnesc, publica artigo de Paulo
Rocha com essas e outras surpreendentes ·revelações. Por exemplo: em janeiro último, o Tesouro Nacional teve um déficit de R$ 2,8 bilhões. Deste total,
1 ,3 bilhão destinou-se ao pagamento de juros da dívida pública. Em 1995, continua o pesquisador, o
governo federal gastou R$ 15,14 bilhões com o pagamento desses juros, dos quais cerca de R$ 11 bilhões vieram de recursos do Tesouro nacional, o
que equivale a dizer que foram arrecadados dos impostos pagos pelo contribuinte.
Esse dinheiro equivale à quase totalidade dos
investimentos programados para 1995, e é superior
em 37% aos previstos para 1996, que são de apenas R$ 8,4 bilhões. É quase o dobro do gasto anual
de R$ 6,5 bilhões com a rede hospitalar do Ministério da Saúde.
O estudo do lnesc se encerra num tom de perplexidade e indignação: "Como pode o presidente da
República afirmar que o Proer não afeta os recursos
do Tesouro Nacional, que são oriundos dos impostos pagos pelo contribuinte? Ao contrário, o Proer
teve impacto significativo no aumento da dívida pública e contribuirá em futuro próximo, para o aumento do déficit, através do pagamento de juros da parcela da dívida que ele causou. Qual será impacto
efelivo que os empréstimos do Proer terão sobre o
défic~ público nos próximos anos? Quantas casas
populares deixarão de ser construídas? Quantas
creches não funcionarão em 1996? Quantas pessoas deixarão de ser atendidas nos hospitais públicos do país?"
É mesmo uma pena que a mais recente oportunidade que teríamos para trazer à luz a verdade
desses números e com eles responder a essas angustiantes questões haja sido abortada com o arquivamento da CPI dos bancos.
Apesar disso, já a ninguém escapa a inversão
de prioridades em que incorreu o governo FHC, passados 16 meses de sua posse.

o

À medida que me aproximo do final deste pronunciamento, parece-me ocioso lembrar que esta
não é a oportunidade para um diagnóstico sistemáti-.
. co dos resuttados concretos das políticas sociais e
outras iniciativas do governo federal neste ano e
meio. Contudo, diante do contraste entre o discurso
e a ação, entre a intenção e gesto, não posso me
furtar a mais umas poucas observações. Assim,
quando do anúncio oficial da venda do Banco Eoo-
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nômico ao Excel, ficou o Brasil sabendo que o Banco Central assumira dívidas de R$ 5 bilhões do Eoonõmico como parte da operação, dinheiro suficiente
para construir 767 mil casas populares.
À época desse anúncio, o país também tomava
conhecimento da tragédia de Eldorado dos Carajás,
no sul do Pará, um trauma que serviu para realçar a
urgência inadiável de uma política efetiva de democratização da propriedade fundiária. Aqui, mais uma
vez, nos defrontamos com o hiato entre prioridades
declaradas e prioridades . reais. Em sua vitoriosa
campanha ele~oral, Fernando Henrique Cardoso
prometera assentar cerca de 280 mil familias semterra nos quatro anos seguintes. Para o primeiro ano
de governo o compromisso era de 40 mil familias assentadas. Mu~o bem, em'1995, o Incra reconheceu
que só foram assentadas 32.544 famaias, e que, entre essas, havia mu~ familias que já estavam na
terra desde 1984, caso em que ocorreu, tão-somente, a regularização dessas situações. Na prática, Senhor Presidente, apenas 12.263 fammas foram assentadas em novos projetas do governo.
•.
Neste ano de 1996, o próprio Incra calculou
que seriam necessários R$ 3,2 bilhões para o programado assentamento de 60 mil famflias. Entretanio, o governo reduziu esse orçamento para R$ 1,4 _
bilhão, ou seja, menos de 10% do valor estimado
corno necessário para salvar os bancos na •un do
Proer". Quero acrescentar que não. me parece justo
det)itar, mais uma vez, ao Legislativo o atraso na definição de um marco jurídico que imprima ao processo de reforma agrária ·a celeridade necessária.. Afinal, se a medida provisória do Proer foi baixada pelo
Executivo com base nos argumenios da "relevância"
e da "urgência", por que não aplicar esse mesmo critério para por um fim aos confl~os do campo?
Para concluir, Sr"s e Srs., gostaria de deixar à
reflexão de todos nós os resultados de recente estudo do Banco Mundial. Avaliam os técnicos daquele
qrganisrno que, com R$ 4,2 bilhões, ou seja, apenas
0,7"/o do PIB do ano, seria possível acabar com a
miséria absoluta em que se arrastam 17 milhões de
brasileiros. Ora, isso equivale a bem menos de um
terço dos recursos a serem consumidos peio Proer.
Enfim, se nada for fe~o pelo governo no biênio
que lhe resta para resgatar suas prioridades originais, penso ser-lhe-á muito dnícil, para não dizer impossível, persuadir a sociedade brasileira e sua representação congressual da justeza da tese da "reeleição já".
Muito obrigado, Sr. Presidente!

-------------------
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a ur!Janização é
um processo mundial e inexorável. Mais da metade
da população mundial já vive hoje em centros ur!Janos. Até o ano 2.025, os moradores das cidades serão dois terços dos 8 bilhões de pessoas que habitarão este planeta.

o

aumento da pápulação ur)lana aconteceu
mais rápido nos países em desenvolvimento. Das 20
maiores cidades do mundo, 17 estão na América La·
tina, Ásia e África. Aprevisão da ONU é que otto das
dez maiores megàcidades, em 2.015 estarão locali·
zados na Ásia e na África. Elas serao 27 nesta ano e
duas estarão localizadas no Brasil.
Por. se- tratar de nações pobres, a capacidade
do governo de oferecer serviços básicos (como. habitação, saneamento e transpárte) não acompanhou o
ritmo de cr~im~to da p_opulação•..
Hoje, 500 ·milhões· de pessoas não têm casa,
600 milhões vivem sem saneamento e 2 bilhões sem
energia elétrica. ·
Em países de industrialização recente, como
Brasil e México, o processo de ur!Janização está ainda mais avançado. Estima'se hoje que 70% dos brasileiros já vivam éin centros ur!Janos.
· Para discutir estes temas foi instalada a Conferência da ONU ·sobre Assentamentos Humanos,' a
Habitat 2, a maiór de suas antecessoras. só não SÍJperou em tamanho as conferências do Rio (Meio
Ambiente) e de· Pequim (Direitos da Mulher), párque
aquelas foram encontros de -Chefes de Estado:
maior desafio· da· Habitat 2 ·é justamente encontrar
marieitas de melhorar a vida dos habitantes das cidad'es·, principalmente nos países em desenvolvimento.- Daí a importância da realização do evento
organizado pela ONU, em Istambul.

o

·Quando do Habitat 1, realizado em Vancouver,
no Canadá, na década de 70, o êxodo rural intenso
provocou prognósticos bastante pessimistas. O remédio prescrito era de limitar as migrações. Já a visãO 'discutida em Istambul, não é esta.
O tempo mostrou que a ur!Janização das cidades não deve ser vista necessariamente como um
mal; mesmo nas nações pobres. O problema é a velocidade com que se dá o crescimento dos centros
ur!Janos. E este ritmo está mais lento do que no passado,
Já se provou que a migração da pápulação das
áreas rurais para as ur!Janas diminui o crescimento
pápulacional e ajuda a combater a pábreza. Isso
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acontece porque é mais caro manter uma família
grande nas cidades do que no campá.

Dados da ONU indicam que a população pobre

das áreas rurais tem renda dez vezes menor do que
a população p0 bre dos centros uroanos.
O êxodo rural também ajuda o governo dos
pafses em desenvolvimento a oferecer serviços básicos a um custo menor, já que, nos centros ur!Janos, a pop4fação está menos dispersa.
As cidades propiciam ainda a seus moradores,
atendimento médico mais rápido e acesso à informação (educação) com facilidade maior.
A recomendação da ONU é que, nas cidades
com mais de ·7 milhões de habitantes,· a taxa de
crescimento anual fique sempre abaixo dos 5%.
Acima desse percentual, .mesmo os governos
mais efiCientes não conseguem oferecer serviços
bãsicos no ritmo de crescimento da população.
A Conferência Brasileira para o Habitat 2, que
reuniu quase SOO pessoas no Rio de Janeiro; em
maio passado, traçou diretrizes para um plano de
ação que contou com a participação de setores importantes da sociedade, vindos de todas as regiões
do pafs, por meio de entidades nacionais representativaS de arquttetos, engenhairos, geógrafos, urbanistas, universidades, Igreja Católica, movimentos
de moradia, movimentos de mulheres, além de importantes organizações não-governamentaiS.
Entre muitas propástas aprovadas, que foram
levadas a Istambul, merece destaque a que prevê a
elaboração de planos de ação com a participação da
sociedade, em níveis local; regional e nacional (recomendados pela ONU). Isto pode significar a mudança de duas práticas perniciosas: do planejamento ur!Jano burocrático e tecnocrático, que, confinado
em gabinetes, desconhece a gestão da cidade real e
também da velha prática do investimento aleatório
em obras caras, de grande visibilidade, mas de retomo soCial questionável.
As melhores propástas nem sempre são as
mais caras. O orçamento participativo e a parceria
com entidades da sociedade, praticados atualmente
em alguns municípios do país, já apontam nesse
rumo, afirmando que a sociedade brasileira tem propostas e até experiências bem sucedidas apresentadas na Habitat 2. Na verdade, dos 400 projetes vistos no evento como modelo, 1O% foram selecionados no Brasil. A Conferência premiou doze projetes
com as melhores práticas urllanas recentes, e dentre eles . estava um programa de gestão integrada
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entre prefeitura e favelados em Fortaleza, no Ceará,
que permitiu a reurbanização de 400 favelas na capital do meu Estado.
Pela primeira vez uma delegação oficial brasileira para conferências da ONU incluiu a presença
de ONGs. A própria ONU abriu os debates oficiais
para essas entidades. Até agora asses parceiros caminhavam em trilha paralela à das Nações Unidas.
Encontrou-se a fórmula de fazê-las cruzar. E isso é
contribuição definitiva para o debate internacional.
As ONGs deixaram claro que não pretendem
tomar o lugar do Estado. As organizações querem
trabalhar ao lado do governo de forma participativa,
em projetas que incluam o envolvimento da sociedade civil.
A Conferência ocorreu às vésperas das eleições municipais brasileiras. Esse é portanto um bom
momento para os nossos políticos refletirem sobre

as soluções possíveis, criativas e solidárias de redu-·
ção da desigualdade e humanização das cidades~
O Plano Nacional de Ação que a delegação
brasileira levou a Istambul - preparado pelo Ministério do Planejamento, no entanto, não atendeu à
maioria das reivindicações das ONGs (organizações
não-governamentais).
O Plano de Ação é um documentO que contém
os programas que o governo pretende implementar
nos próximos cinco anos para melhorar as condições de vida dos habitantes dos sítios urbanos; prevendo a construção de casas, com recursos da ordem de R$ 2,9 bilhões. Em comum, ONGs e governo recomendam que a construção· das moradias populares seja !eit'l por prática de autogestão.
Na área de transportes, ONGs e governo concordam que a prioridade de investimentos seja dada
aos transportes coletivos. O plano governamental se
compromete a melhorar e implantar vias exclusivas
e corredores de transportes coletivos, mas não prevê quanto gastará. As ONGs reivindicam investimentos de US$6,6 bilhões para a construção dos corredores.
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Enfim, a delegação brasileira que participou da
Habitat 2 teve os seguintes desafios:
O primeiro, conseguir que o direito à moradia
fosse incluído na Agenda do Habitat (carta de intenções da conferência). O Brasil foi o relator da parte
da Agenda que trata do assunto. Para conseguir
manter o texto como está, necessitou convencer o
Japão, os Estados Unidos e a Coréia. Eles eram
contra a classificação de moradia como direito do
homem, mas foram levados a se posicionar a favor
da proposta. Não foram estabelecidos, no entanto,
metas, prazos. ou propostas de solução para o Terceiro Mundo, onde o problema é mais grave.
Outra meta seria incluir o apoio financeiro no
capítulo da Agenda que trata de cooperação internacional. Esse capítulo é um dos mais polémicos. Os
países em desenvolvimento, como o Brasil, defend!'m que sejam criados novos recursos financeiros
para a resolução de problemas urbanos. Já as nações ricas propõem apenas o remanejarnento dos recursos já existentes para os países que necessitam
de maiores investimentos.
.Qs seis senadores, bem cómo os Deputados
Federais que participaram da delegação brasileira,
tiveram o desalio particular de convencer os colegas
a colocar nas legislações de seus países o etanol
como aditivo oxigenado à gasolina, em substituição
ao chumbo tetraetila, que é muito poluente.

Em um grupo de trabalho especifico - Subsídios para uma Política Habitacional -, inseriu-se nas
diretrizes de organização da cidade o problema da
habitação para médias e baixas rendas, incorporando ao povo texto legal os conceitos de função social
da propriedade, áreas especiais de interesse social
e novas formas de produção de habitação e parcelamento do solo, que visam a diminuir este fosso que
separa nossa cidadania de uma vida digna.

Outra proposta das ONGs, excluída do plano
oficial, foi a criação de um imposto sobre combustíveis para ser investido em transporte colativo.

Na Conferência foi montada a maior exposição
de experiências urbanas já realizada no mundo, capazes de inspirar os municípios brasileiros. Existe
uma monumental coleção de projetes bem sucedidos espalhados por todo os continentes que, graças
à criatividade e à vontade política, reduzem os problemas com baixos custos.

No capítulo que trata das estratégias governamentais para resolver QS probl.emas urbanos, é proposto que as autoridades locais tenham mais autonomia. A importãncia da participação da sociedade
civil e a cooperação do setor privado são destacadas como fundamentais pelo governo.

É importante ressaltar que, periodicamente, as
Nações Unidas promovem encontros temáticos, convocando os governantes a pensar e repensar os desafios da humanidade.
Seus organizadores costumam entatizar ao
máximo a importãncia das reuniões. Ao mesmo tem-

-----
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po, os céticos dizem que no final se produzem belos

vam que os conflitos não desapareceram. Limitados,

trabaihos, repletos de boas intenções, mas com pouco resultado. De concreto, foram produzidos dois documentos, um com as metas gerais do Plano de
Ação Global, chamado Agenda Habitat e outro político, a Declaração de Istambul, que pretende fazer
com que os participantes cumpram com suas metas
propostas.
. ...
Todos esses encontros demoram a surtir resultados, mas germinam ou apressam a formação de
novas visões, e acabam por envqliter poderosos núcleos de financiamento de projetas no FMI, no Banco Mundial ou no Banco lnteramericano de Desenvolvimento.
·
Marcado pela pobreza e pela profunda desigualdade, o Brasil tem nas soluções municipais um
mecanismo para saldar a dívida· social- nos municfpios vêm sendo encontradas às boas soluções,
corno os projetas de renda mínima ligados à educação, as formas de saneamento mais· baratas e a medicina preventiva.
·
·
Quanto mais· rápido e com maior interesse os
novos prefeitos e vereadores tirarem lições do que
se faz de certo ou de errado nas cidades do planeta
-e a Habitat 2·é. excelente fonte I'Jara isto-, menor
será o tempo no qual se vai reduzindo a miséria no
Brasil.
Era o que tinha a .dizer.. . . . · . · · ·
Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, vivemos época de paz. Ninguém imagina possa o País ser invadido por tropas· argentinas no Sul; bolivianas ou colombianos no Norte. Tampouco que .nossas águas
territoriais possam ser. invadidas por navios perigosos capazes de pôr em risco a segurança nacional.
Ou, ainda, que nosso espaço aéreo seja dominado
por aviões prontos a bombardear a Amazônia, Brasília ou o Rio de Janeiro.
Vivemos, repito, época ·de paz. isso não significa, Senhor Presidente, que a ausência da guerra
seja duradoura. Prova-o um número assustador. O
fim da carnificina da Segunda Guerra Mundial não
significou o fim das mortes em conflitos entre países.
Na verdade, de 1945 a 1991 morreram tantos combatentes quantos sucumbiram na Primeira Grande
Guerra. Os conflitos, agora, têm caracterfstica diferente. Não são globais como os que ocorreram na
primeira metade deste século. Restringem-se a nichos regionais.
As lutas no Oriente Médio, na antiga Iugoslávia, na Rússia só para citar alguns exemplos pro-

demonsiram domínio cada vez maior de técnicas
modernas, o que obriga, por um lado, à profissionalização das Forças Armadas e, por outro, à sua vinculação ao processo de desenvolvimento econômico.
É esse ponto, Sr. Presidente e nobres Senàdo-·
res, que quero realçar. Queria propor seja repensado o papel das Forças Armadas no esforço de desenvolvimento que o Brasil se vê obrigado a empreender sem demora, sob pena de agravar os pro-·
blemas sociais já agora em estado crítico •.
Preocupa-me, sobremodo, o inchaço das grandes cidades. As periferias dos grandes centros expandem-se dia após dia. Lá, dorme-se com uma paisagem e acorda-se com outra. Barracos de papelão,
plástico ou lata erguem-se da noite para o dia. Abrigam os novos moradores das cidades. · .
São pessoas pobres, sem escolaridade ou capàcitação profissional. Trazem os filhos, desnlllridos,.
que não freqüentarão a escola. Mais dia menos dia,
estarão na rua, afastados do núcleo fammar, fortes
candidatos a vaga na Febem. ·
É preciso, Sr. Presidente, todos sabemos;
manter essas pessoas em. suas cidades. <;la orig.,rn.
Não é diffcil. Basta dar-lhes'eondições de ali sobreyi~
ver e poder criar a famma . .
·
· É ar que as Forças ArrÍladas podem contribuir
enormemente. No momento em que o Governo Federal propõe o serviço civil obrigatório, por que não
amadurecer a idéia de aproveitamento de· todo o
contingente militar e civil, 61!1 todo o Brasil, para promover a interiorização do país?
A tarefa rião é difícil. A disciplina do 'contingente militar brasileiro. é de todos conhecida. O preparo
dos oficiais também. MuitoS jovens querem fazer o
serviço militar obrigatório e são recusados por razão
· de cota ou de contenção de despesa. Por que não
aproveitar esses jovens para promover um novo
Projeto Rondon? É uma mão-<fe-obra barata e ansiosa por integrar-se ao mercado de trabalho. Sob
orientação superior engenheiros, professores, médicos, todos oficiais·das Forças Armadas , levá-los ao
interior para desempenhar diferentes tarefas na área
de educação, habitação e saúde.
Tal medida daria grande impulso para resolver
os sérios problemas que atetam a área social.
O alistamento serviria corno frente de trabalho,
que levaria ao camponês ou morador de rincões distantes conhecimentos de primeiros socorros, noções
de higiene, iniciação do processo escolar, princípios
básicos de agricultura, como o plantio de hortifruti-
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granjeiros. E formaria cidadãos conscientes, motiva-

aperfeiçoamento de suas competências fiscalizado-

dos a enfrentar desafios.
O resultado não se fará esperar. Promovido o
bellH3star nas áreas rurais, não haverá por que o
homem do campo abandonar o lugar onde pode
educar os filhos e viver com dignidade. A cidade
grande é uma aventura que o assusta. Ele só recor·
re a e.~sa solução em última instância.
É uma saída, aliás, que ninguém deseja. Nem
ele nem o morador da cidade.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a afividade advocatícia acaba de receber. uma notável demonstração
de reconhecimento da sua importância enquanto
guardiã das "garantias fundamentais do cidadão",
num Estado de Direito Democrático como o Brasil.
Refiro-me à iniciativa do Presidente do Tribunal de
Contas da União, o ilustre Ministro Marcos Vilaça,
que destinou, naquela Casa, uma sala própria para
os advogados examinarem processos e redigirem
peças exo~iais. Muito apropriadamente, o recinto
denominou-se Sala Ministro Luiz Gallolli, numa
oportuna homenagem àquele que, seguindo uma
tradição familiar de juristas consagrados no saber jurídico e notáveis na conduta dignificante, dedicou
toda a sua vida ao Direito, exercendo a advocacia,
pertencendo ao Ministério Público e presidindo o Supremo Tribunal.
A providencial iniciativa do Tribunal de Contas
demonstra a indissociabilidade entre a atuação das
Cortes e os P.rincípios da Carta Magna. A destinação
aos advogados de espaço lfsico condigno com o desempenho de seu relevante papel intercessor, mais
que providência de caráter meramente administrativo, revela a compreensão da indispensabilidade e
do prestígio que o texto constitucional reconheceu à
advocacia, expressos no art. 133 - "O advogado é
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei" - e, ainda, no art. s•,
inciso LV, que impôs a observância do contraditório
e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, franqueando expressamente a postulação
advocatrcia também na esfera administrativa.
Dessa· forma, o Tribunal de Contas da União
abre caminho para melhor atuação dos advogados,
que trarão enorme colaboração ao desenvoMmento
do processo, à investigação da verdade e à construção
da boa jurisprudência administrativa, fornecendo, ainda, exemplo aos tribunais de contas estaduais para o

ras, da inspeção, consultivas e julgadoras, tão bem
definidas, hodiemamente, no texto constitucional.
Em razão do significado dessa iniciativa, requeiro
seja feita transcrição nos anais desta Casa do pronunciamento leito no Tribunal de Contas da União, em
24.03196, pelo ilustre Conselheiro Antônio Correa de
Oliveira Andrade, Presidente do Tribunal de Contas de
Pernambuco, na oportunidade da inauguração da
mencionada Sala Ministro Otávio Gallotti.
O pronunciamento em pauta, além de demonstrar a importância do ato que homenageia, evoca,
com maestria, a relevante participação, no cenário
da advocacia brasileira, dos egressos da Faculdade
de Direito do Recife, entre os quais se encontra o
Ministro Marcos Vilaça. O orador relaciona alguns
pemambucanos notáveis que passaram pela instituição e alcançaram projeção nacional em diversas
áreas (Ariano Suassuna, Aloísio Magalhães, Joacil
de Brito, Carlos Maciel, Emani Borba e outros), invoca o depoimento de grandes poetas que dedicaram
versos à Faculdade (Joaquim Cardoso, José Carlos
Pena R lho) e relembra episódios e causas que mobilizaram juristas e escritores renomados (Tobias
Barreto, SOvio Romero, Clóvis Beviláqua, Martins
Júnior, Graça Aranha, Artur Orlando).
. Traçando um paralelo com a Faculdade de Direito de São Paulo, que obrigou o melhor da intelectualidade paulista, Antonio Correa de Oliveira Andrade demonstra a importância de uma instituição inovadora e dinâmica para a formação intelectual e cultural da sociedade. Repetindo Giberto Freyre, defende a tese da contribuição da Faculdade de Direito do
Recife na formação de bacharéis mais humanistas
que técnicos. Formação, portanto, verdadeiramente
universitária em lugar do estreitamento profissional.
E essa formação, sabemos todos n6s, está
profundamente identificada com o perfil dos nossos
intelectuais, literatos e juristas. Uma formação em
que os estudos doutorais se fazem acompanhar de
preocupações filosóficas e sociológicas e de incursões literárias.
Dessa forma, Sr. Presidente, ao inserir-se nos
anais desta Casa o discurso do Conselheiro Antonio
Correa de Oliveira Andrade, resgata-se um testemunho precioso da tradicional contribuição pemambucana ao desenvolvimento cultural de nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

-

--------- - - - -
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SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU DisCURSO:
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Uma felicidade inusitada, o que considero honra,
falar neste Tribunal de Contas, e a convite de seu
presidente, Ministro Marco~ Vilaça, possuidor de sólida
cultura e poder de sintese, sabendo impor sua orientação
com mestria, quando di~ige na busca ~e ~rangências e,
valendo-me de Gilberto Freyre, acrescento que tem suas
insurgências e ressurgências. Assim, afirma propósitos
e deixa marças de proficua administração.
Aceita
desafios para resolvê-los, na conformidade de princípios
que nortearam sempre o seu viver de professor
e
intelectual.
- Mantém
fidelidade,
intransigente
fidelidade à terra natal, trazendo em gestos e simbolos
sua lembrança e evocativos do rincão que lhe é por
demais caro, e cuja pernambucanidade sempre exalta.
O motivo da distinção, haver sido aluno
da·
Faculdade de Direito do Recife e integrante de turma de
que fizeram parte,
entre outros, Ariano
Suassuna,
duplamente imortal, pertence às Academias Brasileira e
Pernambucana de Letras; Aloísio Magalhães, de relevantes
serviços ao país; Joacil de Brito Pereira, que teve o
testemunho invocado pelo Ministro Marcos, ao proferir,
recentemente,
conferência em João Pessoa sobre
o
controle externo nas comemorações do Tribunal de Contas
da Paraíba,
pelos 25 anos de sua instalação, quando
governador João Agripino, qUe poste~ormente faria parte
desta Corte de COntas; Carlos Maciel, que, em crise de
fê, já formaQo, para superá-la foi estudar Astronomia; e
Elvia Lordelo, nos dois primeiros anos do curso, a quem
chamava afetivamente de baiana, e que, colaborando em
revistas, com poesias e artigos, revelava inteligência e
pendores para as letras. com o vigor e beleza da
juventude, despertava paixões platônicas; uma delas, a
do acadêmico Ernani Borba, que, em versos escritos nas
paredes do prédio, revelava sua admiração e a esperança
de concretizar sonhos.Faculdade mais que SE>squicentenária. Irmã gêmea·
de São Paulo e que, em convento dos
monges
beneditinos, tendo como primeiro diretor Pedro de Araújo
Lima, que seria o último regente do império, dele sendo
afastado pelo golpe da maiorídape de Pedro II, iniciou
suacs · atividades
em
Olinda,
cidade
marco
do
desenvolvimento e d~ pioneirismo noS estudos juridicos,
nos ideais republicanos e libertários. De sobrados com
azulejos, de igrejas com vários séculos, de
ruas
ladeirosas,
de morros, de praias e de
mar,
de
tonalidades muitas e de inspiração a poetas de nomeada,
tanto na Provincia, como em todo território nacional.
da

Para Joaquim Cardoso é:
"Das perspectivas estranhas,
Dos imprevistos horizontes,
Das ladeiras, dos conventos e do mar".
Já Carlos Pena Filhó diz: "Do alto do
frade a vê.
De limpeza e claridade
é a paisagem diferente.
Tão limpa que se dissolve
a linha do horizonte.

As paisagens muito claras
não são paisagens, são len.tes.

mosteiro um
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São iria, sol, aguaverde·
ou claridade somente.
Olinda é s6 para os olhos,
N~o se apalpa, é só desejo.
Ninguém diz "é lá que eu moro.".
Diz somente: "é lá que eu vejo.".
Assim, em centro urbano de tantas presenças e de
muitos encantos, instalou-se o então chamado "Curso
Jurídico", que logo se tornou de intensa atividade.
Joaquim Nabuco, em "Um Estadista do
Império",
livro ontológico, em que faz a biografia do genitor,
José Tomás, um dos primeiros a freqüentá-lo, afirma:

"Já então as faculdades de direito eram ante-salas da
Na Inglaterra aS associaçõeS· de estudantes
discutem as grandes questões politicas, votam moções de
confiança,
destroem
administrações,
como
faz
o
Parlamento.
Gladstone nunca tomou mais a sério os
grandes debates da Câmara dos Comuns do qu·e os da Uni~o
Câmara.

de Oxford, quando propunha votos de censura ao governo
de Wellington ou ao de Lord Grey~ Em Olinda não havia
esse simulacro de parlamentô em que se formam os
estudantes ingleses; os acadêmicos exercitavam-se para a
politica em folhas volantes que fundavam~"·
Quase trinta anos, a Faculdade. viveu em Olinda,
que adquiriu novo& ares, deixou o marasmo, tornou-se
buliçosa, mercê da presença dos.estudantes, que, nas
afamadas repúbli~as, davam expansão âs suas tendências,
indisciplinados,
às
vezes, em êpoca
carente
de
autoridade.
A regencial, de revoluções, de movimentos
sediciosos
que
ameaçaram
a
própria
integridade

territorial

~do

pais .

. Depois, no meado do século passado, ei-1a
no
Recife.
Muda algumas vezes de sede. os prédios não a
agasalhavam bem.
Até encontrar um definitivo, já na
república e em 1912. Vive agitação. Sente os novos
rumos do ensino.
Debates fazem-na vibrar~
Novas
c~-c;~pçÇ~s __ 4q __Direi_t_o mo_ti_vam polêmicas do
agrade dos
leitores dos jornais e professores, uns· por demais
conservadores, chocando-se c~ veemência às novas idéias
preconizadas pelos partidários da escola do Recife.
Avulta a figura de Tobias Barreto, que, dado, também, à
poesia, com método faz qo Teatro Santa Isabel palco de
intensa
vibraçAo, ao enfrentar Castro
Alves,
de
espontaneidade
genial.
.Tobias, com os
escritores
alemães,
faz
prosélitos:
Silvio
Romero,
Clóvis
Beviláqua, Martins ~ar, Graça Aranha, Artur Orlando,
que
deram notável ··~ontribuição às
nossas
letras
jui!dicas .. Pela intransigência dos que não quiseram
acompanh~
a evolução, ficou comentadíssimo o concurso
de Silvio Romero, em que, exasperando-se ante
os
examinadores,
principalmente
Coelho
Rodrigues,
classificou -os de ineptos e ignorantes.
A . argüição
tinha
começado
sob os
auspícios
das
dOutrinas
filosóficas de Cousin e os lentes buscavam criar todas
as dificuldades ao examinado, que, indignado e no calor
da discussão, afirmou: "A metafísica morreu.". Quem a
matou? A resposta de Silvio foi se levantar e não
continuar a prova. Esse incidente 1r1a ser
muito
explorado pelos seus inimigas, como José Verissimo e
Lafaiete Pereira.
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Em opiniões assim,
~astreadas
em mestres
de
notável saber, iriam os estudos se aprimorando, marcando

época,

inovando,

formando

correntes

de

magistrados,

advogados
e
cientistas
que
conseguiram,
conscientização do presente, projetar o futuro.

na

Assim, tem sido a Faculdade de Direito do Recife.
Afirmativa.
RevoluciGnária nos ensinos·.
Dinâmica.
Relicário nosso.
o fluir dos anos lhe ê leve .Pelo
desempenho na afirmação da cultura juridica, essencial
ao estado de direito. Faculdade que, para o professor e
ex-reitor Paulo Maciel, "é um estado de espírito.".
Gilberto Freyre, em lapidar prefâcio a livro de
Pereira, acentua: "Na Faculdade de Direito do
Recife é que se desenvolveu de modo mais vivo a tradição
Nilo

coimbrã, primeirô trarismitida a Olinda, e, segundo a
qual, a formação de bacharéis em Direito era uma
formação mais humanistica que técnica. Tanto que nela
avultavam as preocupações filosóficas, madrugavam. as
parassociol6gicas, juntavam-se as próprias musas aos
estudos
doutorais,
sem lhes fazer~m
mal,
antes
baneficiando-os ou abrilhan~ando-os. Formacao, portanto,
já universitária em vez de estrêitamente profissional.".
E C16vis Bevilãqua, em célebre oração, enfatizou:
•Tudo quanto vos disse não foi ma~s.do que um modo de
unir o meu espirito ao espirito da Faculdade de Direito
do. Recife, dos grandes mestres c;iue criaram esta grande
força
moral construtora da cultura nacional,
que
elaboraram tantas l:>elezas do pensamento juridico para
ilumdnar a vida do povo brasileiro e que, felizmente,
vêem a sua empresa continuada dignamente pelos que no
momento presente os substituem.•.
Fa~dade
que,
no
coração
da
capital
pernambucana, recebe a brisa amena e acolhedora dos rios
Beberibe e capibaribe que, em suas ágÜas mansas e por
vezes vio~entas, trazem toda uma história, bem descrita
pelo poeta maior João Cabral de Melo Neto. Hist6ria de
êxodo, de conflitos, de desajustamentos, de tristezas,
de
voraCidade, de indüstrias querendO
engolir
a
concorrente, de usinas gulosas de terras, absorvendo as
dos vel~os bangüês, fazendo-os de fogo morto.

Nesses conflitos, nesses choques, nesses embates,
imprescindível a presança do advogado .. Cada dia melhor
situado na profissão que é garantia, ·e qua, n·o prestígio
da lei, contém os desmandos dos arbitrários. Realmente,
a indispensabilidade e o prestigio da advocacia, ,hoje
alçada a tratamento constitucional (art. 133), exigem se
destine ao advogado espaço. físico para que possa,· com
plenitude e dignidade, desempenhar seu nobre e relevante
papel de intercessor.
A advocacia, não mais resta dúvida, ê
serviço
público, sobretudo nos Estados de Direito-Democrático,
como
o Brasil, nos quais imperam
"as
garantias
fundamentais do cidadão", direitos invioláveis que são
oponiveis ao pr6prio Estado.
Merece realce trecho do brilhante voto proferido '
pelo Ministro Gomes de Barros, do superior Tribunal de
Justiça, no Mandado de Segurança n• 1.275, pUblicado· nà
RDA, volume 189:
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"Tampouco se pode enxergar no advogado apenas
um
auxiliar do juiz. com atuação secundária na atividade
jurisdicional. Em verdade, ele ocupa um dos vértices da

relação processual, atuando com absoluta autonomia, em
indispensável à administração da
Justiça

atividade

(Constituição Federal,

O

art~

~33).".

lembrado Rui Barbosa, patrono
dos
Tr~ais
de Contas, proclamava que o advogado "é a
fonte de onde fluem o direito, ·a esperança na justiça e
a liberdade na lei. n •
~~mpre

O professor Caio Mário da Silva Pereira diz
que
"enquanto
o técnico vive a vida técnica em
seu
tecnicismo, o advogado esti em constante integração com
a problemática social. Ele a compreende. Ele a sente.
Ele
a sofre. Está em condições de opinar e
de
esclarecer. E, quando o eclipse obscurece as liberdades
fundamentais,
ele, e não outro, é
habilitado
a
manifestar o instrumento restaurador.".
Providencial
a
iniciativa
deste
Tribunal,
oportuna sobremaneira, pois a carta Magna franqueou
expressamente
a postulação Aadvocatícia
na
esfera ·
administrativa quando, no art. 5°, inciso LV, impôs a
observância do contradit6rio e da ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
Os
Tribunais
de Contas,
hodiernamente
com
competências fiscalizadoras, de inspeção, consultivas e
julgadoras
tão amplas e bem definidas
no
texto
constitucional, abrem alas para a atuação dos advogados
que trarão enormes colaborações no desenvolvimento do
processo, na investigação da verdade e na construção de
justos julgamentos e boa. jurisprudência administrativa.
Advogado que, por iniciativa do presidente desta
Casa, Ministro Marcos Vilaça, que s~nte a realidade dos
dias atuais de conquistas e reformas, hoje, tem sala
própria, para os exames dos processos e redação das
peças exordiais, em ambiente confortável, devidamente
equipado. Sala com o nome de antigo
ex-servidor,··
Ministro Luiz Gallotti, de vida dedicada ao Direito e de
ascensão reveladora da boa cultura juridica e
de
inteireza moral. Que exerceu a advocacia, pertenceu ao
Ministério
PGblico, foi do Pleno deste
Tribunal,
presidindo-o e, no SUpremo Tribunal, exerceu todos os
cargos de realce, inclusive a presidência. Mantém,
assim, uma tradição de familia de juristas, que, ao
c:Ultuar o direito, revela pendores e exemplar conduta,
dignificantes e consagradores, merecendo não apenas do
seu Estado, Santa Catarina, mas de toda a comunidade
brasileira, o reconhecimento pelo que fe; e faz, na
consolidação do primado da lei, do estado de ~ireito,
anseio maior de todos nós.
Que
o patrono da sala seja a
büssola,
a
inspiração de todos nos rumos de uma época nova, de
reconhecimento da cidadania e que este Tribunal continue
o seu ideário de orientação e de defesa do ·patrim8nio
pilblico, na vigilância constante para que os recursos
tenham uma correta aplicação e o pais viva dias de
austeridade, buscando o racional e o eqüânime
na
valorização constante do êtico, tornando-se, assim,
motivo de orgulho e de confiança dos que acreditam em
dias melhores, fundados na dignidade humana.

----------------
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O SR. ROMEU TUMA (PSL.SP) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tive o privilégio de participar, dia 15 de maio deste ano, do Primeiro Simpósio e Mesa de Negociação sobre Automóveis
(Controle de Fronteiras, Prevenção e Recuperação),
dentro do Encontro de Empresas de Seguros e Resseguros do Mercosul, realizado em Assunção, Paraguai. Venho a esta tribuna para expor alguns aspectos do problema de furto e roubo de veículo como foram abordados naquele simpósio, por afetarem diretamente os países integrantes do Mercosul.
Tenho acompanhado as iniciativas conjuntas,
especialmente entre Brasil e Paraguai, objetivando
instituir mecanismos legais e operacionais comuns a
ambos os pafses, com vistas a combater aquele
ramo do crime organizado. Nessa conformidade, somei minha opinião à dos demais participantes, ou
seja, a de que se antes a preocupação com problema era grande, hoje precisa ser redobrada em
consequência da implementação do Mercosul. Nesse sentido, vejo sobressaírem-se dois marcos de capital importância. O primeiro, anterior à vigência do
Mercosul, é representado pelo acordo que, no dia 1°
de setembro de 1994, os presidentes Itamar Franco
e Juan Ca~os Wasmosy assinaram pelo Brasil e
pelo Paraguai para facilitar a devolução de carros
furtados ou roubados e levados· para t.Ím dos dois
pafses. Uma série de medidas implantades em decorrência desse acordo serviu para inibir aquela prática e para ressarcir parte dos prejuízos .que continuam a ser causados por aqueles delitos. O segundo marco é o Acordo entre os Governos da República .Federativa do Brasil, da República Argentina e da
República do Paraguai sobre Segurança na Área da
Fronteira Trfplice Comum, assinado pelos três países dia 18 de maio do ano em curso, em Buenos Aires.

o

Evidentemente, os obstáculos que o acordo de
Buenos Aires criará para o tránsito de veículos furtacios ou roubados na fronteira tríplice comum deverá
constituir o produto principal das ações nele previstas, pois seu artigo 1° diz que os signatários acordam em "coordenar a ação dos órgãos com competência na área da fronteira, a fim de controlar o ingresso e saída de pessoas e veícu!os, assim como a
autenticidade de sua respectiva documentação, no
intuito de prevenir e combater atividades ilegais e
possfveis atos de terrorismo." Os demais artigos
complementam essa idéia, pois tratam da criação de
mecanismos -como uma base comum de dados sobre pessoas e veículos e a permanente troca de informações - que a transformarão em realidade. Es-
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pero que, em decorrência dos estudos realizados
pelos órgãos técnicos de cada país signatário, a implementação desse acordo chegue a bom termo e
se possa ganhar, assim, uma barreira efetiva contra
ao crime organizado, que ignora fronteiras e soberanias nacionais.
Entre 4 e 1O de outubro do ano passado, participei da Assembléia Geral da INTERPOL, que congregou seus 176 países-membros em Beijing, China. E, por felicidade, vejo que:as principais recomendações daquele conclave relativamente ao Mercosul
estão contempladas no acordo de Buenos Aires. Em
Beijing, o plenário da Assembléia Geral aprovou todas as sugestões e decisões do Grupo de Trabalho
do Mercosul, especialmente as adotadas em sua primeira reunião realizada em Buenos Aires, em junho
de 1995.
Sr. Presidente, a nossa indústria automobilísticá concentra em São Paulo seo maior parque fabril.
Ali circulam e estão registrados 10,3 milhões de veículos, ou seja, a metade da nossa frota nacional. O
diretor do Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN de São Paulo, meu colega e amigo, delegado
de polícia Enos Belochi Jr., propôs àquela iridústria
que incorpore aos veículos os chips chamados ,ag•,
urna espécie de etiqueta eletrOnica. E encontrou
grande receptividade através de rádio-frequência,
em uso há muitos anos em países mais desenvolvidos, além do baixo custo desses dispositivos. O preço final de um "tag" poderia ser menor que 5 dólares, no volume de utilização previsto. A idéia foi levada pelos técnicos de São Paulo aos demais dirigentes de DETRANs, recentemente.
É fácil imaginar o que representaria, em termos
de controle de fronteiras, assim como de prevenção
e recuperação nos casos de furto ou roubo de veículos, contar-se com um sistema eletrOnico de registro
do tipo "tag'. A repressão eficaz repercutiria imediatamente sobre o narcotráfico e o contrabando de armas e munições, pois é sabido que veículos furtados
ou roubados funcionam. como "moeda' entre traficantes e contrabandistas. Além disso, com a inibição
do furto e do roubo, os prêmios de seguros poderiam ser diminuídos, beneficiando grande número de
novos segurados.
Não se pode precisar com exatidão quantos
veículos furtados ou roubados cruzam nossas fronteiras. No Brasil, estima-se que o número não seja
tão expressivo quanto se imagina, relativamente ao
total de delitos dessa natureza, pois há indícios de
que apenas cinco por cento dos veículos nessa situação são levados para países do Mercosul e para
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a Boliilia. Seriam de 1O a 20 mil, no ano passado,
perlodo em que, apenas na região metropolitana da
Grande São Paulo, ocorreram 90.215 furtos e rou.llos daquele tipo. O fndice de localização não chega
- a"ãtingir 40%, devido a um amplo esquema de crime
organizado e destinado a desaparecer com os 60%
resfãntes, seja através de fraudes em documentos e
chassis, seja por meio dos "desmanctles", uma praga internacional.
No caso das fronteiras, a interceptação de vefculos é importante, quando menos seja pelo efeito
psicológico inibidor. Além disto, há o aspecto relacionado ao tráfico de entorpecentes e de armas, como
já se comprovou em inúmeros casos. Por exemplo,
a Polfcia Federal descobriu através do desmantelamento de uma quadrilha especializada no roubo de
carros importados em São Paulo e comandada por
um casal preso em flagrante com 13,2 quilos de cocafna, armas, ;munições e microcomputadores, que
tais vefculos eram trocados por US$ 15 mil ou pór 5
quilos de ·cocafna cada um, no Paraguai. Por sua
vez, a Policia Civil Paulista, ao efetuar uma das
maiores apreensões de maconha regiStradas no Estado, isto é, três toneladas armazenadas num sftio,
em tabletes prensados de três quilos cada um, verificou que a droga também fora trocada por vefculos
furtados e roubados e levados àquele pafs.
Por sua vez, .a delegação argentina presente
ao Simpósio lembrou que o controle de fronteiras é
um tema permanente na agenda dos mandatários
dos pafses integrantes do Mercosul. Extemou também sua preocupação com a dificuldade em adotar
medidas que conduzam à solução dos problemas
que se vem agravando, em· especial as atividades
ilegais em Cidade do Leste, Foz do .lguaçu e em
Porto lguaçu. Ressaltou o papel das empresas saguradoras para facilitar a adoção de medidas de
controle efetivo como "uma meta irrenunciável para
os seguradores participantes desta comunidade do
Sul". Quanto ao furto e roubo de vefculos, assinalou
tratar-se de tipos de delito sumamente importantes,
"sendo um dos negócios ilfcitos que movimenta mais
somas em dinheiro." Na Argentina, a porcentagem
de veículos furtados ou roubados relativamente à
produção "é altamente significativo e o fndice de recuperação é baixo, ao redor de 20",{, •. O modus
operandl do crime organizado no setor é semelh~
te àquele verificado no Brasil, com "puxadores•, receptadores, "desmanches" etc. - isto é, toda uma estrutura. que começa no furto ou roubo do vefculo,
passa pelo seu uso em assalto a mão armada, no
tráfico de drogas e no contrabando. A representação
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argentina formulou apelo para que se unam estorços
numa campanha solidária entre autmidades politicas, forças de segurança e companhias seguradoras, objetivando a adoção daquelas medidas. Além
ãJSSO, acentuou que, no âmbito dessas companhias,
a prevenção dos prejufzos passa por uma melhor
formação de profissionais, pois há gerentes de mercado que desconhecem a ameaça e "continuam assumindo riscos que, em larga escala, resultam catastróficos no final. •Ainda para controlar os efeitos
negativos dos riscos, há a necessidade de elaboração de estalfsticas, a nível de responsável do mecanismo de prêmios e castigos", utif~zação da rede bancária para a cobrança de seguros; classificação de algumas exclusões da cobertura e eliminação de outras.
A representação paraguaia frisou que o problema "se converteu, nos llftimos tempos, em uma verdadeira catástrofe" para quase todos os pafses e
qÜe, no Paraguai, a "situação é altamente critica devido a três motivos principais: o elevado valor .das
unidades roubadas; o elevado nfvel das prioridades
e baixos limites· dos contrates de resseguros; aS dificuldades de diversas naturezas para a recUJ)EI!Bção
das unidades". Esse quadro obriga as seguradoras
paraguaias a adotar medidas sérias paia salvaguardar os próprios interesses, tais como "modificação
das taxas tarifárias; observação de valores seguráveis; exigências de dispositivos anti-roubo, coberturas excepcionais pai-a veiculas com maior probabilidade de sinistro; métcdos de cc-seguros para
atomizar as déspesas com sinistros; urgente pedido
de apoio às. autoridades encarregadas do controle; e
prevenção e recuperação dos vefcufos roubados".
DiSSe ainda que o desaparecimento por furto ou roubo l'tem muito a ver com o controle de fronteiras, a
maior parte das quais, como a do Chaco, ocupada
por áreas desérticas que se limitam, por sua vez
com áreas dos países fronteiriços muito pouco controladas por sua extensão e escassa população, situação que se converte em obstáculos inarredáveis
para a recuperação dos veículos roubados". As estatrsticas ofiCiais indicam uma média de dois mil vefculos furtados ou roubados por ano no Paraguai, em
1994 e 1995. O controle, a prevenção e a recuperação exigem medidas de emergência e estreita cooperação entre os pafses integrantes do Meroosul,
envolvendo as autoridades encarregadas do controle de fronteiras e as empresas seguradoras. Quantc
a esse controle, a delegação paraguaia ressaltou
que existem acordos sobre o transporte internacional terrestre e manifestcu seu desejo de que sejam
eles cumpridos em plenitude. Acrescentou que, den-
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tro de um esquema de prevenção se encontra a Lei
n• 608, ainda não regulamentada, que cria o sistema
de matrfc:ula e identificação do veículo, mediante o qual
lantlém se identifica o proprietário ou o possuidor.
Estas, Sénhor" Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, as informações que tenho a oferecer
à Casa, as quais apresento na condição de participante brasileiro, indicado que fui pelo Senado, do
Simpósio e Mesa de Negociação sobre Automóveis
(Controle de Fronteiras, Prevenção e Recuperação),
dentro do Encontro de Empresas de Seguros e Resseguros do Mercosul, realizado em Assunção Para~
guai.
·
·
Muno obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ·O Sr. Senàdor José Eduardo Outra enviou à Mesa projeto, cuja
tramitação, .de acordo com o disposto no art. 235, inciso III, alínea a, Hem 3, do Regimento Interno, deve
ter início na hora do expediente.
.
A p!ÓP.OSição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A Presidência designa para a Sessão Deliberativa Qrdináril!- a
realizar-se· amanhã, às 14h30min, a seguinte
ORDEM DO DIA

-1PROJETOÔE DECRETO LEGISLATIVO·
N° 35, DE 1996
DiscuSsão, em tUrno únicó,. do Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1996 (n° 221/95, .na Câmara dos Deputados) que aprova o texto da Resolução (42) 3 da Assembléia Geral do Ins!Huto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNI·
DROIT), adejada em sua 42" sessão, em 12 de dezembro de 1989, pela qual se introduz. emenda ao
parágrafo 1° do artigo VI de seu Estatuto Orgânico,
tendo
Parecer favorável, sob n" 361, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 36, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1996 (n• 232/95, na Câ·
mara dos Deputados) que aprova o texto do Convênio de Sede da Rede de Informação Tecnológica latino-Americana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995, tendo
' Parecer favorável, sob n• 362, de 1996, da ComisSão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

_.__ ------- -
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-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 37, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 37, de 1996 (n• 222/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos Mexicanos, em Brasflia, em 26 de
maio de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 363, de 1996, da Comissão
.
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encerrada a sessão:.
· (Levanta-se a sessão às 1Bh36min.)

DISCURsO PRONUNCIADO PELO
SR. BERNARDO CABRAL NA SESSÃO DE
28-6-96, QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, no ano passado, desta mesma !ri-·
buna, anunciei à Casa uma série de estudos que eu
me haviá· proposto, no desempenho de meu mandato de Senador, a fim de que houvesse urna contribuição partida de quem recebeu urna representação,
associada a urna equipe de assessores técnicos do
mais alto nível;
Essa foi a razão de termos dado à publicidade
o livro sobre a bacia hidrográfica, recursos hfdricos
ligados à Amazônia brasileira, quando ressaltei a
cooperação do Professor Arnaldo Augusto Setti, que
chefiava a equipe, a contribuição do ltamarati e de
outros companheiros que integravam então o hoje
extinto Partido Progressista. Aquela obra tomou o
número da série 001.
·
Hoje, quero anunciar a este Senado, e também
será distnbufdo à Câmara dos Deputados, um trabalho in!Hulado •o Município_ e a Cidadania". É uma seIeção de textos para o administrador público e o cidadão, que vai'ter, pelo menos, SOO páginas e que
traduz urna grande ânsia que sempre existiu por parte daqueles que, exercHando a sua atividade no Município, seja corno prefeito, seja como vereador, não
têm ao seu alcance urna bibliografia ·que não seja
esparsa.
·
. Lembro-me, quando do primeiro trabalho intHulado •o Papel' das Hidrovias no Desenvolvimento
Sustentável d~ Região Amazônica Brasileira", de
que logo se transmitiu ao grande público que aquela
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era uma obra, um trabalho para consulta, uma vez
que não se tinha condições, senão pela variedade
que gira em tomo do assunto, de uma consulta com-

pacta.
Ainda hoje um companheiro meu, o Dr. Mário
Frota, que foi Deputado Federal durante 12 anos, dizia-me que um de seus filhos tev/3 muita dificuldade,
no começo do ano passado, para fazer um trabalho
que lhe havia sido encomendado, recomendado, imposto pela sua escola, sobre hidrovia, e não conseguia fazê-lo até o instante dessa obra publicada com
a contribuição do Senado.
Agora, Sr. Presidente, na orientação que me
tracei, trago para os Srs. Senadores, eu diria, o trabalho mais alentado que já se fez sobre município e
cidadania. A seleção de textos que aqui foi feita, e
que não poderia ser apenas trabalho de uma só pessoa, começou quando o meu chefe de gabinete, Dr.
Alexandre Ladeira, dava-me a idéia de que era preciso não só partir para um trabalho que englob~·
a seleção, a ordenação e a edição de textos, como
mostrar àqueles que seriam candidatos a vereadores e prefeitos, numa hora em que o autor não tivesse interesse nisso - que é exatamente o meu caso.
Debruçado nisso, convidei o Dr. Arnaldo Augusto Setti, Luiz Antonio da Rocha e a minha subchefe
de gabinete, Drl Eusanete Lucas SanfAma, uma vez
que o desastre automobilístico afastava, corno afastou,
durante quase quatro meses, o Dr. Alexandre Ladeira,
e ~meçamos a trabalhar sobre isso.
Sem fàlsa modéstia, com a prática que sempre
tive em termos de legislação,. começamos a fazer
uma compilação. E este ~apenas o trabalho, que se
diria como um espelho na chamada linguagem jornalística. Na próxima semana, provavelmente; já estará sendo distribuído entre os eminentes Senadores, menos para enriquecê-los, uma vez que já são
dotados de capacidade para tanto, uma contribuição
àqueles companheiros que conosco convivem aqui
no dia-a-dia.
E é assim, Sr. Presidente, que cada vez me
dou conta de que um mandato desempenhado com
seriedade - e vou ler para v. Ex" o que será a apresentação - sempre resultará em algo útil.
Na apresentação, digo o segainte:
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Preoct.ipado com a absoluta necessidade do
pleno exercício da cidadania para a consolidação da
democracia brasileira, orientei a minha Assessoria
Técnica no sentido de ultimat um trabalho destinado
ao interior do Estado do Amazonas - onde é mais
eloqüente a realidade da vida amazonense - denominando-o de O Município e a Cidadania.
Tal orientação· sinalizava para a utilização de
textos consagrados de respettáveis instituições e autores, além da colete de informações de ordem prática e institucional, que, de qualquer sorte, consegui
colocar em alguns anexos que acompanham esta
obra.
Destarte, do conceito jurídico do município,
passando por sugestões sobre estruturação de uma
prefeitura; suas relações intergovemamentais; parti- .
cipação popular; rotina· administrativa; processo legislativo; sistema municipal de saúde: planejamento
municipal; questão da propriedade - e até mesmo a
intervenção no·. município -, poderão tanto o administrador público quanto o cidadão dispor de subsídios
para a efetiva participação no processo politico.
Ao final desta apresentação, agradeço às entidades que prestaram a colaboração, notadamente o
Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM.
Devo dizer, Sr. Presidente, que se deu rigoroso
cumprimento do disposto no art. 49 da Lei n• 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, que é aquela q[l_e não
permite que se utilize um trabalho pessoal que não
tenha sid~ autorizado pela repartição ou autor com··
petente.

Com isso, trago para o debate, para a informação, para a consulta uma obra que considero, menos por dela ter participado, e mais pelo caudal que
aqui se encontra, o mais alentado trabalho sobre o
município e a cidadania.
Com esta comunicação, espero que o interior
do Estado do Amazonas possa, brevemente, ter. em
cada uma de suas prefeituras, em cada Câmara de
Vereadores, um trabalho que permita fazer consulta
para não haver incidência de erros.
Por fim, Sr. Presidente, registro, mais uma vez,
os meus agradecimentos a todos aqueles que acompanharam comigo a feitura dele, O Município e a Cidadania
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Ata da 3ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 4 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Ca/heiros e Ney Suassuna e da Sr'! Emr1ia Fernandes

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antonio Carlos Valladares - Artur da Távola- Bello
Parga - Bani Varas - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Darcy
Ribeiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emma
Fernandes - Epilácio Cafeteira - Emandes Amorim
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Aaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- !ris Rezende - Jader Barbalho -Jefferson Peres João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira - José
lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra
- Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portela - Lúcio Alcântara - Lúcio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Totó
Cavalcante -Valmir Campelo - Vilson Kleinübing Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, projetes de lei do Senado que serão lidos
pelo Sr. 1° secretário em exercício, Senador Romeu
Tu ma.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N2152, DE 1996
Introduz modificações nas carrocerias dos ônibus urbanos.

O Congresso Nacional decreta:
Arl 1° Os ônibus destinados ao transporte urbano devem ser equipados com:
I - motor de !ração localizado na parte traseira
ou central do veículo e isolado térmica e acusticamente do comportamento utilizado pelos passageiros;
11 - transmissão automática.
Arl 2" Os fabricantes, ps importadores, os
montadores e os encarroçedores de veículos terão
prazo de dois anos, a contar da publicação desta lei,
para atenderem ao disposto no arl 1°
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arl4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Brasil é hoje o maior mercado mundial de
ônibus, contando com uma frota operante de maior
de 80 unidades: É também o maior fabricante desse
tipo de veículo, produzido, com folga entre· 12 e 15
unidades por ano.
Os ônibus brasileiros são considerados sob,
mu~os aspectos como de excelente padrão tecnológico por usuários de diversos países. Sua reconhecida qualidade decorre especialmente dos constantes aprimoramentos introduzidos no ônibus rodoviário. Modernizados em vista de exigências impostas
pelo DNER, mas sobretudo pela acirrada concorrência exercida, quer pelas empresas estrangeiras
(principalmente argentinas e uruguaias) no transporte rodoviário internacional de passageiros, quer pelas companhias de aviação, os ônibus rodoviários
apresentam hoje padrão de conforto para o usuário
comparável ao dos transportes aéreos.
A modernização não contemplou da mesma
forma os ônibus urbanos. Embora algumas inovações. ou mesmo novos tipos de veículos, tenham sido
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introduzidas nos últimos anos, a grande maioria dos

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 153, DE 1996

ônibus urbanos continuam a ser fabricada segundo
projeto tecnologicamente superado. Montados sobre chassis de caminhão, com piso elevado demais
para o acesso dos passageiros, esses vefculos não
incorporaram importantes melhoramentos conhecidos do mercado brasileiro há mais de 20 anos. Entre
as melhorias mais importantes, e que são atualmente de uso corrente em países mais desenvolvidos
estão a transmissão automática e o posicionamento
do motor de !ração fora do compartimento dos passageiros, geralmente na parte traseira ou central do
veiculo.
·
A transmissão automática elimina as constantes trocas de marcha (cerca de 4 mil) efetuadas ao
longo do dia, que provocam cansaço físico e psicológico dos condutores dos veículos e comprometem
sua atenção ao tráfego. A transmissão automática,
além disso evita 'maior desgaste das peças ocasionado pelo câmbio manual que prejudica o. desempenho da suspensão e dos freios e assim, a segurança
das viagens.
O motor traseiro ou central, isolado acústica e
termicamente, reduz o desconforto gerado pelos excessivos ruídos, calor vibrações, que causàm no
motorista irritação e cansaço com danos irreparáveis á saúde desses profissionais. Do ponto de vista
dos usuários, o novo posicionamento do motor possibilita a ampliação do espeço de embarque e de- •
sembarque, além de sensível diminuição dos níveis
de poluição sonora.
As aHerações propostas representam pois melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, indiscutível aumento dos nfveis de segurança das viagens e de conforto para os usuários. É
importante mencionar ainda que as planilha.-. de cálculo definidas pelo Grüj:>o ·de Trabalho criado pela
Portaria n• 644/94 do Ministério do Trabalho mostram que a substituição da frota de vefculos convencionais por ônibus equipados segundo a presente
proposta, mantida a mesma distribuição etária da
frota, representaria aumento no valor da tarifa para
os usuários de, no máximo 12% cerca de R$ 0,08
para média das cidades brasileiras.
Pelas razões expostas solicitamos a colaboração dos ilustres Senadores para aprovação da presente matéria.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. - Senador José Eduardo Outra, (PT- SE).

Acrescenta incisos ao ar!. 19 da Lei n• 8.629,
de 25 de feVereiro· de 1993, que incluem ex-proprietários de áreas alienadas para fins de pagamento de
débitos originados de operações de crédito rural na
ordem preferencial de distribuição de imóvel rurais
pela reforma agrária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescentam-se ao art. 19 da Lei n"
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, os seguintes incisos, renumerando-se os demais:

(À Comissão de Assuntos Econômicos
·
- decisão terminativa.)

'Art. 19.................................................
III -aos ex-proprietários de terra, cuja
propriedade, de área total compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, tenha sido alienada para pagamento de débitos originados de operações de crédito rural
ou perdida na condição de garantia de débitos da mesma origem;
VI - aos engenheiros agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas. •
Ar!. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

A Lei n• 8.629, de 1993, que regulamenta os
dispositivos constitucionais sobre reforma agrária,
dispõe, em seu ar!. 18, que a •..• distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á através de
tHulos de domínio ou de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 1o (dez) anos" Seu artigo seguinte estabelece a ordem preferencial de distribuição
desses imóveis, contemplando em primeiro lugar o
proprietário desapropriado e, sucessivamente, os
que trabalhavam aquela terra, a qualquer título; os
parceiros, arr~ndatários, posseiros e trabalhadores
de outros imóveis; os proprietários de áreas inferiores à propriedade familiar; e os agricuHores proprietários de áreas insuficientes para sua manutenção e
a de sua famflia.
A nosso ver, areferida ordem. de preferência,
consagrada na Lei padece de duas lacunas evidentes, omissões que o presente projeto se propõe ã
sanar. Trata-se, em primeiro lugar, da categoria dos
ex-proprietários de glebas de pequeno porte, obrigados a vender suas parcelas para sanar dividas contraídas com a única finalidade de produzir. Sabemos
todos que o movimento dos juros bancários os últimos anos descolou-se por completo da evolução
dos preços alcançados pelos produtos agropecuários, tomando os débitos originados no crédito rural
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virtualmente impagáveis apenas com a comercialização da produção. Inúmeros produtores, muitos de
pequeno porte viram-se, para honrar os compromissos assumidos, na contingência de vender sua terra
e abandonar a produção. E outros tantos chegaram
mesmo a perder suas terras, gravadas que eram de
ônus originados de operações de crédito rural.
Consideramos que esses ex-proprietários, anligos donos de glebas de área compreendida entre
um e quatro módulos fiscais, limites que a Lei utiliza
para definir a pequena propriedade, deve, ser incluídos no universo dos beneficiários potenciais da reforma agrária. Possuem inegavelmente experiência
de produção rural e dela foram excluídos por determinações de ordem macroeconômica sobre as quais
não têm influência alguma. A omissão dos ex-proprietários no texto da Lei toma-se particularmente
imprópria quando conforme noticiado recentemente,
o Incra converte-se em comprador preferencial das
terras do Banco do Brasil, obtidas a tftulo de pagamento de dívidas, para fins de reforma agrária. Propomos a inclusão desses produtores na ordem de
preferência legal, logo após a posição do desapropriado e a dos trabalhadores já residentes no imóvel.
Em segundo lugar o projeto inclui outra categoria no universo de possíveis beneficiários: os agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas. Trata-se de
categorias de profissionais formadas, em universidades e escolas técnicas, na aplicação da ciência e da
tecnologia a produção agropecuári~.
Essa formação, permite a nosso ver, estabelecer expectativas de sucesso dos assentados com
esse perfil, expectativas tão legftima pelo menos,
quanto aquelas "fundadas na experiência agrícola
anterior do pleiteante.
Essas as ~ões que nos levam a submeter o
prjlsente projeto de lei à consideração de nossos
ilustres pares.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. - Senador Lúdio Coelho.
LEGISLAÇÃO CITADA'

LEI N° 8.629, DE 25 DE·FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre a regulamenlação dos
dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previsto no capítulo lU,
Título Vil, da Constituição Federal.
Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á através de títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de
1O (dez) anos.
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Parágrafo único. O órgão federal competente
manterá atualizado cadastro de áreas desapropriadas e de beneficiários da reforma agrária.
Art. 19. O titulo de domínio e a concessão de
uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou ambos, independentemente de estado civil, observada
a seguinte ordem preferencial: •
I -ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a
preferência para a parcela na qual se situe a sede
do imóvel;
11- aos que trabalham no imóvel desapropriado como posseiros •. assalariados, parceiros ou arrendatários;
lll - aos que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, em outros im6veis;
IV - aos agricultores cujas propriedades não
alcancem a dimensão da propriedade familiar;
V - aos agricultores cujas propriedades sejam,
comprovadamente, insuficientes para o sustento
próprio e o de sua famfiia.
Parágrafo único. Na ordem de preferência de
que trata este artigo, terão prioridade os chefes de
famma numerosas, cujos membros se proponham a
exercer a atividade agrícola na área a ser distribuída.

(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão tetminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os projetes serão publicados e remetidos à Comissão competente, devendo a sua tramitação ser iniciada a
partir de 1° de agosto do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1996 (n•
1.087195, na casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação a dispositivos da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
que dispõe sobre o Estatuici dos Militares.
Ao Projeto foram oferecidas duas emendas
que vão ao exame da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
São as seguintes as emendas oferecidas:
EMENDA N° 1-PLEN
Acrescente-se o seguinte artigo ao PLC
n• 30/96:
Art. É facultado aos militares, de que tratam os
artigos 117 e 122 da Lei n• 6.880, de 1980, o direito
de, caso não aprovados no estágio probatório de
que trata o artigo 41 da Constituição Federal, o re-
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tomo ao serviço ativo, computando-se, para todos
os efeitos, o tempo passado no exercício do cargo
ou emprego público permanente.
Justificação
A presente emenda visa dar ao servidor militar
o mesmo tratamento legal que é dispensado ao servidor civil, que assegura a este a contagem de tempo de serviço para todos os efettos legais, quando o
mesmo não é aprovado em estágio probatório em
cargo ou emprego público permanente, nos termos
da Lei n" 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único dos
Servidores Civis). -Senador Esperidião Amin.
EMENDA N° 2-PLEN (Substitutivo)
Dê-se ao Projeto de Lei da Câmara n• 30, de
1996, a seguinte redação:

• Dá nova redação a dispositivos da
Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares..•

·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O item XIV do art. 98 e os arts. 117 e
122 da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 98. ·······························--··-····-...
XIV - passar a exercer cargo ou emprego público civil permanente, cujas funções sejam de magistério de nível superior, ou
de educação técnica de nível médio profissionalizante, observado o disposto no art.
122;
Art. 117. O oficial da ativa que passar a
exercer emprego ou cargo público civil permanente, cujas funções não sejam de magistério de nível superior, ou de educação
técnica de nível médio profissionalizante,
será imediatamente transferido para a reserva, onde ingressará com posto que possuía
na ativa e com as obrigações estabelecidas
na legislação que trata do serviço militar,
não podendo acumular qualquer provento
de !natividade com a remuneração do cargo
ou emprego público permanente.
•Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspirante-Oficial e as demais praças empossado
em cargo ou emprego público permanente,
estranho à sua carreira, serão imediatamente, mediante licenciamento de ofício, transferidos para a reserva não remunerada, com
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obrigações estabelecidas na legislação ~o
serviço militar.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário."
Justificação
Em seu bem lançado voto em separado a este
projeto, na Comissão de Relações Exteriores, pelo
qual se manifesta contrariamente à proposição, a
nobre Senadora· Benedita da Silva demonstra que a
Constituição Federal privilegia a tal ponto a questão
educacional, que faz excepcionar, para tanto, a vedação de acúmulo de cargos no serviço público, de
modo a oferecer melhores condições de remuneração aos que se dedicam ao magistério. As peculariedades da vida castrense impedem a exala aplicação
dessas regras excepcionais do texto constttucional.
~. pois, por esforço de adequação, que a legislação
infraconstitucional, aponta a reserva remunerada
como solução que busca compatibilizar as restrições
impostas aos que se dedicam à vida militar com tomando por empréstimo de Gomes Canotilho a preçisa expressão - a neCessidade de vinculação do legislador ordinário a comandos de uma Constituição
dirigente, no sentido de dar-se prioridade à educação.
Bem compreenderam os Senhores Ministros
Militares as razões que levaram a que, na Lei n•··
6.880, de 9 de dezembro de 1980, fosse facultado
ao milttar, investido em cargo civil público permanente de funções de magistério, acumular os proventos
de suas atribuições de professor no ensino público
. com remuneração de militar da reserva. Com efetto,
salientam Suas Excelências na Expcsição de Motivos lnterministerial n• 85/MMJMEX/MAer/EMFA, de
29 de setembro de 1995, que essa autorização legal
inserida do Estatuto dos Militares "teve o intuito de
dar realce e elevada importância às funções de Magistério, tratando-as como exceção".
A questão ase resolver está em continuar a ordem jurídica, legitimamente, prestigiando essa situação excepcional, sem que haja qualqu(lr espécie de
artifício legal que permita a alguns abandonar •a profissão militar, não raro, após garantir os proventos
da inatividade, deixando o cargo de Magistério em
que foram expossados" (cf. EM lnterministerial n•
85/95).
Os dispositivos autorizativos dessa transferência anõmala para a reserva remunerada - acentuam
os Senhores Ministros Militares- "na forma como se
apresentam, geram a possibilidade da ocorrência de
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inoportunos afastamentos de militares da atividade,
em situações não condizentes com as qualificações
de que são dotados, decorrentes da cuidadosa e especializada preparação a que são submetidos ao
longo da carreira, à custa do dispêndio de consideráveis recursos da União Federal".
A alternativa preconizada pelo Poder Executivo
é, todavia, radical; supressão da exceção prevista
no Estatuto dos Militares, o que não se sintoniza
com o discurso de mero tamponamento dos ralos
detectados.
O que se deve procurar, ao contrário da solução aplastrante advogada pelo Governo, é alterar a
forma como os dispositivos hoje •se apresentam,
sem gerar "a possibilidade da ocorrência de inoportunos afastamentos de militares da atividade" e sem
lesar a União pelos dispêndios efetuados com a
qualificação e especialização desses profissionais.
t: certo que o art. 149 do Estatuto dos Militares,
combinado com os arts. 97 e 116, da mesma lei,
propicia, a nosso ver, a exigência da necessária indenização, em face dos recursos dispensados com
a formação dos militares que venham a se dedicar,
posteriormente, ao magistério civil público, nos casos de inobservância das carências requeridas por
lei. Ainda que pronunciamentos judiciais possam
apontar para entendimento diverso do que aqui exposamos (inexigibilidade de indenização, caso as
novas funções sejam de Magistério), cremos que a
solução politica e juridicamente correta está em tolerar a acumulação em questão com a investidura em
cargo ou emprego público, desde que de ensino superior, ou de educação técnica de nível médio profissionalizante.
Esta solução enfrenta dois argumentos da exposição de motivos: a) a adequação da titulação do
militar às novas funções educacionais; b) a dificultação da desistência do cargo, se o mmtar for aprovado, na medida em que a assunção ao posto, pelas
exigências dos concursos nas hipóteses autorizativas aqui contempladas, não haverá de ser mera simulação de dedicação ao Magistério, o que, de fato,
pode ocorrer com ingresso no ensino de 12 grau.
Por outro lado, na esteira do voto em separado
da Senadora Benedita da Silva, se é vontade politica
do Governo dar prioridade ao desenvolvimento científico e tecnológico, para efeito de nossa inserção
competitiva em uma economia globalizada: não há
que se falar em indenização, se o ingresso se dá no
nível médio profissionalizante ou no ensino superior,
mantido por entidade pública, pois tem-se aqui uma
vantagem sistêmica que, ao invés de punida, deve
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ser efetivamente incentivada. Estrategicamente, va-

liosos conhecimentos técilico-cientificos de nossa
comunidade militar devem ser compartilhados com o
mundo acadêmico oficial civil.
A redação propósta para o art. 122 do Estatuto,
por seu turno, afasta qualquer discussão em tomo
de eventual "aposentadoria precoce", com o que a
reserva remunerada, a priori, não pode ser confundida, em razão do disposto no art. 3 2 , § 12, da Lei n•
6.880/80, que conceitua a atividade e a !natividade
no serviço militar.
Por essas razões, e no esforço de obtenção de
uma solução conciliatória para o problema, confiamos no acolhimento pelos nobres Pares dessa nossa emenda substitutiva.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. -Senador José Eduardo Outra.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encerrou-se ontem o prazo para a apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n• 70, de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS)
a contratar operação de crédito, junto à Financiadora
de Estudos e Projetes - FINEP, no valor de um mi~
lhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte·
reais e sete centavos.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há oradores inscritos.
. Concedo .a palavra ao nobre Senador Artur da
Távola. S. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃÔ DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE

O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente,
peço a, palavra para uma cóinunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex'
será inscrito e, antes da Ordem do Dia, usará da palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
vou cingir-me aos cinco minutos, porque se trata
realmente de uma comunicação inadiável.
Porém, eu gostaria de iniciar congratularld<Hne oom
o Senador Artur da Táwla Só quero dzer parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Senador Esperidião Amin, V. Ex' disporá de cinco minutos antes do Expediente. Esta é a norma da Casa.
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Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Pro- .
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
• Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, talvez o assunto não seja de âmbito nacional, não tenha a importância que ensejasse meditação por parte de alguns Senadores, mas, para a Amazônia, e sobretudo para o Estado do Amazonas, ele é altamente momentoso, oportuno, porque traz novamente à consideração desta Nação a reimplantação do cultivo da
juta.
Há anos- e não faz muito tempo -, por volta de
1960 em diante, o Amazonas foi um dos maiores
produtores de juta da região. Imagine V. Ex", Sr.
Presidente, que, àquela altura, tínhamos uma produção em tomo de 60 mil toneladas; e, hoje, ela está
reduzida entre ;3 a 6 mil.
Estou de posse do expediente que recebi do
Dr. Ângelus Rlgueira, engenheiro, ex-Prefeito de
Manacapuru, cidade essa que já foi considerada não
só no Brasil, mas no mundo inteiro, como uma das
maiores produtoras de juta.
Nesse expediente, o eminente engenheiro Ân·
gelus Rlgueira, que, como disse, foi ex-Prefeito da
cidade de Manacapuru, me dá conte de que uma comissão do Ministério da Agricultura, da Secretaria de
Produção Rural do Estado, além de outros órgãos li·
gados ao setor rural, inclusive à Federação de Agricultura do Estado do Amazonas, foi à região e ali verificou, Sr. Presidente, a possibilidade de reimplantação da cultura do referido produto.
O que isso pode significar para o País como
um todo? Quando o Amazonas se situava no topo
da produção de juta e, portanto, não necessitava da
sua importação, todo o setor têxtil dele derivado podia produzi-la, como fazia, a preços baixos.
Há uns 1O anos, por mecanismos não muito
corretos, permitiu-se inclusive importar sacos de juta
da Índia com uma manobra oblíqua de prejudicar os
produtores da nossa região. Lembro-me que, como
Deputado Federal, fiz um veemente protesto contra
·
isso.
A redução a que me referi ainda há pouco, de
60 mil para 3 a 6 mil toneladas, fez-me voltar à tribuna.
Sr. Presidente, quero e faço questão de reproduzir as palavras do Dr. Ângelus Filgueira. Disse-me
ele que, além de Manaus e Belém, que são capitais
de Estado, essa comissão foi a Manacapuru, ltaquatiara e Parintins. E verificou que, para os juticultores,
essa atividade, que é difícil, tem um aspecto positi-
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vo: o aproveitamento das terras baixas para a s0meadura e das terras ailas para o plantio definitivo,
que ocorre nos meses de setembro e outubro.
Quero registrar uma consideração do Presidente da Federação da Agricuitura do Estado do Ama·
zonas, Eurfpedes Uns, que foi meu colega de turm<:
na Faculdade de Direito do Ginásio Pedro 11:
'A juta é o único produto do Amazonas
amparado pela pol~ica de preços mínimo,.
do Governo Federal e também tem financiamento assegurado pelo Banco do BrasiL
Além disso, essa nova atividade irá fixar air.da mais o homem no interior, proporcionan·
do maiores benefícios a todos os familiare:o
dos produtores por ocasião da época d2
masseiração • sistema de amolecimento de!
juta'.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o que é que s''
destaca dessas palavras? A fixação do homem à: .
suas bases no interior.
Como é sabido, geralmente aquele que planta,
que tem a sua roça, o seu cultivo no interior é fascinado pela capital. Quando decidem pelo êXodo, levam seus filhos, às vezes com·10 ou 12 anos. Nc
caso do menino, pelo fato de o pai não conseguir estabilidade económica através do emprego, ele se envereda para a marginalização; a filha, infelizmente,
para a prostituição. Geralmente, as tammas se acomodam nas periferias das capitais, onde não existe
sistema de saneamento, nem sequer possibilidadE
de sobrevivência.
Sr. Presidente, a nova noticia de que a reimplantação do cultivo da juta anuncia a fixação do ho·
mem à terra é de um valor enorme, porque, como já
disse, embora possa parecer um problema regional,
adquire foros nacionais.
O Sr Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" ur:'
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V.Ex" ..
O Sr. Jefferson Péres • Senador Bamardo C8. ·
bral, V Ex" aborda um problema regional que, no en_tanto, tem alcance nacional, porque mostra como
um erro de política ou a falta de poliTicas voltada!.
para o desenvolvimento regional podem levar ao desaparecimento de toda uma aüvidade. A juta foi le·
vada pelos japoneses para o Amazonas, como V.
Ex> sabe, e transplantada da Índia nos anos 30.
O _SR. BERNARDO CABRAL • Por um japonês chamado Ryota Oyama.
O Sr Jefferson Péres - Lá se disseminou, porque é facilmente aclimatável. As condições erarn
muitos semelhantes nas terras de várzea do Amazo ·
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nas e, depois, do Pará. Transbordou para as cidades, porque era, ao mesmo tempo, uma atividade
agrícola de cultivo e industrial - que era a indústria
de fiação e tecelagem para a fabricação de sa~ria_
com uma característica importante: era um cultivo tipicamente familiar, com propriedade de 1, 2 ou 3
hectares apenas. Portanto, eram fammas muito pobres que tinham na juta o seu sustento: dezenas de
milhares de fammas ribeirinhas do interior e alguns
milhares de fammas de operários nas fábricas.
A talta de uma pol~ica sistemática, consistente,
duradoura para o amparo do setor, quem teve de enfrentar a concorrência, ao mesmo tempo, do similar
importado da Índia e do fio sintético, derivado de petróleo, levou ao fechamento de todas as fábricas, inclusive uma no interior, de que V. Ex' tem conhecimento, a de Parintins, e praticamente ao desaparecimento da juticultura no interior. Cumprimento V. Ex'
e ao mesmo tempo me regozijo pela noticia que nos
traz, alvissareira, de que esse grupo constatou a
possibilidade de reavivar ou ressuscitar o cultivo da
juta em nosso Estado.
O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a V.
Ex', Senador Jefferson Péres, porque destaca e
concorda que isto deixa de ser um problema local,
regional, para ser um problema nacional, pelas implicações que trará se novamente reimplantarmos o
cultivo da juta.
Tenho quase que a certeza de que esta será
uma questão que ambos deveremos voltar a abordar
quando ficar concretizado aquilo que mutlo oportunamente diz o Dr. Ângelus Rlgueira, que é, sem dúvida nenhuma, a grande facilidade que terão os juticultores com o amparo do financiamento, não só da
política de preços mínimos do Governo Federal,
como também pelo Banco do Brasil.
Quero, Sr. Presidente, e sei que esta é também a posição do Senador Jefferson Péres, formar
àqui a nossa defesa na atividade dessa reimplantação do cultivo da juta. E tantas quantas forem as vezes necessárias para retomarmos à tribuna e mostrarmos ao País que o equívoco primeiro do Governo Federal, e depois, à época, dos governos estaduais, foram o desprezo e o abandono pela juta.
Com isso hoje estamos penando no País inteiro pela
volta do descaso.
Portanto, trago e registro a minha solidariedade
aos juticultores da minha terra.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder, para uma comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
Líder, V. Ex" tem o direito de usar da palavra a qualquer momento,. por, cinco minutos,
Peço ao orSdor, nobre Senador Joel de Hollanda, que aguarde Ofl cinco minutos, por gentileza.
Concedo a palavra, como Lfder, ao Senador
Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. ComQ.Iíder. Sem revisão do orador) - Peço ao meu amigo
Senador Joel de Hollanda que me permita esses cinco minutos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reitero
os meus cumprimentos ao Senador Artur da Távola.
Eu não poderia começar essa comunicação sem reiterar os cumprimentos, de maneira concisa mas incisiva também.
·
Faço esta comunicação não apenas· por dever
político-partidário mas em respeito ao serviço públiêo brasileiro. Nas edições dos telejornais Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo de ontem e na edição do Bom Dia, Brasil de hoje - tive oportunidade
de assistir há pouco a gravação-, a Rede Globo noticiou, certamente com base em informação plausível, que a famosa fita do telefonema da Sr" Suzana
para o Dentista Fernando Colleoni, de São Paulo, teria sido despachada de São Paulo para Macei6 - ontem, a informação dizia há três dias - e extraviada. A
reportagem mostra inclusive cenas de uma caixa receptora de correspondência, cenas de funcionários
dos Correios ao redor de sacolas, prestando essa informação: a fita foi extraviada, com todo o conteúdo
de mistério decorrente de mais esse adereço ao assunto.
Eu, na condição de usuário dos Correios, correligionário do Presidente da empresa e por apreço
ao serviço público, que tem sido tão enxovalhado, às
vezes até justificadamente e muitas vezes injustificadamente, quero àqui pedir que seja considerado lido
o comunicado da Empresa de Correios e Telégrafos.
Segundo, quero resumir dizendo que a fita não
foi postada há três dias, a contar de ontem - ou há
quatro aias, a'eontar de·hoje -,.e não foi extraviada A
fita foi postada no dia 2 e entregue, hoje; às 8h30min,
ao Delegado Cícero Torres, em Maceió.
O que é mais importante, nesse caso, para o serviço púbico brasileiro, é que foi postada numa agência
comum dos Correios, como Sedex, na Estação de Metrô da Luz, na Cidade de São Paulo, como qualquer
um de nós pode fazer. Não foi extraviada e chegou incólume e responsavelmente ao seu destinatário.
Nem vou comentar se a Polfcia que expediu
agiu corretamente. Não sei. se é correto a Pol feia

00266

ANAIS DO SENADO FEDERAL

chegar a uma agência dos Correios e postar essa
fita gravada com destino a Maceió. Também não sei
se é incorreto. Mas penso que é uma demonstração
de confiança nos Correios. E, como a confiança foi
correspondida, !aço esse registro. Não é para agradar ao Presidente dos Correios ou para agradar à direteria, mas para me paraben~r com os funcionários dos Correios, porque não houve tratamento vip.
Pegaram o volume, despacharam como sedex, na
Estação da Luz - o Senador Romeu Tuma conhece
a estação, é uma das mais movimentadas de São
Paulo, fica quase ao lado da Delegacia de' Políciano dia dois. Nãó no dia primeiro nem no dia 30,
como seria 'há três dias', e não foi extraviada, como
foi noticiado nos quatro noticiosos - provavelmente
de maior audiência do País: o telejornal Hoje de ontem, o Jornal Nacional de ontem, o Jornal da Globo de ontem e o Bom Dia, Brasil de hoje.
Registro este final feliz, porque a fila foi daspa- .
chada ordinariamente - retifica-me o Senador Pedro
Simon e eu assumo - ordinariamente e, numa demonstração de que estamos ficando britânicos ou
·suíços, chegou ao seu destino. Chegou. Foi entregue hoje às 8h30min, incólume e impávida.
Presto a minha homenagem, repito, não à direção mas aos servi:iores dos Correios. Tenho certeza
que a Rede Globo foi induzida a esse equívoco e
que, por amor à verdade e até para respeilar as
suas próprias tradiçõ~s. vai repor a yerdade no seu
devido e agora acho que lisonjeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda por 20 minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores, dentro' do extraordinário esforço que o
Brasíl vem fazendo para, rapidamente, alcançar sua
inserção na economia globalizada - seja através da
modernização de sua indústria. seja racionalizando
a atuação do Estado - ganha destaque a discussão
que se trava em tomo do chamado Custo Brasil.
Para a formação desse Custo Brasil, que seria um
dos principais obstáculos ao ·nosso avanço rio mercado internacional, contribuem vários fatores, que
vão desde as elevadas tarifas praticadas nos portos
nacionais até os encargos sociais pagos aos trabalhadores brasileiros.
Trago, hoje, à consideração dos Srs. Senadores, algumas reflexões a respeito de um dos aspectos - talvez o mais importante - que concorre para a
formação do Custo Brasil. Refiro-me ao Custo do
Emprego em nosso País. A questão é complexa e

Julho de 1996

polémica, mas precisa ser encarada de frente porque, na aluai quadra da vida brasileira, o problema
mais grave com que nos defrontamos reside nesse
campo. Estou falando do desemprego, do subemprego, do emprego mal remunerado e do trabalho informal.
Ninguém desconhece que as características do
emprego se modificaram radicalmente nos últimos
1O ou 20 anos. Segundo a publicação Pensamento
Empresarial -editada pelo Pensamento Nacional
das Bases Empresariais- PNBE -, atualmente, 55%
dos trabalhadores do Brasil operam na informalidade, 'excluídos da proteção do trabalho regular'. O
emprego formal diminui na medida em que avança a
terceirização e em que as empresas se reorganizam, buscando maior produtividade. Em decorrência
disso, a relação entre os contribuintes da Previdência Social e os aposentados ou pensionistas caiu
v.ertiginosamente, ameaçando de colapso a seguridade.
Por outro lado, vários pesquisas estatfsticas
atestam que o desemprego cresce em nosso País,
embora se possa dizer que o problema é sentido
com maior rigor no setor industrial. Para · analisar
melhor a questão, os especialistas convencionaram
que o desemprego tem basicamente três caracterlsticas: social, planejado e contingencial. Desemprego
social é o resultante da falta de preparação dos que
chegam à idada de trabalhar sem educação básica.
ou treinamento profissional. Desemprego planejado
é· o que decorre do ajuste da economia. Por fim, desemprego contingencial é derivado da mudança dos
modelos organizacionais.
Como disse, o desemprego atinge com maior
impacto a indústria e, logicamente, os Estados
mais industrializados. Em artigo no jornal O Estado de S. Paulo, de 29 de abril de 1996, o economista Edward Amadeo destaca que, dos quatrocentos mil empregos formais dastruídos em 1995,
70% eram da indústria de transformação, setor
que, por sua vez, contribui com 20% dos empregos existentes. De outro lado - ressalta Amadeo 73% dos empregos eliminados estavam concentrados.em três Estados:· São Paulo, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul.
De todo modo, é possível conciliar a modamizaçãó da nossa atividade económica com geração
de emprego, sim. Mas, por isso, é claro, as taxas de
crescimento do PIB têm de ser bem maiores do que
as do aumento populacional. Em outras palavras,
para resolver esses problemas todos a economia
nacional tem que crescer em índices elevados.
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Feitas essas considerações iniciais, vejamos

especificamente a questão do Custo do Emprego.
De um lado, temos os empresários alegando que embora os salários nominais sejam baixos - pagam
muito caro pela mão-de-obra em função de vários
encargos sociais e de benefícios da legislação trabalhista. Pedem, portanto, que se reduzam esses encargos e os benefícios para que possam ter preços
mais compemivos, em termos internacionais.
De outro lado, estão lideranças dos trabalhadores argumentando que, em nosso País, os salários
são tão baixos, que - mesmo duplicados por encargos e benefícios - ficam longe dos pagos pelas nações de economia mais compemiva. Desconfiam essas lideranças que as reduções de encargos sociais
não se refletirão necessariamente nos preços. E
mais: temem que a contratação simplificada dos trabalhadores, defendida por setores empresariais,
acabe destruindo uma série de conquistas sociais.

Alguns números certamente nos ajudarão a
compreender melhor essa questão, e-mbora existam
profundas divergências entre economistas sobre o
verdadeiro Custo de Emprego no Brasil. Há quem
diga - como o economista José Pastore, professor
da Faculdade de Administração e Economia da USP:
- que o empregador acaba gastando. 102% além da· ·
folha de salários. O professor José Pastore chegou
a esse índice considerando não apenas as taxas e
contribuições, mas também os salários indiretos (décimo-terceiro e despesas com rescisão, por exemplo) e mais os dias de descanso remunerado
Já o economista Demian Rocca pós-graduado
do Curso de Economia da USP, diz que somando os
encargos sociais (26%) mais os salários indiretos
(que chegam a 20%, incluindo o FGTS) temos um
acréscimo de pouco menos de 50% sobre a folha de

pagamento. Para aprofundar o debate, o economista
Edward Amadeo, da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, garante que as despesas extraiolha no Brasil são da ordem de 26,5%.
Como se vê, avaliar o verdadeiro Custo do Emprego no Brasil. é algo extremamenie difícil: propenso à polémica. De qualquer forma, usando-se qualquer das metodologias, é inegável que o salário brasileiro é baixo. Segundo a Organização Internacional
do Trabalho, o custo da mão-de-obra na indústria
nacional é de US$2,79 por hora. Na Con!ia do Sul,
esse mesmo custo chega a US$4,15; enquanto nos
Estados Unidos é da ordem de US$14,83.
Numa entrevista à Revista de Seguridade Social, o economista Dércio Garcia Munhoz, da Uni\::;:rsidar!e de Bras ma, garante que os- er:c::tr;::-::> ::n··
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ciais não são attos, elevadas são as obrigações decorrentes da contratação de um empregado, que o
professor Dércio Garcia Munhoz justifica assim:
"São altas porque não estamos na Idade Média. O
_ fato de o trabalhador ter férias durante o ano e de ter
direito a uma indenização quando é dispensado sem
justa causa representa a modernidade nas relações
de trabalho. Eliminar essas coisas seria regredir no
tempo.~~

Em fevereiro deste ano, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo assinou acordo com oito empresas ligadas à Fiesp pára a redução de encargos
trabalhistas em contratações temporárias. O acordo
foi suspenso, quarenta e oito horas depois, pela Justiça, mas, mesmo assim, foi muito importante para
despertar a consciência nacional para um ponto: não
se pode mais demorar na busca de soluções efetivas para o problema do desemprego no Brasil.
· O certo é que as exigências legais • sejam excessivas ou mínimas. confonne oscilam as posições

ideológicas - inibem a contratação formal no Brasil.
Tanto inibem que, após o Plano Real, houve um forte incremento no emprego informal. Aliás, levantamentos feitos depois da implantação do Real demonstraram que o salário dos trabalhadores informais teve ganhos efetivos bem maiores do que o
dos contratados, cujo aumento foi da ordem de 10%.
É fundamental, portanto, que o Congresso Nacional se dedique ainda mais ao exame dessa questão. É preciso aprofundar as discussões sobre a flexibilização dos laços de emprego. A flexibilização
tem numerosos inimigos • e o maior deles é. com
toda a razão, o trabalhador empregado dentro da legislação. Este. trabalhador teme ser substituído por
outro q~e custe bem menos ao patrão. Mas não poder no:; também esquecer que, do outro lado da ii·
nha, está o desempregado que, a qualquer preço,
quer uma colocação. O desempregado precisa de
uma chance que talvez surja se houver a flexibilização. Dessa maneira, penso que a questão se coloca
na sua verdadeira dimensão: temos que escolher
entre o desemprego e o emprego flexibilizado.
Estamos em uma encruzilhada. É preciso optar
entre abrir mão de conquistas sociais duramente alcançadas, a fim de ampliar o emprego; ou manter esses benefícios sociais, condenando muitos brasileiros
a permanecerem sem trabalho. É um dilema ternvel,
mas ao qual o Parlamento não se pode furtar.
Ao trazer o tema à discussão, espero ter contribuído para a busca de uma solução.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, que dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.

SR. JOSAPHAT MARINHO PRONUN·
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. Josaphat
Marinho, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2"
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Na
prorrogação da Hora do Expediente, concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orado~. ) Sr. Presidente, tenho em mãos e vou fazer em plenário uma denúncia referente ao Estado de Rondônia.
Estou solicitando, nesta oportunidade, ao Tribunal de Contas da União, que seja feita uma inspeção extraordinária das obras de pavimentação da
RO 479, rodovia estadual que liga Cacoal a Rolim
de Moura, com extensão de 36 quilOmetres.
O Governo do Estado contratou essas obras
pelo valor global de R$4,66 milhões. A previsão de
conclusão era o final de 1995.
Decorridos 18 meses do infcio dessas ol:iras,
apenas 6 quilómetros da rodovia foram pavimentados, restando concluir 30 quilómetros, além de todas
as obras de arte, que incluem uma ponte com 80
metros sobre o rio Machado.
Nada obstante tenha sido realizado um sexto
das obras previstas, o Governo do Estado teria efetuado o pagamento integral do contrato respectivo à
Empresa Amazonas de Engenharia Ltda, conhecida
como Eletra, situada no Estado do Acre.
Sr. Presidente, estamos diante de um evidente
quadro de desvio de recursos públicos da União, de
forma nociva, criminosa e irresponsável.
O Sr. Governador do Estado de Rondônia, no infcio de 1995, reuniu lideranças e empresários na Associação Comercial de Rolim de Moura e anunciou o infcio da pavimentação da RO 479, comprometendo-se a
entregá~a à sociedade no final de 1995.
A promessa não se cumpriu e a obra não foi
realizada, mas o dinheiro público foi pago e foi desviado.
Estou solicitando ao Tribunal de Contas da
União que proceda a uma ampla investigação sobre
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o assunto, auditando as obras da RO 479, na certe-

za de que ficará comprovado o desvio do dinheiro
público, uma vergonha para a sociedade de Rondônia.
Comprovada a veracidade da denúncia que estou apresentando, remeterei as provas obtidas ao
Ministério Público Federal, para que se instaure o
n·ecessário procedimento criminal, responsabilizando-se todos os envolvidos nessa grande maracutaia,
a exemplo do que fiz com a merenda escolar, processo em que os marginais que desviaram dinheiro
do Erário Público estão com seus bens arrestados e
à disposição do andamento do inquérito judicial, cujo
resultado não será outro senão o de preservar e proteger o interesse maior da sociedade.
Na realidade, Sr. Presidente, denuncio que o
que está acontecendo no Estado de Rondônia é
desvio do dinheiro público. Os convênios são assinados pelo Governo Federal, encaminham-se os recursos àquele Estado e o Governador, com uma
equipe de pessoas irresponsáveis, uma equipe eivada de corrupto.res, desvia os recursos da Nação, recursos oriundos do Planafforo, dinheiro que vem de
banco internacional para ser aplicado na Amazônia.
A aplicação desses recursos restringe a liberdade do
povo de Rondônia, com a obrigatoriedade de uma
polftica ecológica adequada aos interesses. internacionais.
Aquela população está sofrendo o diabo por
falta desses recursos. E o Governo do Estado desvia, como diz essa denúncia, de uma estrada de 36
quilómetros, de R$4,60 milhões, R$4 milhões.
Imaginem V. Ex's que num Estado pobre como
Rondônia, A$4 milhões aplicados na área da agricultura dariam para atender a maioria dos seus agricultores. Esse dinheiro foi levado e a empresa não deu
satisfação. Agora, cabe· ao Tribunal de Contas exigir
do Governo a devolução desse dinheiro para os co-.
fres da União.
Era o que tfnhamos dizer, nesta denúncia que
estamos fazendo contra a administração pública do
Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Ainda na prorrogação da Hora do Expediente, concédo
a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para comunicação inadiável. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, vou falar devido ao
pronunciamento do Senador Esperidião Amin e ao
alerta que me foi feito pelos Senadores Pedro Simon
e Lúcio Alcântara sobre algumas distorções na apuração da morte de PC Farias.
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Preliminarmente, com respeito ao •extravio das

fitas" denunciado pelos telejornais, quero dizer que,
infelizmente, a disputa e a falta de. coordenação nas
investigações fazem com que muito mais do que
uma investigação séria, coordenada e com uma linha que busque a verdade aconteça uma distorção,
que leva, às vezes, à desmoralização das próprias
autoridades policiais.
As fitas foram postadas, chegaram ao seu destino e com isto fica claro que houve, isto sim, provavelmente, a intenção de mais um dado negativo para
estas investigações.
Falei com o Sr. Governador que seria muito importante que S. Ex" chamasse a autoridade competente e carreasse para si todos os fragmentos de investigação que se desenvolvem nesse rumoroso
caso. Acredito, que isto poderá af, sim, trazer um resultado positivo. ·
Criticado pelos jornais que não tiVe a oportunidade de ler, mas os Senadores Pedro Simon e Lúcio
Alcântara, com todo carinho que têm pela minha
pessoa, alertaram-me no sentido de que houve críticas por eu ter sugerido o nome do perito Fortunato
Badan Palhares. Provavelmente, foi outro perito que
se sentiu frustrado, pela falta de oportunidade que
teve de aparecer em várias inserções nos jornais televisados.
Mas quando apresentei e sugeri o nome do perito, paralelamente o Ministro da Justiça o convocou,
por se tratar de uma pessoa de honradez inquestionável e experiência colocada a toda prova, inclusive
no campo intemacionai. Portanto, há tranquilidade.
Apenas, gostaria de registrar, para evitar que as notraias de jornais provoquem qualquer desgaste à figura do professor Fortunato Badan Palhares, que,
há pouco, eu e o Senador Bernardo Cabral tivemos
oportunidade de, por telefone, cumprimentá-lo pelo
trabalho, pela isenção e maturidade em aguardar os
resultados das perícias que fará, hoje, com os equipamentos de tecnologia que a Unicamp pode lhe
oferecer, e assim, comprovar, matematicamente,
através dessas investigações, o resultado a que
chegará.
Aproveitando mais esses segundos, gostaria
de registrar que hoje participei de um convênio conhecido como Projeto Economizar, do qual participaram o Ministro do Transporte, o Ministro Raimundo
Brito, bem como o Professor Joel Rennó, Presidente
da Petrobrás, e Clésio Andrade, Presidente da Confederação Nacional dos Transportes. Foi um ato importante porque o Ministro Raimundo Brito e o Presidente da Petrobrás, Joel Rennó fizeram uma exposi-
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ção fornecendo dados importantes sobre a frota de
veículos e o desperdício de consumo que tem sido
elencado com prejuízo às frotas, principalmente
transporte coletivo, também o uso de gás de cozinha
e outros combustíveis derivados ou não de petróleo.
Esta providência trará, no mínimo, uma economia de
15% de consumo.
Estava também presente, em nome do Senado, assinando como Presidente da Comissão da Infra-Estrutura, o Senador José Agripino que, acredito,
em breve trará ao conhecimento desta Casa o que
representa esse projeto.
Mas gostaria de alertar, até pelos discursos feitos pelos Senadores Antonio Carlos Magalhães e
Josaphat Marinho, sobre a infra-<*ltrutura rodoviária
que o Ministro dos Transportes, que nada poderá resultar em economia de combustíveis se não tiver
verba para recuperar a infra-estrutura da rede rodol{iárià, que representa, hoje, mais de 60% das mabizes de transporte em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra para comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) : Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior, na prorrogação da hora do Expediente. Em seguida, darei a
palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares para
que possa ocupar, na bibuna, os úHimos minutos
desta prorrogação.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o Jornal O Estado de S. Paulo, edição
de hoje, publica uma notícia, procedente do Estado
do Acre, que reputo da maior gravidade para a economia ·dó meu Estado e para a população de um
modo geral. A notícia diz o seguinte:
O Juiz da 3° Junta de Conciliação e
Julgamento do Rio Branco, Francisco Alves
Calda, marcou para o dia 22 o leilão dos
prédios onde funcionam as agências do
Banco do Amazonas S.A. (Basa) no Acre.
Nove edifícios serão leiloados. O dinheiro é
para pagamento de uma dívida trabalhista,
no valor de R$ 1.ns milhão, com 120 funcionários, que tiVeram reconhecidos pela Justiça
do Trabalho o direito de receber a Unidade de
Referência Padrão (URP) de 1989.
Com a venda dos prédios, o Basa de. verá encerrar suas atividades no Acre. O
Presidente do Sindicalo dos Bancários no
Acre, João Roberto Brana, afirmou que o fechamento das agências "será um duro golpe
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para o Estado". Segundo o sindicalista, a Direteria do Banco se omitiu na busca de uma
.
solução para evitar o leilão.
O Superintendente do Basa no Ac.re,
José Andrias Sarkis, afirmou que a orientação da Presidente do Banco, Flora Valadares, é deixar o leilão ocorrer.
Ora, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
não chego sequer a admitir a possibilidade de o
Banco da Amazônia encerrar as suas atividades no
Ac.re, onde possui agências nos sete principais municípios, sendo o pioneiro no Estado. Muito antes de
o Banco do Estado do Acr<J se instalar, o Banco da
Amazônia já possuía agência em vários municípios,
e essas agências são, em sua maioria, superavitárias e empregam mais de cem funcionários. Não é justo, portanto, que devido a esse anúncio da Justiça do
Trabalho de realização de leilão de nove prédios, onde
funcionam as· suas agências. o Banco da Amazônia

venha decidir encerrar as suas atividades no meu Estado. Isso é um fato inconcebível, injustificável.
Por essa razão, quero dirigir um veementa
apelo à Presidente do Banco da Amazônia, Dr" Rara
Valadares que, por sinal, é acreana e ao Diretor de
Crédito Geral, que também é do Ac.re, Sr. Jorge Nemetala, para que evitem a consumação dessa
ameaça, encontrando, juntamente com o Sindicato
dos Bancários do Acre, uma solução negociada, a
fim de resolver a indenização trabalhista aos 120
funcionários do Banco, sem prejudicar o funcionamento norrnat das suas agências, pois, se iSso acontecer, vai ser um verdadeiro caos.
Há municípios com apenas uma agência bancária, e essa é a do Bancó da Aniazõnia, que é um
Banco tradicional na Região. O BASA teve um papel
importante na economia da borracha na Amazônia,
na década de 40, época da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi fundado e contou, inclusive, com
capital dos Estados Unidos, para financiar a recuperaÇão dos seringais nativos, a fim de fornecer borracha para o consumo dos Países Aliados, durante
aqüeie conflito.
: Justamente agora, quando o Banco da Amazônia conta com essa grande tradição e üma larga folha de serviços prestados à comunidade acreana, é
que, em razão de uma questão trabalhista, pretendem encerrar suas atividades no Acre!
Não quero acreditar que isso venha a acontecer.- em virtude da confiança que deposito na ação
da Dr" Rara Valadares, acreana de nascimento e
ex"funcionária competente do Banco Central do Brasil,-tendo prestado assinalados serviços como inter-
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ventara no Beron e no Banco de Roraima, dentre
outros méritos profissionais. Espero, pois, juntamente com sua Diretona, que a presidente do BASA encontre uma solução para evitar que as agências do
Banco venham a.ser fechadas no meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) - Concedo a palavra, na prorrogação da Hora do ExPediente, ao Senador Antonio Carlos Valadares e, em
seguida, passaremos à Ordem do Dia.
O SR. ANTONIO · CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Sem revisão dO orador) - Sr. Presidente,
não é de bom alvttre usarmos a tribuna do Senado
para cobrarmos providências da Justiça brasileira,
mormente do Ministério Público, sobre algum processo em andamento naquela área. Entretanto, a
·Casa tem o máximo interesse em saber como tramita, no Supremo Tribunal Federal e no Ministério Público, o mandado de segurança que ingressamos,
eom a assinatura de 17 Srs. Senadores, a respeito
do arquivamento da CPI dos bancos. Quero dar conta a esta Casa do andamento deste processo.
O mandado de segurança referente à CPI dos
bancos foi distribuído ao Exm" Sr. Ministro do Supremo
Tnbunal Federal Maurício Corrêa, relator da matéria, no
dia 29 de março de 1996. Foi concedida Vista ao Procurador-Geral da República no ã1a 24 de abril deste ano.
As informações solicitadas à Mesa chegaram ao Suprerrio. Tribunal Federal no dia 22 de abril de 96.
Isto implica em dizer, Sr. Presidente, que aquela instituição se encontra devidamente aparelhada,
devidamente informada para decidir sobre assunto
tão rumoroso·, que suscitou tantas dúvldas, mormente depóis da decisão do Plenário do Senado, quando
arquivou a CPI dos bancos.
De acordo com o § 1• do art. 50 do Regimento
lnterrio do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o
Procurador-Ge.ral manifestar-se é de quinze dias. Ultrapassado o prazo, "o Relator poderá requisttar os
autos, facultando, se ainda oportuna, a posterior jun. tada do parecer" (art. 50, § 2°, RISTF).
_ Entrejªnto, Sr. Presidente, quero crer que este
retardamento no MiriiStério··Público deve-se ao fato·
do acúmulo de serviço daquele órgão, que tem milhares e milhares de processos para serem apreciados e a CPI dos bancos naturalmente está entre as
prioridades. Confio na ação benfazeja, rápida, competente e revestida de lisura do Chefe do Ministério
Público, Dr. Geraldo Brindeiro, que haverá de dedicar-se durante este recesso de julho a esta matéria,
a fim de que o Relator, Ministro Maurício Corrêa,
possa levar o seu parecer à Suprema Corte no início
do mês de agosto.
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Sr. Presidente, com essas palavras estou en-

tão prestando contas aos Srs. Senadores do andamento de um processo que gerou tantos debates
nesta Casa, que despertou tanto o interesse da Nação, a CPI dos bancos, com os escândalos que surgiram e que fomentaram os escândalos como o do
Banco Nacional e o do Econômico, que deram tantos prejuízos à Nação brasileira.
Quero crer, Sr. Presidente, que não é motivo
para que desconfiemos da ação do Ministério Público nem tampouco do Supremo Tribunal Federal,
mas temos absoluta certeza de que pelas ,condições
já efetivas de informações precisas sobre o assunto,
o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público
se debruçarão sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Esta era a comunicação que gostaria de fazer
ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° Secretá,
rio em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
OFLPFL N° 422/96
Brasma, 25 de junho de 1996
Senhor Presidente,
Em resposta ao OF.SF/935/96, dessa Pres~
dência indico, para comporem a Comissão Especial,
criada através do Requerimento n• 585, de 1996,
com prazo até 15 de dezembro do eorrente ano para
apurar in loco, com urgência, a s~uação dos Garimpeiros em Serra Pelada, elaboração e apresentação
de relatório a ser encaminhado à Presidência da República com subsídios que possibil~em resolver o
atual estado de conflito existente na região, os seguintes Senhores Senadores:
Titulares
Edison Lobão
Bello Parga.

Suplentes
Jonas Pinheiro
Júlio Campos

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL, no Senado Federal.
O SR•. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Presidência designa os Senadores indicados no expediente que acaba de ser lido para integrarem a
Comissão Temporária criada por intermédio do Requerimento n• 585, de 1996.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N°154, DE 1996
Dispõe sobre a aplicação de penalidades aos responsáveis e às instituições
de saúde e de proteção social, públicas e
privadas, bem como àquelas conveniadas com o Sistema Único de Saúde -

sus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São responsáveis civil, penal e administrativamente os proprietários, sócios, diretores, mantenedores, administradores, médicos, enfermeiros,
assistentes sociais e psicólogos, dos hospitais e
congéneres; asilos, creches, orfanatos e similares,
públicos ou privados, por maus tratos, negligência,
imprudência e imperícia, desídia ou incúria, que resulte em condições sub-humanas, agravamento da
doença mental, prejuízo à integridade física e psíquica, lesão corporal, desaparecimento ou morte dos
pãcientes e internos.
Art. 2° A ocorrência dos fatos descritos no artigo primeiro implicará perda do emprego e da função
pública, perda da propriedade do estabelecimento
privado por confisco, cassação do diploma de habilitação profissional, além dos competentes processos
crimes e das ações cíveis de reparação de danos.
Art. 3° As instituições de saúde privadas, conveniadas ou não com o SUS, bem como as instituições de proteção à infância e à velhice e similares,
onde se verificarem fatos danosos aos pacientes ou
internos, serão declarados inidôneas para contratar
ou manter convênio com o SUS e ficarão impossibilitadas de receber subvenções ou empréstimos de
verb;ls públicas.
Art. 4° Os fiscais do SUS que deixaram de
cumprir com as suas obrigações, dolosa ou culposamente, incorrerão nas mesmas penas impostas aos
responsáveis pelo estabelecimento, nos termos dos
artigos primeiro e segundo desta lei.
Art. 5° Compete a apuração dos fatos, a responsabilização dos culpados e aplicação das penalidades previstas nesta lei, em cada esfera do Governo, aos órgãos incumbidos do controle e da fiscalização de cada espécie de instituição.
Parágrafo único. Rca garantida a apuração da
responsabilidade administrativa mediante o devido
processo. legal, com ampla defesa aos acusados.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

É com indignação que registramos as inúmeras
mortes de pacientes em Caruaru (PE), na Clínica
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-santa Genoveva (RJ), além de desaparecimento e
maus tratos de pacientes internos em hospitais psiquiátricos em todo País.
A Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que "dispõe socfe as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá
outras providências", deixou de prever penalidades .
aos responsáveis que descumprirem as normas que
impõe.
O interesse público e social inerentes à proteção da saúde, da educação, da velhice exige a edição de um diploma próprio, no que se refere às penalidades, visando dar eficácia à lei, fazendo respeitar as obrigações que impõs.
Assim é que este projeto procurou estender as
penalidades previstas para os responsáveis pela saúde aos responsáveis pela proteção da criança e dos
velhos, em estabelecimentos de regime de internato.
Ficou, finalmente, resguardado o devido processo legal, para a aplicação das penalidades previstas.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. - Senador Ney Suassuna.

sembléia Geral do Instituto Internacional
para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), adotada em sua 42" sessão, em i2
de dezembro de 1989, pala qual se introduz
emenda ao parágrafo 1• do artigo VI de seu
Estatuto Orgânico, tendo
Parecer favorável, sob n• 361, de
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa
·
Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
·
permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
O SR. PRESIDENlE (Renan Calheiros} - Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 36, de 1996 (n•
232195, na Câmara dos Deputados} que
aprova o texto do Convênio de Sede da
Rede de Informação· Tecnológica LatinoAmericana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 362, dê
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sebre as condições para a promOção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá
outras providências.
(As Comissões de Constituição, Justi-

ça e Cidadania e de Assuntos Sociais-Cabendo a última decisão terminativa.)
Publicado no Diário do 5enado Federal, da 5-7-96.

O SR. PRESIDENTE (Renan calheiros} - O
projeto será publicado e remetido às Comissões
competentes, devendo ter a sua tramitação iniciada
a partir de 1• de agosto do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 35, de 1996 (n•
221/95, na Câmara dos Deputados} que
aprova o texto da Resolução (42} 3 da As-
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Em discussão o pr:>jeto, em turno único.(Pau-

sa.)
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 redaçãofinal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Hem 3
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 37, de 1996 (n•
222195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé·
reos, eelebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasma, em 26
de maio de 1995, tendo

~

--·~~-----
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Parecer favorável, sob n• 363, de
1996, da Comissão
• de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·. .
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda·
çãofinal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Sobre a mesa, pareceres da Comissão Diretora ofere·
cendo as redações finais que, nos termos do art.
320 do Regimento Interno do Senado Federal e se
não houver objeção do Plenário, serão lidos pelo Sr.
1' Secretário em exercfcio; Senador Nabor Júnior.

qual se introduz emenda ao parágrafo 12
do artigo VI de seu Estatuto Orgânico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto da ReSolução (42) 3
da Assembléia Geral do Instituto Internacional para
a Unificação do Direno Privado (UNIDROIT), adotada em sua 42' sessão, em 12 de dezembro de 1989,
pela qual se introduz emenda ao parágrafo 1• do artigo VI de seu Estatuto Orgânico.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Re5olúção, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
· Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N' 396, DE 1996 ·
(Da Comissão Diretora).

São lidos os seguintes:
PARECER N" 395, DE 1996
(Da Comissão Diretora}
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 35, de 1996 (n• 221, de
1995, na Câmara dos Deputados),
A Comissão Diretora apresenta a redação finaf
do Projeto de Decrelo Legislativo n• 35, de 1996 (n'
221, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resoluçã<;> (42) 3 da Assembléia Geral
do Instituto lntemacional para a Unificação do Direito
Privado (UNI DF ::>!T), adotada em sua 42' sessão,
em 12 de dezenbro de 1989, pela qual se introduz.
emenda ao par grafo 12 do artigo VI de seu Estatutq
Orgânico.
Sala de eunião da Comissão, 4 de julho de
1996. - Rena•, Calheiros, Presiden\e - Ney Suassuna, Relator - Ernandes Amorim - Antônio Carlos Valadares.
'
ANEXO AO PARECER N' 395, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Fede·
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento ln·
temo, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

.DE 1996

Aprova o texto da Resolução (42) 3
da Assembléia Geral do Instituto Interna·
clonai para a Unificação do Direito Priva·
do (UNIDROIT), adotada em sua 42• ses·
.-.ii<>, em 12 de dezembro de 1989, pela
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Redação final do Projeto de Decreto
. Legislativo n• 36, de 1996 (n' 232, de
1995, na Câmara dos Deputados):·
A Comissão Direlora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1996 (n•
232, de 1995, na Câmara: dos 'Deputados), que aprova texto do Convênio de Sede da Rede de InformaÇão Tecnológica Latino-Americana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995.
· Sala de Reunião da Comissão, 4 de julho de
1996. - Renan Calheiros, Presidente - Ney Suassuna, Relator.- Ernandes Amorim ~ Antonio carIes Valadares.' · ·
· ·
·
. .
..
.
ANEXO AO PARECER N' 396, DE 1996

o

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento ln.temo, promulgo o seguinte
· DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1996
. .

.

I

Aprova·o texto do Convênio de Sede
da Rede de Informação Tecnológica l-atino-Americana (RITLA), celebrado nc;~. Rio
de Janeiro, em 4 de setembro de 1995: .
Art. 1° É aprovado o texto do Convênio de
Sede da Rede de Informação Tecnológica LatinoAmericana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro,
em 4 de setembro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
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sultar em revisão do referido Convênio, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N" 397, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 37, de 1996 (n• 222, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1996 (n•
222, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos,
em Brasma, em 26 de maio de 1995.
Saia de Reunião da Comissão, 4 de julho de
1996. - Renan Calhelros, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Ernandes Amorim -Antonio Car·
los Vatadares.
ANEXO AO PARECER N" 397, _DE 1996
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 N• , DE 1996
Aprova o texto do Acordo sobre Ser·
viços Aéreos, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Qo.
vemo dos Estados Unidos Mexicanos,
em BrasOla, em 26 de maio de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasma, em 26 de maio
de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na·data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os
pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 651, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Dec1eto Legislativo n• 35, de 1996 (n• 221/95, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto da Resolução (42) 3 da Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado
(UNIDROI1), adotada em sua 42" sessão, em 12 de
dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda ao
parágrafo 1° do artigo VI de seu Estatuto Orgânico.
Saia das Sessões, 4 de julho de 1996. - Valmlr Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação finai.
Em discussão a redação finai.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação finai, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Sobre a meia requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 652, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos 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• 36, de 1996 (n• 232195, na
Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Convênio de Sede da Rede de Informação Tecnológica
Latino-Americana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995.
Saia das Sessões, 4 de junho de 1996. - Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) •
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Em discussão a redação finai.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 653, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n• 37, de 1996 (n• 222195,. na
Câmara dos Deputados), que aprova o tfi!xiO do
Acordo sobre Serviço Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasma, em
26 de maio de 1995.
Sala das Sessões; 4 de julho de 1996. - ValmirCampelo
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) 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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador ·Jader Barbalho, como Líder do PMDB, por 20 minutos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna para registrar encontro de Governadores de diversos Estados, onde a Companhia Vale
do Rio Doce tem presença, com diretores do
BNDES.
Dessa reunião, os jornais noticiam que cerca de
R$6 bilhões do que seria a privatização -da Vale iriam
para a infra-estrutura dos Estados onde a Vale do Rio
Doce está presente com atuação empresarial.
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Sr. Presidente, mais uma vez quero manifestar
a minha preocupação em relação a esse epis6dio da
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Todos
os noticiários aiírmimi que a Valá do Rio Doce estará sendo alienada por cerca de R$6 bilhões, exalamente o que o Ministro Adib Jatene deseja com a
CPMF para atender, em um ano, às dificuldades da
saúde pública no Brasil.
O Senado Federal tem procurado contribuir,
nesta discussão, inclusive a partir de um projeto
apresentado pelo ilustre Líder do PT, nesta Casa,
Senador José Eduardo Outra. E o Senador Vilson
Kleinübing viu aprovado o parecer de sua lavra na
Comissão de Infra-estrutura estabelecendo que esses recursos deveriam ser destinados para projetas
de infra-estrutura no Brasil e não mais para pagamento da dívida interna.
Sr. Presidente, continuo com uma dificuldade
imensa de compreender como se possa alienar um
patrimônio como o da Vale do Rio Doce por apenas
R$6 bilhões. Creio que a esta attura já não se discute
mais se recursos devem ser empregados para pagamento da dívida interna, mesmo porque o Governo, no
mês de maio, foi obrigado a emttir cerca de R$1 O bilhões para fazer lace aos compromissos com a dívida
interna brasileira. Se em um mês o Governo consome
R$10 bilhões para dar tratamento à dívida interna brasileira, corno se imaginar alienar as ações da Vale do
Rio Doce por R$6 bilhões para fazer face aos compromissos dessa dívida interna? A essa altura, qualquer
raciocínio nesse sentido, de imediato, credenciaria o
candidato dessa idéia a ser internado em um hospício.
O que me preocupa, Sr. Presidente, é chegar_mos a esses R$6 bilhões. O Governador de Minas
Gerais já reivindica 42% dessa importância; seriam
divididos dois terços (213) entre os principais Estados onde a Vale está presente e um terço (1/3) para
os demais Estados.
Mais do que isso: estão defendendo o encontro
de dívidas estaduais com o Governo Federal. Correse o risco, portanto, Sr. Presidente, de se pulverizar
- isto para aigumentar,.-em agmitindo a privatização
da Vale do Rio Doce - os recursos da· Vale do Rio
Doce. Ao final, governos estaduais encontram as
suas dívidas com o Governo Federal e não restará
nada de concreto no que diz respeito a essa idéia de
se alocar os recursos da privatização da Vale para
um grande projeto de desenvolvimento.
Estou falando isso - insisto - para argumentar,
porque não estou convencido da validade de se alienar uma empresa do porte da Vale do Rio Doce em
troca de R$6 bilhões para os_ cofres públicos do Brasil.
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Quero, portanto, Sr. Presidente, registrar, na
condição de Líder do PMDB, no Senado Federal, a
minha preocupação • em que pese o Presidente do
BNDES ter afirmado, nesta Casa, respaldado pelo
parecer do Senador Vilson Kleinübing, de que trinta
dias antes da publicação do edttal, o Senado Féderal teria conhecimento das condições de alienação
da Companhia Vale do Rio Doce.
Sr. Presidente, desejo registrar o seguinte: se é
para apanhar esses R$6 bilhões, pulverizá-los, encontrar dívidas estaduais, é pior a emenda do que o
soneto - perdoe-me o Senado Federal pelo uso dessa expressão. Não é razoável uma solução dessas
no tratamento de um tema tão importante •.
De sorte que, continuo insistindo, a exemplo de
outros Parlamentares. nesta Casa, em mariifestàr
preocupação em relação ao Governo com essa privatização da Vale do Rio Doce e por um valor que
não chega
atender à expectativa. mínima, _sequer
no campo. 'da saúde pública, em um ano de( orça·
·
mento no Ministério da ·saúde."
Se é 'pafa. alienar, pulverizando esses recursos
e, inclusive, pagando dívidas estaduais: creio qu'e o
sentimento do povo brasileiro, ao final, será a.Penas
de perda deSsa estatal que, diferentemente ·de tantas outras •. não dá prejuízos e tem sido um exemplo
de gerência empresária! •. mas que, ,lamentavelmente, parece-me que está servindo apénas como objeto de vitriné nessa questão da privatização. Não
creio que esses R$6 bilhões ·possam resultar em
algo concreto a favor do Brasil.
Era o registro que eu desejava .fazer em·. relação a esse assunto, na expectativa de que o Governo medite sobre a responsabilidade de alienar um
patrimônio dessa natureza em troca ae R$6 bilhões:
O SR. ADEMIR ANDRADE.:. Peço a pàlavra
como Uder, Sr. Presidente.
· · · ·: · ·

a

. O SR. PRESÍDENTE (Renarí Calheiros) • 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,
gostaria também de manffestar a minha preocupação
corn essa questão da privatização da Vale do Rio
Doce. Hoje, todos os jamais do País falam disso.
Quando se começou a discutir a privatização
da Vale do Rio Doce, falava-se que o seu preço era
de.R$12 a R$14 bilhões, mas, agora, a maioria dos
jornais cita valores entre R$9 e R$10 bilhões. Percebemos aí um novo instrumento de governo no sentido de quebrar as barreiras políticas que poderiam
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existir- contra a privatização da Vale do Rio Doce.
Trata-se da ·oferta, feit<\ pelo Governo Federal, de recursos obtidos com a venda da Vale do Rio Doce a
Governadores de Estado onde ela atua. Desta maneira, percebemos alguns Governadores, que sempre tiveram posição contrária à venda da empresa, começarem a admitir a possibilidade dessa operação.
Estou vendo, Sr. Presidente, a Vale do Rio
Doce e o próprio Governo usarem, na questão da
privatização dessa empresa, ·a mesma forma de
atuação usada para exPulsar os garimpeiros de Serra Pelada. Ou seja, eles estão tentando dividir o movimento, tentan.do quebrar a sua resistência, comprando garimpeiros, prevalecendo-se do seu estado
de miséria, de necessidàde, de fome, comprando
suas casas e, ao mesmo tempo, na medida em que
eles aceitam a indenização, quebram a sua casa
para que outro não venha a ocupar aquela área. Ele
qJJer se tomar .dono de. to.da a área de Serra Pelada
e de Serra leste.
Lamento profundamente esse fa:o e volto a fazer um apelo às lideranças do Governo nesfa Casa,
pois é importante nos fortalecennos com os instrumento necessários para que possamos dar·.O direito
ou não ao Governo de privatizar a Vale. Esse instrumento é a lei feita pelo Senador José Eduardo Outra. Se essa lei fosse aprovada no Congresso Nacional, o Governo seria obrigado a oferecer uma proposta que fosse fruto do consenso e do entendimento de todos.
•
Fico extremamente preocupado pelas razões já
colocadas pelo Senador Jader Barbalho. Esse valor,
que era de R$14 bilhões·, agora baixa pará R$9 ou
R$10, como estão nos jornais - e S. Ex" já fala em
R$6 bilhões ., e!lquantO o Governo gasta R$1 O bilhões ao mês para renovar a sua dívida interna. O
que o Brasil ganha com isso? Nada Ao contrário,
ele perde um instrumento de poder político. O Governo perde um instrumento estratégico para o nosso desenvolvimento.
Os japoneses e os australianos estão loucos
para comprar a Vale do Rio Doce, tentando formar
consórcios para se tomarem donos dessa grande
empresa.

,Ora, somente a mina que dizem ter descoberto
erri'§erra Lesté, com 150 toneladas de ouro, equivale a R$2 bilhões. Evidentemente, é necessário um
investimento para se retirar esse ouro, mas ninguém
sabe exatamente a quantidade existente. Eles disseram que são 150 toneladas.
Tenho um pedido de informação à Vale do Rio
Doce para que envie ao Senado Federal o local

··-------
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onde foi feita a prospecção do ouro, os seus pontos,
a quantidade de furos feitos e a prova de que essa
área realmente lhe pertence. Encaminhei essa solicitação há mais de 30 dias, mas ainda não recebi res·
posta.
~
O Sr. Pedro Simo·n ~.V. Ex' me permite um
aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE • Ouço V.Ex' com
·
satisfação.
O Sr. Pedro Simon -·os pronunciamentos de
V .Ex' e do Senador Jader Barbalho vêm num momento muito importante e tremendamente significativo. Na verdade, é de se estranhar que o projeto· do
Líder do PT para que o Congresso decida se é a favor ou contra a privatização da Vale do Rio Doce
feito antes de o Governo· agir, esteja engavetado:
Enquanto isso, o Governo ·está agindo, e vem nos
dizer que se compromete a nos mandar 30 dias antes de começar a privatização. Mas não é isso que
estamos discutindo, e sim se ela deve ou não acontecer. V. Ex' está falando com muita. retidão: seriam
R$12 bilhões, o que já ·era um absurdo; baixaram
para R$6 bilhões, sem falar na moeda podre que vai
entrar na transação. Não sabemos o .que vai entrar
de dólar, de dinheiro, de· real. Votto a dizer que considero um escândalo nacional. Creio que será o fato.
mais grave, mais negativo da História do Brasil a pri-·
vatização da Vale. Repito: se o mundo inteiro está
partindo para a privatização, para a internacionaliza-.·
ção da economia, tudo bem! Mas o: que o Brasil·
deve fazer é pegar as 40 empresas da Vale e distribuí-las, soltá-las, para que sejam privatizadas uma a
uma. Mas privatizar a Vale, o seu extraio, o seu conhecimento, os seus técnicos, os seus cientistas,
aquele mundo? É uma loucura privatizar a empresa
mais modema do mundo, a que detém as maiores
reseiVas. Como V. Ex', que é do Pará, no momento
e':" que a empresa australiana comprar a Vale do
R1o Doce, distinguirá o que vai ou não.para o interior
do seu Estado, os jatos que saem e que não saem
de lá, do interior da Amazônia? Só as reseiVaS, as licenças, o que já está em poder da Va_le para poder
fazer a pesquisa e perfurar é uma infinidade. Com
toda a sinceridade, custo a crer nisso. Não vejo, no
mundo, um exemplo semelhante a este. A Vale é um
caso inédito. É a empresa mais modema no mundo
a mais atuante. Não existe, em outro lugar do mun~
do, uma empresa ·que tenha em suas· mãos praticamente todas as reseiVaS do subsolo. Existe uma de
níquel, outra de chumbo, outra de aço, outra de extrativismo, mas uma que tenha a generalidade do
subsolo não existe. Nós vamos entregar o nosso
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subsolo a uma empresa? Isso é maluquice. Juro por
Deus, não me entra na cabeça uma coisa como
essa! Trago minha solidariedade ao pronunciamento
de V. Ex', mas me apavoro. Acho muito feio o que o
Governo está fazendo, ou seja, barganhas com os
Governadores - e, como bem disse
Ex', com
aqueles que sempre foram contra -, oferecendo, por
exemplo, R$500 milhões em infra-estrutura ou a
compensação das dívidas para que instruam suas
Bancadas a votarem a favor da privatização. Isso é
triste, muito triste! Digo a V. Ex' que eSte é o caso
mais grave, mais sério, de maior responsabilidade
que este Congresso e o Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso tem. Nesses termos, penso
que nenhuma pol~ica neoliberal, em nenhum outro
lugar do mundo, faria o que ·Sua Excelência está
querendo fazer.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. Ex'.
Quero registar, Senador' Pedro Simon, que o
Governo, quando deseja realizar certas ·obras, atendendo a necessidades de alguns projetes, toma dinheiro emprestado, faz crescer nossa dívida pública.
É o caso. da Hidrelétrica de Tucuruí; o Governo tomou US$6 bilhões emprestados para construí-la. É o
preço que falam em vender a Vale do Rio Doce.
: Ora. para quem serviu a Hidrelétrica de túéuruf? Ex, clusivamente para os três megaprojetos minero-metalúrgicos, dois deles de propriedade da Vale do Rio
Doce: a Albrás/Aiunorte, em Barcarena, que é o projeto de alumínio; o Projeto ·carajás; e ó Alcoa, no
Maranhão, que é multinacional, com a Camargo
Corrêa, etc.
As duas usinas de alumínio, Albrás e Aloca,
: consomem 40% da energia produzida na Hidrelétrica de Tucuruí, a um preço subsidiado. Quer dizer, o
Governo toma dinheiro emprestado para construir a
hidrelétrica, paga j!JrOS sobre esse dinheiro, e, no
entanto, a Albrás, a Alunorte e a Alcoa, no Maranhão, recebem energia subsidiada, fato que está gerando um prejuízo anual para a Eletronorte de
R$200 milhões; e esse contrato de subsídio vai até o
ano 2004. Então, somando os dez anos iniciais,' a
partir da inauguração daquela hidrelétrica, com os
oitos anos que faltam para o ano 2004, teremos
zoito anos de prejuízos, a um valor anual de R$200
milhões, o que dá um prejuízo final de R$3,6 bilhões
para a Eletronorte com o fornecimento de energia.
Os consórcios multinacionais organizados em
tomo da Vale estão querendo construir a segunda
fase da Hidrelétrica de Tucuruf, produzindo, assim,
energia elétrica para seu próprio consumo.
Coisas como essas não podem ser aceitas.

v.
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Vem agora o Governo tentar comprar Governos de Estados, prefeitos municipais, polfticos de
uma maneira ,geral, dizendo que o dinheiro da Vale
será aplicado em diversas coisas: primeiro, para pagar a dívida interna; depois, para resolver a dívida
do Estado; e, agora, fala-se em fazer obras que obrigatoriamente, naturalmente, deveriam ser feitas pelo
Governo.
O Governo foi capaz de fazer uma ferrovia de
U$1 bilhão, com novecentos quilómetros de extensão, para exportar o nosso minério •. tomando mais
dinheiro emprestado para essa obra. Nesse momento, vemos que há dinheiro para a construção de uma
ferrovia que envolve o interesse do capital. internacional; no entanto, quando se trata, por exemplo, de .
asfaltar 1.560 quilómetros da rodovia Transaitlazõnica, a um custo de US$200 milhões, não há dinheiro,
porque essa obra interessa ao cidadão comum, ao
colono, ao produtor rural, ao homem da região.
No entanto, para uma ferrovia de US$1 bilhão,
uma 'hidrelétrica de US$6 bilhões, consegue-se dinheiro facilmente. Essa Hidrelétrica ·de Tucuruf não
serve energia para a Amazônia, apenas para o Estado do Pará, e', mes1110 assim, fornece menos de
50% do que meu Estado necessita. E, repito; í>ara
isso tem dinheiro.
Agora, depois de túdo construído às custas do.
Governo - energia, ferrovia, infra-estrutura, tudo js5o
o ·Governo tez tomando dinheiro emprestado -, entrega a preço de banana a grupos riturtinacionais, jac
poneses, australianos, ansiosos por serem proprietários dessa grande e poderosa empresa. E .tudo
isso sem que se diga à população o que está no
subsolo, qual é o potencial que existe na verdade.
Não conhecemos - aliás, nem o DNPM conhece ~ a
quantidade que lá existe de ouro, de cobre.
·
Sobre essa questão, é neceSsáriO refletir-se mu~
to. A sociedade brasileira precisa COflllreender esse
processo que se está tentando' montar, Interferir e buscar aquilo que de fato seja melhor para este Pafs.
Espero que Governadores aperreados, apertados, em dificuldades financeiras, não olhem para o
seu umbigo no sentido de resolver o seu problema
imediato, esquecendo-se, entretanto, que o Brasil é
muito mais importante do que um problema de curto
prazo.
:Muito obrigado, Sr" Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Renan Ca/heiros, 2• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sra Eml1ia Fernandes, Suplente
de Secretário.
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O SR. L.ÚDIO COELHO - Sr' Presidente, peço
a palavra como Uder.
A SRA. PRESIDENTE {Emilia Fernandes) Solicitou anteriormente. a palavra, Senador Lúdio
Coelho, o Uder do PT, Senador José Eduardo Outra, a quem concedo a palavra por vinte minutos;
logo após inscrevo V. Ex•.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE.
Como Uder, pronuncia séguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, até não· ia falar na tarde de hoje, mas não
posso deixar de tecer alguns comentários sobre
esse assunto, que foi introduzido pelo Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB, e que teve continuidade no pronunciamento do Senador Ademir Andrade.
Primeiro, quero registrar que, infelizmente, por
omissão desta Casa, a não ·ser que seja modificada
a legislação, vamos ficar vendo a banda passar, um
v~ que o processo de privatização da Vale do Rio
Doce está bastante adiantado, e o Governo já fez
um cronograma em que prevê a sua privatização em
fevereiro do ano que vem•.
Tenho a registar que·o nosso projeto, que condiciona essa· privatização à autorização legislativa,.
poderia ter sido votado nesta Casa em agosto do
ano passado, quando veio pela primeira vez ao Plenário, depois de ter sido aprovado na Comissão de.
Assuntos Económicos.
. . Naquela oportunidade; .foi remetido à Comissão. de Constituição, Justiça e Cidadania, que não o
apreciou; conseguimos aprovar outro requerimento,
e, assim, o projeto voltou ao Plenário em 15 de dec
zembro, tendo sua discussão novamente· adiada.

o

Em maio deste ano, foi novamente incluído na
pauta, quando·foi aprovado o requerimento para ser
ouvida a Comissão de Infra-estrUtura. Nessa Comissão-, foi votado o parecer do Senador Vilson Kleinübing, que dá como fato consumado a privatização da
Vale; ficando estabelecido simplesmente que o dinheiro a ser arrecadado com a sua venda seria aplicado em infra-estrutura, preferencialmente nos Estados onde a Vale do Rio Oqçe já alua.
Nesta reunião de Governadores, que já foi registrada pelo Senador Jader Barbalho, houve reivindicações de alguns Estados, inclusive de Minas Gerais, que reivindica receber 42% dos recursos oriundos da venda di! Vale, pelo fato de esse Estado representar 42% ·dos investimentos da Vale do Rio
Doce no Brasil-·
Vemos ar. a primeira contradição no parecer
que foi aprovado na Comissão de Infra-Estrutura. A
argumentação dáqueles que defendem a privatiza-
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;'<l.O da Vale do Rio Doce é que a Vale vai ser vendi, :a, mas ninguém vai colocar a empresa debaixo do
,... raço e levá-la para a Austrália, para o Japão. Ela .
.ai continuar atuando, vai continuar gerando riqueza
.:o Brasil, vai continuar gerando empregos, etc., etc.
Se for verdadeiro esse argumento - de que a
·.'ale vai continuar gerando empregos, gerando ri. •uezas nesses Estados onde atua -, não tem senti:o que o dinheiro a ser arrecadado com a sua venda
.;;ja aplicado nestes Estados, uma vez que esses
'.:stados vão continuar com a Vale do Rio Doce ge:ando neles riquezas.
A não ser que esse discurso seja falacioso - de
·. ,ue a Vale não vai ser colocada debaixo do braço;
:"e não vai desativar atividades; que não vai se
... :ast3r de uma série de atividades que para a inicia·,va privada não seriam tão atrativas -, a não ser
·".~e. de antemão, já se reconheça que a partir do
:·;,·;ante em que a Vale do Rio Doce for privatizada
•.ü< i•á desativar algumas atividades que desenvolve
· ;oje pelo fato de ser estatal, mas que, com certeza,
'eixarão de ser atrativas a partir do momento em
. ;ue a empresa seja privatizada.
Não é à toa que, em recente reportagem, a re·. ista Carta Capital, ouvindo diversos analistas do
l',,e;cado da área de indústria, publica matéria se-·
:;urdo a qual a companhia Vale do Rio Dooe, apesar·
· ''·' ser uma empresa enxuta, muito eficiente, deve'. "· depois de privatizada, afastar-se de algumas ati. idades onde essa energia é pequena, onde o reter:· .c para a atividade privada é pequeno: Cita especifi·
.. -,mente o setor de fertilizantes.
Neste caso, quero voltar à reunião dos Gover"
,doi'as, onde foi feito um rateio do dinheiro arreca•;do pela Vale do Rio Doce, cabendo ao Estado de·
:·,,;rgipe, o meu Estado, a bagatela de-R$90 milhões;
· .rlor semelhante ao empréstimo que aquela Unida' ·e Federativa fez junto à Caixa Econômica para ar' ar com sua folha de pagamentos - e com certeza
· ·>ria feito esse encontro de contas.
Vale salientar, Sr. Presidente, que Sergipe é o
: ·stado que tem a única mina de potássio do Hemis';,;o Sul, de propriedade da Vale do Rio Doce; po: !ssio, aliás, que é um produto largamente utilizado ·
.1 indústria de fertilizantes.
Verificamos, neste momento, Sr. Presidente,
.:e, embora o Brasil esteja af para fazer sua refor.:.. agrária, para ainda alimentar o seu povo, os ana·.:'is da iniciativa privada vêem o setor de fertilizan• :::omo um setor pouco atrativo, indicando que a
:" do Rio Doce, em sendo privatizada, deveria se
~.:tE\ r dessa atividade.
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Então, pergunto: qual seria a situação do meu
Estado, o Estado de Sergipe, que possui a única
mina de potássio do Hemisfério Sul? Fatalmente ela
seria desativada, e, como compensação, o meu Estado receberia R$90 milhões, com os quais poderia
pagar o empréstimo que foi fe~o junto à Caixa Económica Federal.
O Senador Jader Barbalho fez uma comparação entre os R$6 bilhões que seriam arrecadados
com a privatização da Vale do Rio Doce e os R$6 bilhões que o Ministro da Saúde espera obter com a
CPMF para gastar com a Saúde durante um ano. É
uma comparação até nobre, porque eu faria uma outra: R$6 bilhões é o valor que foi investido no Banco
Nacional para salvá-lo; quer dizer, a Vale do Rio
Doce equivale a um Banco Nacional. A Vale do Rio
Doce, que é uma agência de desenvolvimento, que
detém o dire~o de exploração de recursos ainda
"inavaliáveis" - para usar mais um neologismo -, é
comparada, no Brasil, ao que foi investido no Banco
Nacional paia salvá-lo: US$6 bilhões ou R$6 bilhões. ·
Infelizmente, o Congresso Nacional ficará vendo a banda passar. O processo -de privatização está
indo de vento em popa; possivelmente, no final de
julho, o consórcio que está avaliando a Companhia
Vale do Rio Doce deverá concluir os seus trabalhos.
·Já está-se dizendo que o valor não· é mais de
R$12 bilhões, mas R$9,5 ou R$1 O bilhões. Suponhamos que seja R$10 bilhões. Como a União detém apenas 51% das ações, arrecadaremos não
R$6 bilhões; mas R$5 bilhões. Já se reduziu o valor,
não dá nem para salvar o Banco Nacional. Seriam,
assim, R$5 bilhões. E, segundo proposta apresentada ·pelo Governo do Estado de Minas Gerais, um
poucci mais de R$1 bilhão ficaria em Minas, recursos
que, com certeza, serão usados para pagar as súas
dívidas com a União; o Pará possivelmente ficará
com R$600 milhões; o Maranhão, com mais ou menos 8$400 milhões; e Sergipe, com R$90 milhões.
Chegaremos, provavelmente, no final desse
processo, sem a Vale do Rio Doce e com as dívidas.
Uma situação semelhante à do cidadão que vende· a
casa para pagar a conta do botequim. Dois meses
depois, corrtinua com a conta e sem a casa•
Infelizmente, o Congresso Nacional continua
vendo a banda passar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
A SR. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho,
pela Liderança do PSDB, por 20 minutos.
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O SR. LÚCIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr"
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, estamos q.companhando pela imprensa o processo de privatização
da Vale do Rio Doce..
Chamaram minha atenção as declarações. do.
Governador de Minas Gerais, Sr. Eduardo Brandão de
Azeredo, porque S. Ex' propõe que seja entregue aos
Estados o produto da venda da Vale do Rio Doce.
Essa empresa estatal foi criada porque particulares não tinham condições de levar avante um em-.·
preendimento dessa envergadura. Hoje, um dos.objetivos da mudança do .c0 n:role acionário da Vale é
melhorar seu desempenho. A Vale do Rio. I;locevai
continuar atuando em.todas as áreas onde está instalada. Teoricamente,. vai continuar prestando um
serviço importante nas diversas regiões do. nosso
País visando ao desenvolvimento.
Não há. nenhum o;entido em destinarmos. as
verbas provenientes. da. transferência acipn,ária .da
Vale do Rio Doce para determinados Estadós quando a Nação inteira aplicou recursos nessa empresa
estatal. Ternos de seguir a linha de raciocínio segundo a qual OS recUrSOS 'onundos da: irànsferência. da
Vale do Rio Doce devam ser aplicados em projeios
de desenvolvimento, nos quais a .livre empresa não
tem condiÇÕel! de aluar.
· ··
... · : : .
Estamos colocando em dúvida o procedimento
do Executivo. Ora, o Congresso Nacional deu prerrogativas ao Poder Executivo para realizar as priVatizações. Então, não nos cabe colocar. em dllvidà ·o .
processo de 'privatização, antes de ter sido feita uma
avaliação definitiva por empresas crédenciadas.missaárea.
·
Tenho a. confiança de que Ó :Presidente fer~.
nando Henrique está . acompanhando cuidadosa.
mente esses processos, pois implicam valores muito
?!tos, não tão altos quanto deSejávamos, porque, infelizmente, com o Plano Real, vamos privatizar to-.
das as estatais nacionais não vamos cobrir o buraco aberto na rede bancária brasileirà
Em todo caso, creio. que o caminho da .privati···
zação é o que. devemos seguir.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIPENTE (Emilia Fernandes)
Dando continuidade à lista de oradores inscritos,
concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)

e
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Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares. (Pausa.) .
Cor.cedá a palavra .aQ nobre Senador Jefferson
Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra. ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. S. Ex' dispõe de.SO minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr". Presidente, Senado.ra.Emilia Fernandes, Sr<s. e
Srs. Senadores, gostaria· de registrar. o avanço da
criação do Programa de Gamntia da Renda Mínima
pelo Brasil afora. Acabo de receber a informação de
que, na data de ontem, .C!· P,refeito Celso Antônio Giglio, da cidade de Osasco, sancionou o projeto que
institui o Programa de Combate à Miséria e Garantia
de Renda Familiar Mínim'!·naquele ,Município. Acabo, também, de receber. a. informação que o Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Valter
José. Nunes de Campos, ~ncionou o projeto de Garantia. de Renda Mínima para Fammas com Filhos
em Situação de Risco. Ess.e.projeto de.lei é de autoria do Vereador Gabriel Cés_a.r Bittencourt, do Partido
dos Trabalhadores.
Gostaria. de fazer um. apelo aos .Vereadores e
Prefeitos de todos os Municípios brasileiros, inclusive aos Deputados Estad1,1ajs, que estão apresentando. ou tenham propostas que estejam sendo discutidas nas respectivas Câmaras Municipais das diversas cidades l:!rasileiras e. (l'i!S respectivas Assembléias Legislativas, para .que me enviem cópia de
seus projetas e informem o· estágio em que se encontram - de tramitação, de sanção ou de eventual
veto.
.· · No dia de hoje, Sr', Presidente, tenho em
mãos uma relação em que consiam 12 Estados e 67
Municípios onde tramita o projeto de renda mínima
nas suas respectivas Câmaras Municipais. E, a cada
momento, observamos algumas mudanças e a criatividade de um Município em relação ao outro.
O projeto aprovado em Osasco e sancionado
pelo Prefeito•Gelso AntQ[lio Giglio, por exemplo, leva
em conta o direito ao programa de garantia de renda
mínima para fammas com filhos e/ou dependentes
menores de 14 anos, mas também leva em conta as
famflias que, embora não tendo filhos menores de
14 anos, sejam compostas apenas de idosos acima
de 65 anos, bem assim para os portadores de enfermidade grave de qualquer idade, incapacitados para
o trabalho e que se enquadrem nas demais condições do programa. Poderão ser beneficiários desse
programa as famnias que tenham crianças até 14
anos, consideradas em situação de risco, que, de
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acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
não estejam sendo atendidas em seus direitos pelas
políticas sociais básicas, no que tange à sua integridade física, moral ou social.
Também poderão ser beneficiadas aquelas famflias cuja renda mensal bruta seja igual ou inferior
a dois salários mínimos e residam em Osasco há, no
·nínimo, dois anos.
As famílias com renda bruta superior a dois salários mínimos poderão ser atendidas pelo programa, desde que sua renda bruta mensal per capita
seja inferior a R$40,00, valor este que será corrigido
automaticamente nas mesmas proporções da correção do valor do salário mínimo.
·
O valor do complemento monetário mensal
será equivalente à diferença entre o total do rendimento bruto familiar e o montante resultante da multiplicação do número de membros da famma pelo valor de R$40,00.
Observamos também que é previsto um limite
máximo de 1% do valor do Orçamento da União, fica;;do o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
adicional especial no valor de R$1.080.000,00, no
exercício corrente de 1996, para dar início ao projeto
que se inicia hoje em Osasco.
Em Sorocaba, há uma situação semelhante, na
medida em que ali, também, o auxmo monetário
mensal é o equivalente à diferença entre a renda fa:niliar e o montante resultante da multiplicação do
número de membros pelo valor de·R$40,00. Serão
9-tendidas as famílias_ cuja renda mensal não seja
SL'perior a dois__ satários mínimos e que residam em
Sc:;:;caba há, pelo menos, dois anos.
Sr'. Presidente, nos últimos dias, entrei em ente~dimento com o Deputado Federal Germano Rigntto para, juntos, na próxima quartawfeira, dialogar·
mos com o Ministro Antônio Kandir, ocasião em que
o Decutado Germano Rigotto apresentará - estarei
junto "com S. Ex"- o seu parecer sobre o Projeto de
!..ei n> 2.561, que institui o Programa de Garantia de
Rerids. Mínima, que leva em conta ess~s experiên~
cias, que têm sido positivas e obviamente trarão novos elementos para a reflexão do Governo Federal.
Tenho a ponvicção de .que o Ministro Antônio
Kandir, que já disse a mim próprio ser favorável à
instituição do Programa de Garantia de Renda Mínima, avaliará positivamente a proposição.
Assim, Sr'. Presidente, nós consideramos que
haverá um crescimento muito significativo da aceitação dessa proposta e reiteramos a solicitação a todos os Municípios, a fim de que encaminhem os
se:us projetas, na medida em que estamos organi-
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zando um banco de dados. Inclusive, por intermédio

da Internet, do e-mail, podemos nos comunicar mais
velozmente com pessoas em todas as áreas.
Ontem, tive oportunidade de verificar que o
Presidente José Sarney já colocou o seu home
page no e-mail, de tal forma que, de meu gabinete,
pude acessar e conhecer o horne page de S. Ex".
Mandei uma mensagem, cumprimentando-o pelo
cuidado com que preparou o seu home page.
Informo aos usuários do sistema que também
organizei meu home page, que, inclusive, pode dar
informações a qualquer cidadão, no Brasil e no mundo, a respeito das atividades parlamentares do Senado Federal, dos projetas que aqui apresentei e,
em especial, a respeito do Programa de Garantia de
Renda Mínima.
A Professora Sõnia Draibe, por exemplo, do
Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas, gostaria de conhecer - conforme
me disse há pouco - a relação de todos os Municípios e Estados onde há projetas e as caracterfsticas
de cada projeto. Disse-lhe que essa informação seria enviada a ela justamente por essa sistemática
nova do Senado, o que facilita muito a comunicação.
O Sr. Ney Suassuna - V. Ex• permite-me um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. Ney Suassuna- Senador Eduardo Suplicy, entusiasmado com o projeto de V. Ex", no ano
passado, quando cheguei a esta Casa, fiz um projeto complementar, que está tramitando na Casa. Todavia, reputo o. de V. Ex" como uma das maiores armas contra o analfabetismo, contra a falta de desenvolvimento, porque a falta de educação leva ao subdesenvolvimento. Vibro cada vez que ouço V. Ex"
falar no Projeto de Garantia de Renda Mínima, que
já deveria ter sido adotado em todo o País. Congratulo-me com v. Ex" e espero, um dia, ver esse sistema funcionando em todo o País, para que possamos
redimir as classes mais pobres.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Senador Ney Suassuna, fico muito contente pelo fato de
V. Ex" ter abraçado essa proposição e ter apresentado-ám projeto de garantia de renda mínima relacionado às oportunidades de educação.
Gostaria de transmitir a V. Ex" que o Deputado
Germano Rigotto, no seu parecer, está considerando projetos como o de V. Ex", o do Senador José
Roberto Arruda, o do Deputado Nelson Marchezan,
o do Deputado Fernando Ferro e o ~do Deputado
Chico Vigilante, que relacionam o complemento de
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remuneração às fammas com criança em idade escolar. Após examinar os projetes, S. Ex" está propondo uma emenda no sentido de que os beneficiários do Programa de Garantia de Renda Mínima deverão, caso tenham crianças até 14 anos, demonstrar que elas estão efetivamente freqüentando escolas. Na linha, portanto, do que é proposto no projeto .
que V. Ex" teve a iniciativa de aqui apresentar.
Quero dizer-lhe da comunhão de pensamento
nesse sentido. Avalio que, no segundo semestre
deste ano, o Congresso Nacional poderá, levando
em conta todos os projetas apresentados, tomar
uma decisão definitiva sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr" Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes)- Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. S. Ex" dispõe de 50 minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr". Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, se
não estou equivocado, nesta semana ou na anterior,
o eminente Senador Antonio Carlos Magalhães já
havia abordado esse tema. Algum tempo atrás o nobre Senador Pedro Simon, se não me erigaiio tãmbém, tratou dessa matéria Como ontem o rol de
oradores era imenso, encaminhei um documento à
Mesa tratando desse tema, e hoje quero fazê-lo da
tribuna.
Sr". Presidente, Srs. Senadores, vivemos época de paz. Ninguém imagina possa o Pafs ser invadido por tropas argentinas no Sul; bolivianas ou colombianas no Norte. Tampouco que nossas águas
territoriais possam ser invadidas por navios perigosos capazes de pôr em risco a segurança nacional.
Ou, ainda, que nosso espaço aéreo seja dominado
por aviões prontos a bombardear a Amazônia, Brasflia ou o Rio de Janeiro.
Vivemos, repito, época de paz. Isso não significa, Sr'. Presidente, que a ausência da guerra seja
duradoura. Prova-o um número assustador. O fim da
carnificina da Segunda Guerra Mundial não significou o fim das mortes em conflitos entre pafses. Na
verdade, de 1945 a 1991, morreram tantos combatentes quantos sucumbiram na Primeira Grande
Guerra. Os confl~os, agora, têm caracterfstica diferente. Não são globais como os que ocorreram na
primeira metade deste século. Restringem-se a nichos regionais.
As lutas no Oriente Médio, na antiga Iugoslávia, na Rússia - só para citar alguns exemplos - provam que os conflitos não desapareceram. Limitados,
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demonstram domfnio cada vez maior de técnicas
modernas, o que obriga, por um lado, à profissionafização das Forças Armadas e, por outro, à sua vinculação ao processo de desenvolvimento económico.
É esse ponto que quero realçar. Queria propor
seja repensado o papel das Forças Armadas no esforço de desenvolvimento que o Brasil se vê obrigado a empreender sem demora, sob pena de agravar
os problemas sociais já agora em estado crítico.
Preocupa-me, sobremodo, o inchaço das grandes cidades. As periferias dos grandes centros expandem-se dia após dia. Lá, dorme-se com uma paisagem e acorda-se com outra. Barracos de papelão,
plástico ou lata erguem-se da notte para o dia. Abrigam os novos moradores das cidades. São pessoas
pobres, sem escolaridade ou capacttação profissional. Trazem os filhos, desnutridos, que não freqüentarão a escola. Mais dia menos dia, estarão na rua,
afastados do núcleo familiar, fortes candidatos à
uma vaga na Febem.
É preciso, Sr". Presidente, todos sabemos,
manter essas pessoas em suas cidades de origem.
Não é diffcil. Basta dar-lhes condições de ali sobrevi.ver e poder criar a famma.
.
É af que as Forças Armadas podem contribuir
enormemente. No momento em que o Governo Federal propõe o serviço civil obrigatório, por que não
amadurecer a idéia de aprovettamento de todo o
contingente mil~ar e civil, em todo o Brasil, para promover a interiorização do Pafs, a interiorização do
desenvolvimento?
A tarefa não é difícil. A disciplina do contingente militar brasileiro é de todos conhecida. O preparo
dos oficiais também. Muttos jovens querem fazer o
serviço militar obrigatório e são recusados por razão
de cota ou de contenção de despesa. Por que não
aproveitar esses jovens para promover um novo
Projeto Rondon? É mão-de-obra barata e ansiosa
por integrar-se ao mercado de trabalho. Sob orientação superior - engenheiros, professores, médicos,
todos oficiais das Forças Armadas-, levá-los ao interior para desempenhar diferentes tarefas na área de
educação, habitação e saúde. Tal medida daria
grande impulso para resolver os sérios problemas
que afetam a área social.
O alistamento serviria como frente de trabalho,
que levaria ao camponês ou morador de rincões· distantes conhecimentos de primeiros socorros, noções
de higiene, iniciação do processo escolar, princípios
básicos de agricultura, como o plantio de hortifrutigranjeiros. E formaria cidadãos conscientes, motivados a enfrentar desafios.
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O resultado não se fará esperar. Promovido o
bem-estar nas áreas rurais, não haverá por que o
homem do campo abandonar o lugar onde pode
educar os filhos e viver com dignidade. A cidade
grande é uma aventura que o assusta. Ele só recorre a essa solução em última instância.
É uma sarda, aliás, que ninguém deseja. Nem
ele nem o morador da cidade.
Portanto, nobre Senadora Emilia Fernandes,
que preside a sessão na tarde de hoje, e nobres
colegas, trago essas considerações por entender
que precisamos rever o papel das Forças Armadas
no Brasil. Para o alistamento, seriam recrutados
estudantes, jovens, pessoas interessadas em vivenciar experiências nas diversas áreas: engenharia, medicina, trabalho social, educação, e que
querem conhecer o Brasil, sob a orientação dos
próprios oficiais superiores das Forças Armadas,
que estão preparados para desempenhar tais tarefas' Com isso avançaríamos na interiorização do
desenvolvimento. Seriam campus avançados,
onde as Forças Armadas trabalhariam para termos
um Brasil diferente.
Nada é estanque. Tudo evolui, e nós precisamos evoluir também nesse campo.
Darmos condições para que as pessoas sintam-se bem, participem, gerem desenvolvimento,
parece-me essencial.
As barreiras, hoje, não são ffsicas. São as do
conhecimento. E temos que avançar de acordo com
as tecnologias. Af, revendo a função, o papel das
Forças Armadas brasileiras, poderia haver um maior
engajamento em determinadas áreas. Isso já existe
em alguns setores das Forças Armadas. Por exemplo: o Exército constrói estradas. Mas poderíamos
direcionar melhor esse setor. Em vez do alistamento tradicional, com a revisão do papel das Forças
Armadas, teríamos a interiorização do desenvolvimento no Brasil, com a participação de jovens que,
buscando conhecimentos, se tomariam melhores cidadãos, conheceriam as dHerentes regiões brasileiras, para equalizarmos, distribuirmos o desenvolvimento pelas diversas regiões do Pafs com essas
prioridades. A meu ver, esse papei é fundamental e
essa questão volta, cada dia mais, a ser tema de
debate nacional. E nós, no Senado Federal, no
Congresso Nacional, não poderíamos nos furtar a
enfrentar o tema, para melhor buscarmos saídas
para o Brasil e para a nossa juventude.
Eram essas as considerações, nobre Senadora
Presidente e nobres colegas, que eu gostaria de trazer à baila na tarde de hoje.
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Dando prosseguimento à lista de oradores, concedo
a palavra à ilustre Senadora Marina Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Fraticelino
Pereira. (Pausa.)
Não há mais oradores inscritos.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A
Presidência comunica aos Srs. Senadores que recebeu do Presidente do Congresso da Venezuela convite para participar da Reunião dos Presidentes dos
Parlamentos Nacionais dos Países Amazónicos, a
realizar-se na cidade de Caracas, nos dias 15 e 16
de agosto próximo. (Diversos n• 63, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) - Os
Srs. Senadores Odacir Soares, Lúcio Alcântara, Ronaido Cunha Lima e Martuce Pinto enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, o Ministério
da Administração e Reforma do Estado volta às
manchetes dos Jornais.
Não se trata, como gostaríamos que fosse, do
anúncio de algum avanço aivissareiro, obtido em
programa de melhoria da eficiência da máquina administrativa do Estado.
Não é bem assim. O que toma a remexer as
águas paradas do MARE; o que põe em alvoroço o
Ministro Bresser Pereira e seus conspícuos assessores é a perspectiva, mil vezes anunciada, de novos cortes nos gastos com a folha de pagamento do
funcionalismo, a ser obtida graças ao remanejamento de servidores, ao Programa de Demissões Voluntárias (PDV) e ao congelamento dos salários que,
segundo recente comunicado, deverá prolongar-se,
possivelmente, até Hl98, porquanto, os ditos salários .estariam situados bem acima dos níveis salariais vigentes no mercado nacional.
Paradoxalmente, e para surpresa generalizada,
tais desníveis se dão na razão inversa do escalão
hierárquico ocupado pelos servidores. Assim é, que,
na visão dos especialistas do MARE, ganham salários superiores aos pagos pelo mercado, os agentes administrativos, os datiiógrafos e os contínuos;
salários inferiores, bastante inferiores mesmo, são
os percebidos pelos desamparados assessores do
12 , 2" e 3• escalões do Poder Executivo.

00284

ANAIS DO SENADO FEDERAL

São estes, Sr. Presidente, os comentários introdutórios que me ocorre fazer, a propósito da reportagem de Angélica Winderhecker e Silvia Faria;
publicada em •o Globo" de 25 próximo-passado,
com a seguinte manchete:

"Transferência de Servidores para órgãos carentes de pessoal começa em agosto"
Por ela toma-se conhecimento de que o governo estaria pretendendo iniciar em agosto a redistribuição de servidores federais de órgãos com excesso de pessoal.
Tais deslocamentos dar-se-iam para áreas carentes de pessoal, citando-se, entre essas, os Postos de Saúde, do INSS e as Universidades.
Esse remanejamento, planejado pelo Ministro
Bresser Pereira e·sua assessoria, faria parte do pacote de conteRção de despesas do Executivo com o
funcionalismo público.
Em princípio, informa a reportagem, tal remanejamento será efetuado entre órgãos da região
onde se acham lotados os servidores. Ela poderá,
todavia, implicar a transferência para outro Estado,
com a ressalva, transcrita pelas jornalistas, de que
isso só ocorrerá, em último caso, respeitada a
anuência expressa do funcionário.
Outra informação que teria sidd passada às repórteres pela Secretaria Executiva do MARE, Claudia Costin, é a de que, concluída a redistribuição
"ter-se-á esgotado a alternativa menos traumática
para solucionar os excessos localizados de pessoal".
Depois disso, prosseguem as informações colhidas junto à mesma fonte, virá o PDV, ou seja, o
Plano de Demissões Voluntárias.
E é nesta altura da reportagem aqui comentada que aflora, com esbanjada demonstração de tato
e sutileza, o indefectível apreço da assessoria do
MARE e de seu escalão superior, pam com a vilipendiada classe de servidores públicos.
Com efeito, lê-se na cttada matéria, com todos
os efes e erres, que o Programa de Demissões Voluntárias, segundo fontes graduadas do Executivo,
só será executado depois das eleições, pois avaliase que ele acarretará um grande desgaste politico.
Sr. Presidente, os disparates que acabo de citar estão a merecer pronto reparo. Deixo-o, todavia,
para o final deste pronunciamento, e prossigo na
descrição do pacote prestes a ser expedido "Urbi et
Orbi", pela equipe do Ministro Bresser Pereira.
Outra razão, não menos estratégica, que anda
retardando a implementação do Programa Governamental de Demissões Voluntárias, derivaria das di-
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vergências que lavram entre o MARE e o MINIFAZ,
em tomo do teto da compensação a ser concedida
aos "voluntários" das demissões.
O MARE propõe o equivalente a 20 (vinte) salários por ano de serviço; o MINIFAZ, por seu turno,
só concede 4 (quatro).
Outra discrepância, que mantém distantes as
equipes administrativa e económica do Governo, diz
respetto aos cálculos de custo da citada operação.
Para os 40.000 (quarenta mil) voluntários estimados
pelo governo, o MARE calcula uma média salarial situada nos R$ 900,00 (novecentos reais).
Já o MINI FAZ amplia o montante desse cálculo
para R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Terfamos assim um custo de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta milhões) segundo a estimativa do MARE, e de
R$ 120.000,00 (cento e vinte milhões), conforme os
cálculos do MINIFAZ, que, mesmo elevando o nível
roédio dos salários, chega a custos menores, porque

reduz ao mínimo o montante das compensações.
Ambas as áreas acordam todavia, na estimativa da economia anual resultante desse programa
que seria de 930 (novecentos e trinta) milhões de
reais.

Acrescente-se, para concluir, que os arquitetos
do PDV, tiveram o cuidado de nele incluir mecanismos destinados a evitar que técnicos mais qualificados de setores-chave do Executivo, que ganham
mais, deixem o serviço público. Fazem parte dessa
privilegiada excluência, as categorias de servidores,
ultimamente tão destacadas no discurso governamental - Receita Federal, T escuro, Orçamento,ltamaraty, Polícia Federal e Forças Armadas.
Sr. Presidente, há pouco mais de uma semana,
pronunciei-me nesta Tribuna sobre o diagnóstico
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso teria
feHo da precária sttuação em que se encontre o Estado brasileiro.
Na oportunidade, julguei de bom alvitre exortar
o Presidente a mudar o discurso referente à categoria dos servidores públicos, em relação aos quais os
pronunciamentos oficiais têm-se revelado hostis, injustos e odiosamente discriminatórios.
As declarações atribuídas pelo "O Globo", a
expoentes da assessoria do MARE, por seu turno,
não me parecem isentas de reparos semelhantes,
que agora passe a fazer.
Qtlero deixar bem patente que não me oponho
às transferências de servidores para órgãos carentes de pessoal.
Da mesma forma, não faço restrição alguma ao
Programa de Demissões Voluntárias, desde que am-
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bas as medidas sejam adotadas crtteriosamente,
obedeçam a reais necessidades e interesses da administração pública e tenham sua execução isenta
de toda e qualquer eiva que possa representar desrespefto ao servidor ou violação dos direitos que lhe
são assegurados pelo Estatuto do Funcionalismo
Público.
Se tais ressalvas forem, de fato, observadas,
não há como imaginar que as medidas anunciadas
pelo MARE possam ser mais ou menos 'traumáticas".
Da mesma forma, se essas ressalvas forem rigorosamente tomadas em conta, também não vejo
por que elas devam ser aplicadas, após as eleições,
para evitar os inevitáveis desgastes políticos, propalados pela assessoria do MARE.
governo esteja anunciando
A menos que
uma coisa, mas pretenda fazer outra.
A menos que o governo tenha aderido à estratégia da duplicidade, pela qual ele assuma dupla imagem - a do cordeiro, que deve ser exibida antes das
eleições; a do lobo, para uso posterior às eleições.
É claro, Sr. Presidente, que isso não corresponde ao pensamento nem ao estilo de governo do
nosso Presidente Fernando Henrique. Mas, deploravelmente, é o que parecem insinuar, os disparates
perpetrados pelos assessores do MARE. .
. ConíO técnioos que são, seria bom que não se
arvorassem em especuladores das coisas políticas,
afim de que possam safar-se da dupla qualfficação de
técnioos incompetentes e de políticos desastrados.
É o que penso, Senhor Presidente
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entre as regiões
brasileiras, o Nordeste continua sendo aquela que
apresenta os piores índices de desenvolvimento social. É· o que demonstra recente pesquisa financiada
com recursos do Programa -das Nações Unidas para
o Desenvolvimento e realizada pelo IPEA) 1
A pesquisa, de abrangência nacional, objetivou
definir o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
para cada estado da Federação e para o Brasil
como um todo, índice que regularmente é publicado
pela Organização das Nações Unidas e que descreve a situação de bem-estar social das populações
de todos os países onde haja estatísticas.
Baseados em três variáveis, quais sejam, renda per capita, expectativa de vida ao nascer e escolaridade, os IDH de todos os estados nordestinos,
juntamente com os do Pará e do Acre, foram os
mais baixos de todo o País, além de terem sido considerados índices muito próximos aos apresentados
pelos países africanos.
·

o
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Igualmente coube ao Nordeste a pior marca no
que se refere à percentagem da população situada
abaixo da linha, !li" popreza em relação à população
total. Na região Nordeste, 46% da população está
abaixo da linha de ,pobreza, ou seja, não dispõe de
renda suficiente para adquirir os bens necessários à
vida cotidiana. Ora, tal número representa praticamente a metade da população nordestina, estimada
em 44,3 milhões de pessoas.
·
Penso ser do conhecimento de todos, pois foi
amplamente noticiado pela imprensa, o quadro de
desenvolvimento regional que resultou do mencionado estudo. De acordo com ele, o Brasil foi dividido
em três macro-regiões: a primeira engloba os estados do Sul e do Sudeste, o estado de Mato Grosso
do Sul e o Distrito Federal, apresentando níveis de
desenvolvimento social semelhantes aos dos países
do Leste Europeu; a segunda abrange a grande
maioria dos estados da região Centro-Oeste e da região Norte e caracteriza-se por índices aproximados
aos dos demais países >da América Latina; e, finalmente, a terceira macro-região inclui o Nordeste inteiro e mais o Pará e o Acre, cujos índices se assemelham aos dos países africanos.
Portanto, Sr. Presidente, um dos resultados
mais evidentes dessa verdadeira radiografia das
condições de vida do povo brasileiro é aquele que
indica que restamos sem avançar no gravíssimo pro- blema representado pela desigualdade regional. Em
relação a esse tema, o Nordeste continua a fazer o
triste papel de região diferenciada pela sua pobreza,
com grande parte de sua população vivendo de forma sub-humana, incompatível com o grau de desenvolvimento já alcançado pela economia brasileira.
Enquanto tal situação permanecer, murros nordestinos hão de continuar a cumprir sua sina de migrar
para os grandes pentros urbanos do sul do País, inchando-os com sua miséria.
Pergunta-se então: Como romper o círculo de
pobreza e de falta de perspectivas para a população
nordestina, que forma quase \Jffi terço da população
total do Brasil? Como garantir que o Nordeste possa
estreitar a imensa distância que o separa das regiões mais desenvolvidas do País?
Não resta dúvida de que muitos podem ser os
caminhos escolhidos para atingir tais objetivos. No
entanto, com toda certeza, uma condição se impõe:
a de que o crescimento da economia nordestina, nos
próximos anos, seja superior ao do restante da economia ou, mais especfficamente, seja superior ao crescimento observado nos estados mais adiantados.
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Parece claro e não admite contestação lógica
que essa, em última análise, é a maneira de diminuir
o fosso existente entre o Nordeste e o resto do Brasil. Caso contrário, ou a diferença permanece ou
mesmo se aprofunda, pois é o crescimento económico que produz aumento do emprego e da renda, do
qual todas as comodidades da vi:la são subprodutos. Naturalmente, há de se cuidar que o crescimento beneficie a todos, não sendo excludente. Mas,
sem haver crescimento, nem essas preocupações
poderão ter lugar.
. Bem, discutir crescimento da economia é o
mesmo que falar em volume de investimentos. A
esse propósito, veio a lume um imporlante estudo de
autoria da equipe do Escritório Técnico de Estudos
Económicos do Nordeste (ETENE), órgão ligado ao
Banco do Nordeste do Brasil.
O estudo da ETENE estima- que o Nordeste
precisaria crescer o dobro da taxa média de crescimento do País, nos próximos anos, para manter
acesas as esperanças de diminuir o enorme fosso
.que o separa das regiões mais desenvolvidas. Traduzindo isso em números, o crescimento da economia nordestina deveria atingir 7"/o ao ano, nos anos
vindouros.
Por sua vez, ainda segundo o estudo da ETENE, para que a economia do Nordeste cresça 7%,
seria necessário que o volume de investimentos, em
1996, tosse da ordem de 17,9 bílhões.de reais. Nessa cifra incluem-se tant~ as inversões públicas quanto as privadas. 2
Então, temos ar uma baliza, um número ao
qual recorrer para que possamos verificar como andam·as coisas: 17,9 bilhões de reais de investimentos no Nordeste para 1996. Estamos longe ou perto
dessa marca? l.anientavelmente, a resposta é que
estamos muito afastados desse nível de investimento no Nordeste, o que leva a crer que o Brasil continuará a ser um País dividido, injusto, desequilibrado
entre suas várias regiões.
Pois, vejamos. Examinemos somente o nível
de investimento público que o estudo projeta para o
ano de 1996. Além de passível de ser estimado, o
investimento público deve naturalmente ter papel imporlante numa região que, por conta de suas deficiências de infra-estrutura, não tem o poder de atrair
tantos investimentos privados quanto as regiões
mais desenvolvidas.
Para se ter uma idéia de qual será o nível de
inversão pública no Nordeste no ano corrente, os
técnicos da ETENE destacam os dois principais fundos públicos existentes para financiar o desenvolvi-
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mento do Nordeste, que são o FNE e o FINOR. Ora,
calcula-se que o orçamento desses dois fundos,
conjuntamente, para 1996, situa-se no patamar de
1,2 bilhão de dólares. 3 Esse valor representa apenas 6,7% daquele total de 17,9 bilhões de reais, que
seria o quanto a região nordestina precisaria para
crescer 7% neste ano. A partir dessa informação já
podemos imaginar o quanto estamos longe de obter
os investimentos requeridos.
Na opinião do Sr. Adriano Sarkis, gerente do
ETENE, apesar .de a Região responder positivamente aos investimentos lá realizados, 'o problema é que, até hoje, o Nordeste não é prioridade
nas políticas nacionais de desenvolvimento. • De
acordo com o mesmo técnico, dois programas seriam fundamentais para impulsionar o desenvolvimento do Nordeste. O primeiro seria o fortalecimento do Fundo de_Desenvolvimento Cientrtico e
:recnológico, que, embora já exista no âmbito do
Banco do Nordeste do Brasil, conta com o parco
orçamento de 1,5 bilhão de reais para fazer frente
a toda a demanda no período de um ano. o segundo seria um programa de modernizaçãO da intra-estrutura da região.
.
.
De fato é imprescindível modernizar a intra-estrutura da Região Nordeste, única maneira de fazêla atraente aos capitais de investimento privados.
Sem essa inversão maciça na infra-estrutura regional, continuaremos fadados a perder a competição
com o sul do Brasil por investimentos produtivos.
Façamos com que o Nordeste se tome prioridade para os investimentos públicos, principalmente
os destinados à recuperação e à construção de intra-estrutura! Lutemos por isso! Lembremos que o
desenvolvimento do Nordeste não interessa somente a seu próprio povo, mas também a todos os brasileiros e, em especial, àqueles moradores dos gran- ·
des centros urbanos do sul, que assistem ao inchamento de suas cidades por contingentes populacionais provenientes de regiões atrasadas. Os migrantes, indo em busca de melhores condições de vida,
acabam por engrossar as estatística da violência e
do subemprego nessas cidades, o que as tem transform")dO em lugares que oferecem péssima qualidadeãevida
A região nordestina é ·diferente do resto do
País em razão de seu solo semi-árido, em razão da
seca, em razão das desigualdades sociais ali encontradas. Como tal deve ser tratada.
·
Era o que tinha a dizer.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, as luzes dos
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.. grandes conglomerados empresariais do mundo voltam-se para a nova realidade que o cenário econOmico da América latina mostra para as visões empreendedoras.
A sonhada, esperada e tão incessantemente
buscada integração latino-americana, já é uma perspectiva de fato e de direito. Vwemos tantos anos com
esse sonho que não nos era possível distinguir a vignia
do sono. Tan1aS revoluções, vidas, poesias e cançõeS
entoaram esse grito ufanista, que o horizonte já oferece uma página a altura de nossa história.
Não bastavam as identidades cuHurais e a convivência hannõnica com as diferenças. Também a
semelhança nos problemas e na procura de soluções não era bastante. Mostrava-se também insufi·
ciente a forma comum de governo que nossa tradi·
ção recomendou.
A América do Sul parecia uma sensação de diversidade contra a razão da unidade.
A formação dos grandes bloços transnacionais
para quebra de barreiras alfandegárias surtiu na
América o efeito esperado. Ao lado da Comunidade
Européia e do Nafta (aliança econômica da América
do Norte), surge no cenário uma nova realidade de
mercado: o Mercosul.
A realidade do Mercosul é palpável mesmo
para os mais céticos observadores da cena latinoamericana. É um passo de importância singular no
quadro dos pafses envolvidos.
Concebido sem as amarras da nossa tradição
burocrática, o Mercado Comum do Sul formou-se
como um sistema de integração ágil, exeqüfvel e
sem complexidades orgânicas.
O Tratado de Ouro Preto que dá contornos institucionais ao Mercosul, antes de assumir as feições
tradicionais do modelo de administração pllblica
adotado no continente é uma experiência que pode,
inclusive, balizar as formas de condução de politicas
no Brasil e nos demais pafses signatários.
O volume de trocas triplica a cada ano nos
aluais pafses envolvidos, e promete uma aceleração
com a adesão de outros pretendentes. Para tanto
estão sendo encaminhadas para estes pafses, diversos observadores econômicos da Europa, América
do Norte e Oriente, buscando participar dessa inestimável fatia de mercado.
·
Inicialmente integrado pelo Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai, o Mercosul já pode contar a
participação do Chile, estando examinando propostas da Bolfvia e Colômbia.
As questões incidentais que surgiram com a
concretização do Mercosul, são solvidas de maneira
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mais apropriada à nossa tradição diplomática, empfrica por excelência, e menos por nossa tradição judicante ou administratiVa propriamente dita.
•
Na área de implementação politica devemos
nos acomodar a nova cultura proveniente dos acordos transnacionais. Nossa administração - e sua
forma de resolver conflitos - deve oferecer sempre
oportunidades para incentivar a integração antes· de
assistir ao surgimento de conflitos para solvê-los depois. Aliás, nessa área, devemos até mesmo moldar
nosso direito para efetivar a vontade constitucional
de maneira a evitar conflitos espacial ou intertemporal de normas· existentes em acordos internacionais
com a norma Interna.
Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
A entrada do Chile no Mercosul deve ser examinada com a mais escolhida de nossas esperanças
históricas. O Chile permitirá que os demais pafses
do continente possam ingressar no mercado do
Oriente - e vice e versa - que se constrói como o
grande filão do planeta, para o futuro, afora o atual
mercado da costa Oeste dos Estados Unidos. ·
No Brasil já aporiam investimentos de wHo,
. particularmente de grandes montadoras intemacio; nais da Europa e do Oriente, justamente para atender a esse crescente mercado.
As atenções dedicadas pelo atual governo aos
expedientes do Mercosul bem assim as reuniões
permanentes dos Chefes de estado dos pafses que
o integram, demonstram a operosidade e seu signifi..
cado histórico.
Mas o que nos deixa ainda mais exuHantes
com o Mercosul, particularmente pela anunciada
adesão de pafses como a Colômbia, entre outros da
região setentrional, é a possibilidade de uma participação efetiva da região Nordeste nesse novo conglomerado de nações.
o Nordeste é meio caminho entre as partes sul
e norte da América Latina, considerada a rota comercial do Atlântico. É gratificante ver que exalamente o Oceano Atlântico que, através do nordeste
permitiu a descoberta de nosso Brasil, pode surgir
como um dos pólos de redenção da região.
Além de funcionar como entreposto comercial
- quiçá revelando sua predisposição geográfica - o
Nordeste revelará, para uma significante massa populacional, seu potencial turfstico.
Necessitaremos, é lógico, de incrementação de
nosso potencial, num esforço conjunto de governo e·
iniciativa privada, para adaptar a região para essa
nova realidade.

------·--
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Agora, com certeza, poderemos sediar grandes
empresas que buscam o Brasil como ambiente propício para seus investimentos. O anúncio do governo de
atrair uma montadora estrangeira para a região traduz
o nosso sentimento e antevisão dos fatos.

Senhor Presidente,
A nossa palavra final servirá de alerta para os
membros da Comissão Especial recentemente const~uída para examinar soluções para os problemas
Nordestinos: que sejam convidados os Governadores da região Nordeste, bem assim da região Norte,
para um debate com representantes governamentais
dos países integrantes do Mercosul, juntamente com
especialistas, técnicos e, especialmente, com representantes de entidades empresariais, para tomar
viável a integração do Nordeste nessa perspectiva
de sucesso da América Latina. É a forma mais concreta de harmonizar os interesses sociais da área,
com um grande salto para o futuro, viabilizando emprego, renda e mercado, numa ação unificada do
poder público e da iniciativa privada.
A participação do Nordeste é urgente e não
pode prescindir do curto espaço que as atenções
para problemas desse porte exigem.
O futuro reservará uma nova realidade para o Mercosul, e o Mercosul para o Nordeste e o Norte do Brasil.
Muito obrigado.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil inteiro
acompanha o drama vivido pefos roraimenses nos
últimos dias em virtude das chuvas inclementes que
se abatem naquela região.
Por isso, mantive hoje audiência com o Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Odacir
Klein, onde tive a oportunidade de relatar a dura realidade que enfrenta nosso povo, em particular os
moradores do município de Bonfim, na fronteira de
nosso País cem a Guiana, pois a única estrada que
serve como eixo de suprimento àquela comunidade,
a BR-401, está totalmente intransMvel e interrompida em alguns trechos.
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Urgente e necessária se faz a liberação de recursos, avaliados em tomo de 2 milhões de reais, para
a recuperação de um trecho de aproximadamente 3
quilômetros c'a rodovia além da construção de uma
pon_te de concreto de 120 metros de extensão, hoje de
madeira e cujos aterros de acesso esião submersos e
para a inevMvel troca dos bueiros árrnices antigos e
corroídos por galerias celulares de concreto.
É inconcebível, Sr. Presidente, que toda uma
comunidade tenha que pagar tão alto preço e continuar no aguardo de uma solução financeira que esbarra em fatores unicamente burocráticos a impedir que
os recursos sejam imediatamente liberados. Não existem razões nem justificativas que sobreponham ao ser
humano em aflição e necess~do de urgente amparo.
Este, infelizmente, é o caso de centenas, talvez milhares
de famílias em meu Estado, principalmente no município
de Bonfim que, como já disse, tem interrompida sua úniêa esirada que dá acesso à cap~ e outros municípios e
que serve para abastecer a comunidade.
Tenho conhecimento e sei que também o têm
Vossas Excelências, do esforço do Ministro Odacir
Klein no sentido de recuperar nossa malha rodoviária, a nível nacional. Aliás, acho louvável o propósito
do Ministro em recuperar nossas estradas antes de
transferi-las para a jurisdição dos diversos Estados
da Federação. Esse critério que vem sendo adotado
pelo Ministério dos Transportes insere-se num- propósito muito mais amplo da política do Governo Federal que, gradativamente, pretende retirar da competência da União determinadas matérias que, a
bem da verdade, os Estados podem resolver com
maior rapidez e eficiência desde que, óbvio, contem
com o indispensável apoio financeiro federal.
No caso especflico do Estado de Roraima, a
BR-174 que liga Manà.us a Boa Vista já está" sendo
asfaltada graças a um louvável esforço dos Governos de Roraima e do Amazonas e o indispensável
·
apoio do Governo Federal.
Mas, no tocante à BR-401 , estrada que segue
na direção de Georgetown, a situação é de calamidade. Enquanto o Governo da Guiana trata de abrir
estradas para chegar até a fronteira com o Brasil, nós
aqui enfrentamos um dos invernos mais rigorosos dos
últimos tempos que provocaram a interrupção da es-
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trada que, também,é de vital importância ao comércio
com aquele País vizinho que vem se mostrando um
grande consumidor de produtos brasileiros.
Por essas razões, Sr. Presidente, considerando que a principal delas é a da solidariedáde à sofrida e angustiada comunidade de Bonfim, reitero desta tribuna o apelo já formulado ao nobre Ministro do
Transportes na certeza de que ele, com a larga visão· política que soube imprimir ao seu Ministério,
entenderá a premência pela qual passamos e saberá socorrer da melhor forma possfvel o meu Estado de
Roraima· na difícil sttuação em que se encontra, castigado pelas chuvas inclementes desta fase do ano.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
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1995, na Casa de Origem, de iniciativa do Presidente da República, que "Dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de programa de computador,
sua comercialização no Pais, e dá outras providências".
Leia-se:
PARECER N" 389, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 14, de
1996 (n• 200/95, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que "Dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de programa de
computador, sua comercialização no País, e dá outras providências".

ATA DA 2• SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 1996
(Publicada no DSF, de 4 de julho de 1996)

Está encerrada a sessão.

(Levanta~se a sessão às 17h21min.)

RETIFICAÇÃO

...........

No cabeçalho da ata, à página 11420,

Onde se lê:
ATA DA 11 SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 1996
(Publicada no DSF, de 3 de julho de 1996)
RETIFICAÇÃO

À página 11256, 2" coluna, na lettura de pareceres,
Onde se lê:
PARECER N" 389, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 14196 de

ATA DA 2" SESSÃO DEUBERATJVA ORDINÁRIA
EM 3 DE JULHO DE 1996

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 50' Legislatura
Leia-se:
ATA DA 2" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA
EM 3 DE JULHO DE 1996

2• Sessão Legislativa Extraordinária, da 50'
Legislatura
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Ata da 4!! Sessão Não Deliberativa
em 5 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da SOª Legislatura
Presidência dos Srs.: Nabo r Júnior, Lúdio Coelho e Joel de Ho/landa
(Inicia-se a sessão às 9hs)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

PARECER
PARECER N° 398, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre a substltutlva apresentada pelo Senador Bernardo Cabral
ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de
1994 (n• 2.161-B, de 1991, na Casa de origem), o qual "Dispõe sobre o arquivamento e a eliminação de processos judiciais".
Relator: Senador Ronaldo Cunha Uma
Encontra-se sob exame desta Comissão o
Substitutivo apresentado em plenário, quS: altera o
Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1994 (n• 2.161B, de 1991, na Casa de origem), o quai"Dispõe sobre o arquivamento e a eliminação de processos judiciais".
A aludida emenda, de autoria do eminente Senador Bernardo Cabral, é oportuna, de vez que amplia o alcance dos termos iniciais do projeto. Pela
nova redação oferecida, a destruição dos autos não
fica condicionada ao seu prévio registro em recursos
óticos ou outro meio eletrõnico similar.
Assim é permitida, decorridos 30 (trinta) dias
do arquivamento, a incineração ou destruição dos
autos judiciais findos, por instrumento mecânico, ou
outro meio adequado, conforme instruções a serem
expedidas pelos Tribunais.
Há que se registrar, no entanto, a necessidade
de que sejam preservados certos direitos da parte.
Para que se pudesse ajuizar no futuro ação rescisória, por exemplo, seria conveniente a preservação
dos autos originais, peça essencial para a propositura dessa espéCie de ação.

Além disso, os termos do Substitutivo ensejam
o entendimento de que se trata de uma norma genérica. Todavia, não se pode estender o seu alcance
aos autos de processos penais. A matéria processual penal possui peculiaridades próprias, o que recomenda que a destruição dos autos seja tratada no
diploma topologicamente adequado que é o Código
de Processo Penal. Nesse sentido, optou-se por modificar o art 1.215 do Código de Processo Civil, que
é o diploma legal adequado para abrigar as normas
que se pretende instituir.
·..
Convém acrescentar que a modificação do § 1°
do Substitutivo visa ·a realizar a sua compatibilização
com a redação do caput do artigo. Ora, se o prazo
mfnimo para a destruição dos autos passa a ser de
dois anos, toma-se desnecessária a publicação do
aviso às partes, a qual representa custos adicionais
na administração da justiça. Objetiva, ainda, a aludida modificação eliminar a hipótese de incineração
dos autos, haja vista que o papel é um bem de significativo valor econõmico, de vez que pode ser aproveitado depois de sofrer processo de reciclagem.
Concluindo, opinamos pela aprovação do
Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei da Câmara
n• 52, de 1994, observadas, no entanto, as seguintes subemendas, que visam, principalmente, a preservar o direito das partes em relação a questões
pendentes:
SUBEMENDA N°1-CCJ
Dê-se à emenda do Substitutivo a seguinte redação:
"Dá nova redação ao art 1.215 da Lei
n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
_ de Processo Civil, que dispõe sobre o arquivamento e a eliminação de autos processuais findos."
SUBEMENDA N• 2-CCJ
O art 1° do Substitutivo passa a ter a seguinte
redação:
Art. 1• O art 1.215 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1.215. Os autos findos, decorridos
2 (dois) anos de seu arquivamento, e desde
que não haja qualquer espécie de pendência sobre eles, poderão ser destruídos por
instrumento mecânico ou outro meio adequado, conforme instruções a serem expedidas pelos Tribunais.
§ 1° As partes poderão requerer, a
suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo.
§ 2" Os documentos de valor histórico
serão preservados e recolhidos ao museu
ou arquivo do Tribunal respectivo.
§ 3° Os Tribunais poderão utilizar-se
de discos óticos, ou de outro sistema eletrõnico similar, para copiar processos que, pela
natureza dos dooumerrtos ou das informações que os compõem, devam ser também
preservados.•
SUBEMENDA N° 3-CCJ
Suprima-se o art. 2" do SubstitutiVo ao Projeto
de Lei da Câmara n• 52, de 1994, renumerando-se
os artigos subseqüentes.
Sala da Comissão, 25 de junho de 1996. - lrls
Rezende, Presidente- Ronaldo Cunha Urna, Relator - Francelina Pereira - Benl Varas - Júnia Marise - José Eduardo Outra - José lgnáclo Ferreira- Romeu Tuma- Bernardo Cabral- Ney Suassuna- Jefferson Peres- Ramez Tebet. .
LEGISLAÇÃO CfrADA
E CONEXA JUNTADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Art. 1.215. ·······················-····--······--······-----·
Art. 1.215:1. Este artigo, com seus parágrafos,
teve sua vigência suspensa pela Lei n• 6.246, de 710-75 (RT 480/419, Lex 1975/597, ROA 1231463, RF
2531507, Boi. AASP 87812), "até que lei especial discipline a matéria nele contida". Dispunha sobre incineração de processos findos; o caput e seu§ 1° da
redação primitiva haviam sido atterados pela Lei n•
5.925, de 1"-10-73.
A Portaria n• 12175, de 28-1-75, da Corregedoria-Geral da Justiça do TJSP, havia disposto sobre a
devolução de documentos desentranhados de processos incinerados (RT 471 14:õl).
Art. 1217: 2. O Decreto-Lei n" 1.608, de 18-9-39,
é o CPC de 1939 (em nossa abreviatura: CPC ant).
Art. 1.217: 3. v. Leis n•s 6.014, de 27-12-73, e
6.071, de 3-7-74, em seguida.
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Art. 1218: 1. v. no til. Código de Processo Civil
Antigo, o texto dos dispositiVos do CPC ant que
continuam em vigor por força do art. 1.218 do CPC
novo.
Art. 1.218: 2, v. tb., além do CPC ant, o til.
Compromisso de Compra e Venda.
Art. 1.218: 3. v. tb., além do CPC ant., o tít. Locação (especialmente L1).
Os arts. 350 a 353 do CPC ant. foram implicitamente revogados pela Lei n• 6.649, de 18-5-79 (v.,
na 161 ed. do CPCLPV, art. 59, nota2).
Art. 1.218: 4. As disposições do CPC ant snocação de imóveis para fins residenciais estão implicitamente revogadas pela L1 (no tft. Locação, ínt.).
Art. 1.218: 5. O Registro Torrens, atualmente
está disciplinado por inteiro pela LRP 277 a 288 (v.
tft. Registres Públicos, onde tais arts. estão transcritos).
• Art. 1.218: 6. O procedimento judicial para
averbação ou ratificação· do registro cMI está hoje
inteiramente disciplinado pela LRP 109 a 113 (v. tft.
Registros Públicos, onde estão transcritos tais arts.).
Art. 1.218: 7.
instibJto do bem de tamma está
hoje inteiramente regulado pela LRP 260 a 265 (v. 86)
VIl -à dissolução e liquidação das sociedades
.
.
(arts. 655 a 674);
VIII - aos protestos formados a bordo (arts.
725a 729);8
IX -à habilitação para casamento (arts. 742 a
745);9-10

o

LEI N° 6246, DE 7 DE OUTUBRO DE 1975
Suspende a vigência do artigo 1.215
do Código de Processo Civil
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica suspensa a vigência do artigo
1.215 do Código de Processo Civil, atá que lei especial discipline a matéria nele contida.
Art 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
.- Ernesto Geisel, Presidente da República, - Armando Falcão.
LEI N• 5.925, DE 1° DE OUTUBRO DE 1973
RetHica dispositivos da Lei n• 5.869
("), de 11 de janeiro de 1973, que instituiu
o Código de Processo CMI
O Presidente da República.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1• Os artigos 5•, 10, 20, 22, 34, 38, 77,

126, 131, 184, 213, 214, 219, 223, 225, 232, 264,
269, 275, 285, 286, 295, 296, 301, 309, 310, 324,
330, 331, 363, 375, 405, 412, 443, 456, 462, 498,
500, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529,
533, 538, 539, 543, 545, 558, 560, 568, 585, 599,
600, 601' 602, 622, 623, 624, 625, 634, 671 ' 686,
703, 793, 803, 804, 814, 900, 901' 902, 942, 949,
974, 980, 981' 982, 993, 999, 1.002, 1.007, 1.008,
1.029, 1.061, 1.095, 1.116, 1.129, 1215 e 1.219, do
novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1.215. Os autos poderão ser eliminados
por incineração, destruição mecânica ou por outro
meio adequado, findo o prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data do arquivamento, publicando-se
previamente no órgão oficial e em jornal local, onde
houver aviso aos interessados, com o prazo de 30
(trinta) dias.
§ 12 É lícito, porém, às partes e interessados
requerer, às suas expensas, o desentranhamento
dos documentos que juntarem aos autos; ou a microfilmagem total ou parcial do feito.
§ 22 Se, a juízo da autoridade competente,
houver, nos autos, documentos de valor histórico,
serão eles recolhidos ao Arquivo Público.•

O SR. PRESIDENTE (Nabo r .Júniar) • O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador, Senador Lúdio Coelho, por cessão do Senador Levy Dias.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AI·
cãntara, por cessão do Senador Pedro Simon.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
·Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, a edição do
jornal Folha de S. Paulo da última quarta-feira, dia
03 de julho, publica um artigo, do sociólogo e grande
líder comunitário Herbert de Souza, sob o título "A
mula de três cabeças".
O artigo - evidentemente uma crttica ao Presidente Fernando Henrique, ao seu Governo, ao seu
Ministério • diz que o Presidente tem três faces. Passo a ler um trecho do artigo:
A primeira delas é a cabeça democráti·
ca, progressista. O FHC sociólogo, teórico
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da dependência, militante da oposição ao
regime militar, consciente das desigualdades sociais e da necessidade de se erradi·
car a miséria, controlar o mercado e democratizar o Estado. Ela é a cabeça das lutas
democráticas da sociedade brasileira e deu
muitos votos ao Presidente na última eleição.
A segunda cabeça é a estadista autoritária, da velha tradição política brasileira,
dos tempos coloniais quando o Estado era
tudo e a sociedade, nada, quando tudo dependia do presidente. Essa cabeça está presente também tanto na direita quanto na esquerda. São filhas de uma matriz comum.
Nesse sentido, FHC é filho de Getúlio Vargas e irmão de Brizola, como o foram Tancredo Neves e tantos generais de nossa história civil e militar.
A terceira e última cabeça é a liberal e
neoliberal, que professa a fé incondicional
no mercado, quer o Estado mínimo; abre-se
decididamente à globalização, é mais internacional que nacional e não gosta do nacionalismo, socialismo ou qualquer projeto que
não passe pelas sagradas leis do mercado.
Essa .é a cabeça das privatizações, do mercado, dos interesses e das ambições, do
jogo ardiloso com o Legislativo e da negli·
gência em relação ao social, à exclusão e à
miséria.
Sr. Presidente, aqui concluo a leitura do trecho
deste artigo para dizer que, sendo um ataque ao
Presidente, ao seu Governo, essa interpretação do
sociólogo Herbert de Souza permite também uma
outra leitura. Qual é? Uma leitura favorável e positiva, que é a que hora faço.
É a de que o Brasil é um País extremamente
complexo, um País de grandes dimensões territoriais, com uma população enorme, com grandes desigualdades económicas, sociais e regionais, com
uma multiplicidade de etnias, de pessoas de várias
origens étnicas, com um grande componente de imf.
grantes. Enfim, é um País multirracial com uma democracia incipiente. Portanto, volto a dizer, é um
País de grande complexidade.
Logo, o que seria deplorável, o que seria triste,
o que seria condenável era se o Presidente não ti·
vesse essa capacidade, essa qualidade de estar
atento às diferentes faces, aos diferentes aspectos
da sociedade brasileira e do País que governa Seria
triste se Sua Excelência tivesse antolhos e só mirasse uma direção, se fosse um monomaníaco, um ho-
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mem de idéia fixa. Mas é, como reconhece - ainda
que criticando - o sociólogo Herbert de Souza, um
homem que está atento aos dHerentes aspectos da
economia e da sociedade brasileira.·
Inegavelmente, há a necessidade de privatizar.
Eu mesmo, às vezes, tenho sido aqui crftico do processo de privatização e de privatização de determinadas empresas, mas, no geral, todos nós estamos
de acordo de que é preciso o Governo se ausentar,
se retirar de determinadas atividades econõmicas
mediante a venda dos seus ativos e a transferência
deles para a iniciativa privativa.
Então, se o Presidente tem uma face, um olhar
para a privatização, não há por que condenar isso liminarmente. Se o Presidente é um homem coerente
com a sua história de resistência ao governo autoritário, se é um homem que tem fundamentos sociológicos sólidos, de economia polftica, de compreensão
da sociedade brasileira - e a sua biografia demonstra isso com toda a evidência -, nós devemos louvar
também esse aspecto de Sua Excelência Tanto é
verdade que os acontecimentos mais recentes no
Brasil, relacionados, por exemplo, ao movimento dos .
sem-terra: a chacina do Pará, os episódios do Maranhão e outros tantos, como o caso de Caruaru ou
mesmo o reconhecimento jurfdico dos desaparecidos e a pensão às suas famnias, demostram que o
Presidente se mantém também fiel ao seu passado,
à sua história e à sua biografia.
Por outro lado, as instituições polf!icas brasileiras são ainda muito jovens, são muito recentes. O
processo democrático no Brasil é um processo que
está em andamento, que não se consolidou ainda,
que não se completou. E as relações entre as instituições muitas vezes são - vou usar uma palavra forte - primitivas. As relações entre o Legislativo e o
Executivo e com o próprio Judiciário demandam, em
certos momentos, atitudes enérgicas do Presidente,
que às vezes são incompreendidas, mas que, de
fato, têm como motivação maior uma chamada de
atenção da elite do Pafs, das classes dirigentes, das
instituições políticas, das instituições da sociedade
brasileira para a nossa realidade, para os nossos
problemas e as nossas dificuldades.
Faço este registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para louvar muito mais do que para condenar,
corno fez o sociólogo Herbert de Souza, esse aspecto multifacetado do Presidente. A capacidade que
Sua Excelência tem de apreender problemas diversos que existem na sociedade brasileira e que requerem a sua atenção enquanto estadista, enquanto
dirigente maior do nosso Pafs, é demonstrada no
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seu cuidado, na sua cautela em dirigir e levar a bom
tennc;> o seu governo e a polftica que traçou para
executar ao longo do seu mandato.
O Sr. Gllvam Borges -Senador Lúcio Alcântara, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, Senador Giivam Borges.
O Sr. Gilvam Borges - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, o assunto que o traz hoje à tribuna realmente é preocupação da Nação inteira. É preciso
que haja uma integração dessas forças, das instituições, para que se tenha uma política de resultados.
Eu quero me congratular com as preocupações de
V. Ex" e deixar registrado, desta tribuna, que o seu
pronunciamento, as suas manHestações, as suas
preocupações são de uma procedência profunda e
devem ser analisadas e acatadas pelos articulistas
do Governo, para que algumas providências sejam tomadas. Congratulo-me com a manHestação de V. Ex".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Senador
Gilvam Borges, muito obrigado pelo aparte de V. Ex".
Quero dizer que ontem o Presidente da República, ao receber a comissão encarregada da organização dos festejos comemorativos dos 500 anos da
chegada de Cabral ao Brasil, disse ali que o Brasil
era realmente uma sociedade plural, um Pafs que tinha a sua origem - vamos dizer assim - na sociedade européia, quando os portugueses chegaram. Mas
aqui já havia uma sociedade tnbal, é certo, havia os
fndios brasileiros. Depois, tivemos escravos, os negros, tivemos também os imigrantes europeus, asiáticos, do Oriente Médio, e assim por diante; tudo
isso ajudou a formar uma sociedade multirracial,
uma sociedade que tem, portanto, aspectos distintos, variados, formando um melting pot - expressão
que se usou muito durante algum tempo, uma verdadeira miscelânea de raças e de etnias.
Sr. Presidente, faço este discurso para incentivar o Presidente da República a perseverar nesta li·
nha: a de estar atento aos problemas mais distintos,
mais dHerentes aos diversos aspectos da sociedade
brasileira e também dos nossos problemas, sem,
evidentemente, deixar de conceder a prioridade necessária àqueles que são mais urgentes; ou seja,
àqueles estratos da sociedade que mais demandam
o olhar, o cuidado, a atenção do Estado, do qual é
dirigente durante todo o mandato para o qual foi eleito pelo povo brasileiro.
Por fim, Sr. Presidente, mudando de assunto,
não quero deixar de registrar aqui matéria publicada
no Jornal do Brasil de hoje, que noticia que o Ministério da Educação reprovou 91 cursos de pós-

-----

00294

ANAIS DO SENADO FEDERAL

graduação. Entre os 1.546 mestrados e doutorados
examinados, 63 são considerados fracos, e 28, péssimos.
O mestrado e o doutorado são níveis de pósgraduação, portanto teriam que ser cursos de excelência para formar mestres e doutores. E a matéria
não se refere a cursos de mestrado e doutorado em
remotos Estados do Norte ou do Nordeste brasileiro.
Há mestrados e doutorados reprovados pelo MEC,
por exemplo, no Rio de Janeiro. Fiquersurpreso, por
exemplo, com a inclusão do Instituto Militar de Engenharia, que sempre foi considerado uma instituição
de alto nível, de dois dos seus mestrados: em Computação e em Energia Nuclear, desclassificados pela
fiscalização do MEC.
Há outros cursos, de Petrópolis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Auminense.
A mesma notícia informa que o MEC já prepara
os testes a serem aplicados aos formandos, no fim
deste ano, motivo de medida provisória que foi apreciada e aprovada pelo Congressc Nacional. O que
mostra que o Ministro Paulo Renato tinha toda razão
quando propôs a adoção do teste, mesmo que não
seja o ideal, mesmo que não seja um instrumento
perieito de avaliação. E se os cursos de pós-graduação estão com essa qualidade, imaginem como estarão os cursos de graduação!
Registrando isto, quero louvar a ação fiscalizadora do MEC, do Ministério da Educação, através da
Capes, que cada dia mais é exigente com esses cursos, e, sobretudo, a publicidade. É preciso que a sociedade brasileira saiba, conheça a sttuação desses
cursos e como eles se encontram.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Concedo o aparte ao nobre Senador Jefferson Péres, com muito
prazer.
O Sr. Jefferson Péres. Veja, nobre Senador
Lúcio Alcântara, como este País tem a capacidade
de avacalhar tudo, as melhores criações ou instituições, que imitamos mal do exterior. Como V. Ex"
disse, a pós-graduação strlcto sensu, mestrado e
doutorado, nos Estados Unidos e na Europa, são
cursos de excelência, outorgam aos que os fazem
diploma de qualidade, de alta qualificação, que os
credencia tanto na universidade como fora dela.
Aqui, isso está sendo inteiramente desvirtuado. V.
Ex" citou a avaliação do MEC, que mostra a baixa
qualidade de mais de uma centena desses cursos. E
pior ainda, nobre Senador Lúcio Alcântara, é a in-
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dústria de teses. Mesmo nos cursos de boa qualidade, mesmo nos cursos mais sérios, muitos dos alunos,· desonestamente, conseguem comprar teses de
escritórios espedaiizailos que as fabricam, de forma
que, no Brasil, os títulos desses cursos deixaram de
ser garantia de qualidade para os seus portadores.
E, no entanto, conheço professcres da Universidade
do Amazonas que são profissionais de pós-graduação e estão há seis, sete, otto anos nos cursos de
pós-graduação. Se ao menos esses cursos assegurassem realmente que esses profissionais seriam
bem qualificados, muito bem. Mas o resultado dessa
avaliação do MEC mostra que issc está se constituindo numa grande farsa. Que pena que isso aconteça. e que pena que, mais uma vez, o Poder Público
se mostre omisso na fiscalização dessas instttuições.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senador,
tem razão V. Ex" quando fala nesses profissionais
da pós-graduação, pessoas que se dedicam anos a
fio à pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-<loutorado e, munas vezes, quando retomam, é para dar
entrada no seu pedido de aposentadoria. E com 25
anos, ou 30, no caso do homem - pois alguns já têm
tempo de serviço anterior ao seu ingresso na universidade -, eles se aposentam. Quando se verifica
qual foi, realmente, o tempo dedicado ao magistério,
encontra-se um pequeno número de anos. Eu sou
um apologista da especialização e da pós-graduação. Foi até aprovada aqui uma emenda, de autoria
do Senador Antonio Canos Magalhães, contra a qual
votei quando tratamos da Lei de Diretrizes e Bases,
que dispensa a exigência de especialização. Mas tenho que reconhecer que há muna coisa a ser corrigida nissc. Inclusive se esses mestrados e esses doutorados estão funcionando, é evidente que receberam autorização do MEC. De qualquer maneira,
essa avaliação e a divulgação desses resuttados ajudam muno que se possa exigir mais desses cursos.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs Senadores, quero
deixar aqui este alerta, pedir que o Ministro Paulo
Renato prossiga no seu trabalho ...
O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, Senador José Roberto Arruda, com grande prazer.
O Sr. José Roberto Arruda - Antes de V. Ex"
encerrar, eu gostaria de registrar que o tema apresentado é fundamental para o País. Além da avaliação que o Ministério da Educação começa a fazer,
há um outro ponto, mais geral, que me parece fundamental a discussão nesta Casa, que é a autonomia universMria. Porque, na verdade, as grandes
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universidades brasileiras se transformaram, por um

Isso nos anima. Na realidade, essas instituições que

excesso de centralismo da burocracia oficial, em repartições públicas, onde os reitores nada mais são
do que funcionários públicos ordenadores de despesas, passando por momentos de grande ridículo. Só
para citar um caso, no final do ano passado, o Reitor
da Universidade de Brasma, Professor Todorov, procurou-nos, porque tinha um saldo de R$90 milhões,
dinheiro que foi colocado no orçamento para ser
gasto com indenizações trabalhistas. Ele conseguiu
economizar, porque fez bons acordos. No entanto,
faltava R$5 milhões em uma outra rubrica para pagar as contas de luz e de telefone da Universidade.
Ele não pôde, tendo economizado R$90 milhões,
gastar R$5 milhões em outra rubrica. Para que isso
acontecesse, foi necessário que o Presidente da República se manifestasse. Ora, se as instituições universitárias brasileiras não dispuserem de uma lei de
autonomia que lhes faculte o aprimoramento interno,
todos os outros problemas serão conseqüências.
Aprove~o o pronunciamento de V. Ex" para registrar
o outro lado da moeda: o curso de doutorado em Antropologia da Universidade de Brasflia recebeu a
nota máxima, isto é, o conce~o "A'. A comissão avaliadora, que congrega 318 dos mais qualificados
membros da comunidade cientifica do País, mostrou
que o doutorado em Antropologia da UNB é um curso de excelência. Isso nos deixa mu~o felizes, porque a História da Universidade de Brasma está ligada à modernização do ensino universitário brasileiro.
Como se sabe, a UnB foi criada pelo nosso colega,
Senador Darcy Ribeiro, antropólogo, que foi seu primeiro reitor. A produção acadêmica: dos cursos de
pós-graduação, mestrado e doutorado na UNB têm
índices que estão entre os melhores do País. Há de
se ressaltar que vivemos um momento em· que se
podem constatar problemas em alguns cursos de
pós-graduação no Brasil; ainda assim, rep~o. algumas
universidades estão conseguindo um nível de aprimoramento interessante. No caso da UnB especificamente, praticamente 80% dos professores passaram por
algum tipo de curso de pós-graduação. Particularmente, compreendo que sem esse tipo de excelência humana difiCilmente vamos conseguir realizar um projeto
que faça o Pais avançar ncs sistemas educacionais.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Obrigado, Senador José Roberto Anuda.
Concluo o meu pronunciamento e digo que o
aparte de V. Ex" me dá a oportunidade de dizer que há
realmente um núcleo de excelência V. Ex" cftou a Un~
versidade de Brasma e o prêmio que lhe foi dado em
função do seu curso de doutorado em Antropologia.

obtêm êxito devem servir de paradigma para outras.
O Ministério da Educação deve ser rigoroso na análise e aprovação desses cursos. Dessa forma, evitarsa-ia que cursos de grande conteúdo, de grande valor científico fossem transformados naqueles que
não resistem à análise elementar do seu desempenho, inclusive no aspecto que V. Ex• focalizou, principal parâmetro para a avaliação: produção dos docentes. Normalmente trata-se de pessoas que se acomodam, não produzem, não realizam um trabalho ciennTr
co, não conduzem experimentos, não lideram pesqu~
sas. Conseqüentemente, fazem com que o nível, a
qualidade da universidade caia bestante.
A discussão sobre o tema da autonomia tramita no Congresso; integra a Proposta de Emenda
Constitucional - está no Senado - que trata da criação de um fundo para o financiamento da educação
fundamental. Essas propostas, no entanto, foram separadas, foram desagregadas na Câmara, que ainda
está examinando a questão da autonomia. Essa matéria exige mu~o cuidado e atenção de nossa parte.
A universidade deve ser livre, porque é um
centro de críticas, de indagações, de especulações.
Por isso ela não pode ser um braço do Estado, não
pode ser tutelada e amordaçada. É bom que ela tenha essa vftalidade e essa capacidade de criar, de
debater, de discutir, de questionar. No entanto, ela
precisa assumir responsabilidades. Em primeiro lugar, autonomia não significa simplesmente a .concessão de liberdade absoluta. Em segundo lugar, a
liberdade está abalizada, por exemplo, pelos recursos financeiros. Por essa e outras razões insisto em
dizer que a matéria está suscttando debates, discussões interessantes nesse conjunto de reformas que o
Estado brasileiro está experimentando no momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância
com relação ao tempo. ·
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, por
permuta com o Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Governo do Presidente Fernando Henrique cardose elegeu-se sob o signo da ética. Trata-se de um
Governo do meu Partido, diga-se de passagem, e
que foi eleito com o compromisso e erradicar práticas politico-administrativas execráveis que se perpetuavam em nosso País.
No entanto, os jornais começam a divulgar notfcias preocupantes, denúncias que significam a volta
da corrupção na tiberação de verbas orçamentárias.
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Diz O Globo de hoje, em matéria assi. :ada pelas jornalistas Isabel de Paula e Maria Uma. o seguinte:
"Nas últimas 24 horas o Presidente
Fernando Henrique acionou os Ministérios
da Saúde e do Planejamento para apurar
denúncias de corrupção e manipulação de
verbas do Orçamento da União levadas por
parlamentares da base governista. A primeira denúncia trata da utilização de verbas extra-orçamentárias da Fundação Nacional da
Saúde (FNS) para beneficiar parlamentares
do PSDB ou destinadas a municfpios não
contemplados com emendas de parlamentares. A segunda denúncia trata da antiga prática - esta é rnufto mais grave - de cobrança
de uma comissão de 30% para a liberação
de verbas no Ministério do Planejamento
para prefeituras·.
Citam até o percentual: 30%. A notícia é estarrecedora. Queira Deus seja infundada, mas precisa
ser urgentemente apurada.
"Entre rumores de demissão dos dirigentes da FNS, o Ministério da Saúde começa hoje - felizmente - uma auãrtoria no
Piauí para apurar possfvel favorecimento
político ao PSDB na liberação para o único
parlamentar tucano no Estado, o Deputado
B. Sá- o estranho deputado se chama Benedito Sá, mas seu nome parlamentar é B.
Sá - que sozinho destinou quase a totalidade das verbas para seu Municfpio, Oeiras.
Na Seplan, o Secretário Executivo Andrea
Calabi anunciou que acionará a policia federal tão logo sejam formalizadas as denúncias" - não precisa de formalização; ele precisa acionar a polícia federal para apurar
isso.
"Esse tipo de denúncia, vaga, em aberto, incomoda muito - diz o Sr. Calabi. Portanto, que se materializem o mais rapidamente possfvel, para que se possa acionar a
Cise!.
Na quarta-feira, o Deputado Heráclito Fortes foi
chamado ao Planalto pelo Presidente Fernando
Henrique, porque denunciou que B. Sá conseguiu
assinar convênios de R$4.815 milhões, para Oeiras,
que é a sua base eleitoral, de um total de R$4.884
milhões - ou seja, o Deputado levou quase 99% das
verbas da FNS para o Piauí.
Prossegue a reportagem:
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"À tarde, o Coordenador da FNS no
Piauf, Adão Wallace Luz Mendes, chegou a
Brasfiia para se explicar com o Ministro.
Mendes disse que o Piauf recebeu este ano
R$3,5 milhões e que apenas R$500 mil teriam sido repassados para Oeiras. Mas, segundo dados do Siafi, antes mesmo da publicação do Orçamento, a terra de B. Sá já
havia recebido R$1 ,4 milhão. O coordenador
pôs o cargo à disposição de Jatene e admitiu que foi indicado para o cargo pelo deputado tucano·.

É nisso que dá preenchimento de cargo por indicação de parlamentares.
"No Ministério do Planejamento, Calabi
explicou que, além das emendas de parlamentares, há as emendas de bancada, em
que um montarrte de recursos é destinado
aos governos estaduais para que seja distribufdo entre os municfpios •. No caso de .Minas, o Governador Eduardo Azeredo, ··do
PSDB, teria R$12 milhões para transferir
aos municípios, cujos projetas, à sua eScolha, se encaixariam nos critérios da Seplan•.
Pergurrto: quais os critérios da Seplan? Ninguém sabe.
O Governo do Amazonas foi contemplado com
dotações individuais e de bancada. O Governador;
que é meu adversário polftico, está preocupado com
os corles das verbas destinadas ao Amazonas.
Tento há quinze dias, Sr. Presidente, falar com
o Deputado e Ministro do PSDB, Antônio Kandir, que
não me dá retomo nem pelo telefone. Sabe por que
quero tratar disto? Não tenho emendas individuais,
só emendas de bancada. Gostaria de tratar com o
Ministro, como Parlamentar, sobre quais os critérios
que estão sendo usados pelo Ministério. Nem quero
discutir cortes. Qual é o percentual de corte? Cinqüenta por cento? Muito bem! Há um déficft público,
cortem-se 50%. Oftenta por cento? cortem-se 80%.
Mas como serão e quais os projetes a serem cortados, isso tem que ser discutido com as Bancadas.
Como não? Não deve ser uma decisão apenas politica dos Parlamentares. Não pode ser uma decisão
apenas tecnocrática, tem que ser uma decisão no
mínimo compartilhada entre as bancadas e o Ministério, de forma transparerrte e não em conchaves de
gabinete, porque isto dá lugar a denúncias de corrupção; e não são apenas essas. Denúncias me
chegam anOnimas pelo telefone de que as empreiteiras estariam determinando qual será o projeto que
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terá verbas aprovadas e liberadas pelo Ministério do
Planejamento.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES • Ouço V. Ex'
com muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jefferson
Péres, quero registrar a minha mais integral solidariedade ao pronunciamento de V. Ex', que não retrata apenas um simples registro mas uma denúncia
grave, uma vez que os critérios, não tendo sido estabelecidos, ficamos nós, que não temos - neni V. Ex'
nem eu - nenhuma emenda pessoal, portanto com
conotação político-partidária ou qualquer outra conotação, sem saber por que o Estado do Amazonas ficou à míngua nesse instante. De qualquer sorte, ir.terrompo o seu discurso para declarar que V. Ex'
não fica sozinho, falando apenas em nome pessoal.
Quero autorizá-lo também a fazê-lo em meu nome
próprio. Meus cumprimentos.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, nobre Senador Bernardo Cabral. Aproveito até
para revelar que eu iria a essa audiência com o
Ministro em companhia do Senador Bernardo Cabral. Pedi audiência ao Ministro para ir em companhia do Senador Bernardo Cabral, que é aliado político do Governador Amazonino Mendes. Eu não
ia sozinho, ia com outro Senador tratar da liberação de verbas para o Governo atual, que é meu
adversário.
Todas as vezes em que o Ministro me atende, eu começo a conversa assim: "Sr. Ministro, estou aqui para tratar de assunto do interesse público". E o Ministro não me recebe. Por quê? Represália, porque às vezes voto contra o Governo? Eu
até admitiria a represália, se eu fosse fisiológico,
se eu pedisse algo ao Governo. Quem pede favores ao Governo tem que votar a favor do Governo.
É barganha mesmo! Não peço nada ao Governo,
não quero nada do Governo, mas o Ministro tem
que me receber. Não é por eu ser do PSDB, mas
porque sou um Senador da República e porque
vou tratar de assunto de interesse do meu Estado. O Ministro não me dá resposta nem pelo telefone! Isso é uma grosseria, uma descortesia, é
uma afronta, não a mim, mas ao Senado Federal, Sr. Presidente.
O resultado disso são denúncias como esta,
da prática de corrupção. O que eles querem, se as
coisas são feitas nos bastidores e em gabinetes
trancados? É claro que não se sabe que interesses espúrios estariam influindo nessas decisões.
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Sr. Presidente, fica aqui o meu protesto. Oxalá
isso aqui não seja o início de um enorme rio de lama
que acabe por comprometer todo o Governo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo
a palavra ao Senador Casüdo Maldaner. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro,
por permita com o Senador Jefferson Péres. S. Ex"
dispõe de 20 minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a Medicina Veterinária brasileira, nas últimas décadas, tem crescido substancialmente. Relatório publicado pelo Professor Hans Merkt mostra
que o número de médicos-veterinários no Brasil chegava à casa de 1.000 em 1960. Esse número cresceu para 5.000, em 1970; para 15.000, em 1980,
para 30.000, em 1990, e a previsão é de que até o
final do milénio esse número ultrapasse a casa dos
5.0.000 médicos-veterinários em exercício no território nacional, tendo em vista que quase 4.000 novos
profissionais ingressam anualmente no mercado de
trabalho, oriundos das quase 50 escolas ou faculdades em funcionamento.
Entretanto, há uma profunda inquietude entre
os educadores e dirigentes da classe, se esse número está aquém das necessidades do País e, principalmente, se os profiSSionais formados estão à ai·
tura de um exercício profissional digno e qualificado.
Esse assunto poderia ser analisado sob diversos ângulos. Um deles seria a análise sob o ponto
de vista da economia do País. O Brasil possui um
extraordinário potencial de recursos animais, representado por um rebanho composto de 155 milhões de
cabeças de gado bovino, 37 milhões de suínos, 17 milhões de eqüinos, 12 milhões de ovinos e 9 milhões de
caprinos. O Brasil é ainda detentor do segundo maior
parque industrial avícola do mundo, de uma indústria
pesqueira de grande proporção e de uma fauna silvestre incomparável.
Mais recentemente, a aceleração do processo de
urbanização levou para as cidades um número considerável de animais de guarda, companhia e estimação, que só na cidade de São Paulo chega a dois mi-

lhões.
Esses números mostram que há um considerável potencial de trabalho dentro das mais de 50 especialidades que o médico-veterinário está apto a exercer.
A questão também poderia ser analisada sob o
ângulo comparativo com as demais profissões liberais em exercício no Brasil. Publicação do Tribunal
Superior Eleitoral, de dezembro de 1993, informa

...
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que o Brasil possui 3,6 milhões de profissionais de
nível superior . Desses, quase 400 mil são bacharéis
em Direito; 280 mil são médicos humanos; 260 mil
são engenheiros, dos quais 48 mil são engenheiros
agrónomos. A Medicina Veterinária contribui com
esta estatística com 30 mil profissionais.
De outra parte, os dados sociais e económicos
estão intimamente relacionados. Por isso é bom
lembrar que o País passou uma década sem nenhum crescimento económico. Vivemos a chamada
'década perdida', que gerou uma grande onda de
desemprego em todas as categorias e que atingiu
igualmente o médico veterinário.
Agora, o Brasil começa a retomar a esteira da
estabilização económica, criando as bases para uma
fase de crescimento, dentro do espectro de uma
economia globalizada e a formação de mercados regionais como o Mercosul, Nafta e União Européia,
com livre trânsito de mercadorias e serviços.
Essa nova fase acelera o processo de competição, não somente em nível internacional, como nacional, requerendo uma maior e sempre crescente
qualificação profissional.
·
Esses aspectos foram evidenciados para demonstrar o potencial da medicina veterinária e da
responsabilidade das escolas e faculdades em ministrar cursos dentro dos novos requerimentos, com
novos conce~os de cria!Mdade e com metodologias
compatíveis com as demandas aluais do mercado,
cada vez mais exigente em qualificação profissional.
Entendemos, entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que a responsabilidade de manter os
conhecimentos permanentemente atuaiizados, dentro
dos mais altos padrões e de conformidade com as crescentes demandas, é, principalmente, do profissional.
Nesse sentido, é elogiosa a iniciativa do Com~ê
Brasileiro da Associação Mundial de Veterinária, juntamente com a sociedade brasileira, as associações
de especialistas, conselhos, federações, sindicatos,
núcleos, colégios e academias, de promover e ofertar cursos de atualização profissional, seminários,
reuniões técnicas, simpósios, congressos, revistas,
periódicos e livros, a fim de manter o alto nível e as
mais nobres tradições da qualificação profissional
veterinária no País.
Sem dúvida, Sr. Presidente, a realização do
24° Congresso de Medicina Veterinária, realizado no
mês de junho, em Goiãnia, revestiu-se da maior importãncia e significado.
Sem dúvida, uma rica oportunidade dos médicos-veterinários intercambiarem e aquilatarem seus
conhecimentos neste vasto campo da ciência veteri-
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nária e, assim, poder ofertar à sociedade um serviço
<le qualidade compatível com as exigências atuais
do mundo modema.
Ao registrar neste plenário a realização desse
Congresso, gostaria de parabenizar os seus promotores, em especial a sua Comissão Organizadora;
convicto de que esse evento em muito irá colaborar
para a valorização merecida dos nossos colegas
médicos-veterinários. Muoo obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelá Sr. Lúdio
Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
senadores, durante a sessão de ontem, reportei-me
uma notícia publicada no jornal- O Estado de
S.Paulo, oriunda do Acre, de que o Banco da Amazônia S.A. - BASA - estava na iminência de fechar
as suas agências naquele Estado, em virtudé da
condenação que sofreu da Justiça do Trabalho para
pagar indenizações a 120 funcionários que ganharam uma ação contra aquele estabelecimento de
créd~o. arbitrada em R$1,770 milhão.
Como o Banco não se dispôs a pagar aquelas
indenizações, de acordo com a condenação que lhe
foi imposta, as suas dependências no Estado do
Acre deverão ser leiloadas nos próximos dias, para
ressarcimento dos mesmos.
Ontem, alertado pelo Senador Jefferson Péres
sobre essa noticia, conSiderei-a da maior gravidade
e não só fiz o pronunciamento aqui no plenário, apelando para a Diretoria do Banco da Amazônia, a fim
de envidar todos os esforços no sentido de evitar
que se consumasse o fechamento das sete agências que o Basa mantém no Estado do Acre, como
também tomei a iniciativa de telefonar para a Dr"
Aora Valadares, aluai Presidente do Banco da Amazônia, e nossa coestaduana, para inteirar-me realmente da veracidade daquela noticia.
S. s• me informou que, realmente, o Banco da
Amazônia foi condenado a pagar o montante de
R$1,770 milhão a 120 funcionários, por absoluta negligência do advogado daquele estabelecimento de
crédito, que, como funcionário, tinha interesse no recebimento dessas indenizações. Por isso, perdeu todos os prazos estabelecidos para o devido recurso à
instância superior. Hoje, a situação encontra-se
numa fase em que não há mais possibilidade de o

a
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Banco intentar um recurso contra aquela decisão de
primeira instância da Justiça do Trabalho.
Mas disse-me, também, a Dr" Flora Valadares
que não há intenção da Diretoria do Banco Amazonas de encerrar as suas atividades no Estado do
Acre, onde, como já disse, mantém sete agências.
De qualquer sorte, tentará uma solução, mas isso
não importa no fechamento das agências. O que me
tranqOilizou bastante.
Diante dessa posição, então, quero congratu- ~
lar-me com a Dr" Flora Valadares, com a Diretoria
do Banco do Amazonas e com todos os usuários daquele estabelecimento de crédtto no meu Estado,
onde vem prestando, durante mais de 30 anos, assinalados serviços à comunidade acreana.
OutJ:o registro que desejo fazer, Sr. Presidente,
é com relação a um expediente que recebi do Sr.
Zander Campos da Silva, Coordenador de Eventos
da Delegação Brasileira do Lions Clube Internacional, dando conta de que, no próximo dia 12, será
procedida a posse por eleição do companheiro Leão
Augustin Soliva, do Lions Clube de São José dos
Campos, Centro, Governador do Distrito L-16
1g74175, (área de Guaratinguetá, Caçapava, São José
dos Campos, Aparecida, ABC e Baixada Santista), Direter Internacional 1980182, para Presidente da Associação Internacional de Uons Clubes. O evento acontecerá em Montreal, no Canadá.
Como é do conhecimento geral, o Uons Clube
Internacional possui cerca de 43 mil clubes, com 1,5
milhão sócios, em 178 países e áreas geográficas, e
no Brasil conta com 1,8 mil clubes, com 110 mil companheiros leões, demaderas, leos e lionesses.
Em vista da importância de evento, sofictto à
Mesa que encaminhe um expediente de congratulações ao Lions Clube Internacional e também ao Sr. Augustin Soliva, Companheiro Leão, pela sua eleição
para Presidente dessa instituição, onde exercerá a
mais alta função na sua hierarquia, o que representa
projetar o nome de Brasil no exterior, pois raras vezes
um brasileiro presidiu o Uons Clube Internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A Mesa
atenderá à solicitação de V. Ex" na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senadcr Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bancada
do Amazonas neste Senado tem tido sempre o cuidado de abordar os problemas da Zona Franca de
Manaus. Para tratar do assunto com seriedade, te-
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mos chamado a atenção dos órgãos que exercem a
liderança no nosso Estado.
Ctto, com muito prazer, o Fórum que será realizado nos dias 18 e 19, em Manaus, sob o patrocfnio
de nove entidades de classes, começando pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas FIEAM; Centro das Indústrias do Estado do Amazonas - CIEAM; Associação Comercial do AmazonasACA; Federação do Comércio do Estado do Amazo~ nas - FECEAM; Federação da Agricultura do Estado
da Amazonas - FAEA; Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus - CDLM; Associação dos Exportadores e Importadores Industriais da Amazônia AEIAM; Associação dos Importadores da Zona Franca de Manaus - AIZFM; e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que vão realizar esse Fórum, enfocando um tema básico:
Zona Franca de Manaus: os desafios da abertura e da globalização.
O programa é oportuno, porque pretende inserir a Zona Franca de Manaus no processo de globalização da economia, aumentando a competitividade
das empresas.
Além disso, o seu tema básico com os incisos
tem o estabelecimento de condições que propiciam
o desenvolvimento auto-sustentável da Amazônia
Ocidental para a fase pós-Ano 2013, uma vez que
este é o precetto constitucional da duração da Zona
Franca de Manaus.
Depois, atrair investimentos com geração de
novos empregos, sempre tendo em vista a vocação regional; aumentar o nível de industrialização
local e promover a interiorização, visando uma
melhor distribuição de oportunidades e riquezas
da Região.
Sr. Presidente, esse ternário tem corno suporte
o discurso de posse do atual Superintendente da
Suframa, Dr. Mauro Costa, e o que quer a lista dos
patrocinadores é mostrar que a Zona Franca de Manaus é patrimônio dos amazonenses e o principal
instrumento de desenvolvimento regional.
Dentre as altas figuras que compõem a abertura, os módulos, os textos, as discussões, os debates, encontram-se o Governador do Estado, vários líderes empresariais, diversos Deputados Federais, o
eminente Senador Jefferson Péres e eu. Nos dias 18
e 19, com a coincidência que vamos enfrentar, aqui,
de matéria inscrita na Ordem do Dia, ainda não temos - o Senador Jefferson Péres e eu - a confirmação da nossa presença naquele local. Mas, de qualquer sorte, se um de nós poder comparecer, no
caso, será o eminente Senador Jefferson Péres, S.
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Ex" me dará a honra de me representar no painel do
"Desenvolvimento auto-sustentável da Amazônia
Ocidental para a fase pós-2013", onde existem vários Deputados Estaduais e Federais, Superintendentes <;lo Sebrae, Assessores da Federação das Indústrias bem como Diretores do Centro das Indústrias, para que possamos apontar caminhos e indicar
·
soluções.
Esse material me chega às mãos, depois de
verificar que o economista Ronaldo Franco de Sá
Bonfim, que é, sem dúvida nenhuma, um dos estudiosos da matéria, mostra que o eminente professor
Samuel Benchimol, que sempre tem alertado para a
viabilidade económica, adequação ecológica e justiça social do nosso Estado, estará presente no dia
19. Junto estará, também, um amazonense, que é
hoje professor da Universidade Federal de São Paulo, o Sr. Adroaldo Moura da Silva, e o Secretário de
Estado da Fazenda, Dr. Samuel Assayag Hanan.
Sr. Presidente, nesse novo quadro de alternativas para a ZOna Franca de Manaus, entendo que temos realmente que desprezar aquela fase na qual
ela era tida de forma isolada e unilateral. Como diz o
documento enviado pela Federação das Indústrias,
temos que buscar soluções negociadas e inseri-las
nos contextos regional, nacional, macrorregional e
internacional.
Da minha parte, devo dizer que, desde a Assembléia Nacional Constüuinte, a minha posição em
favor da Zona Franca de Manaus, seja na defesa
como instüuição, seja pela possibilidade do emprego
que cria, de forma direta e indireta, é uma só. Não
me tenho dela afastado, tampouco irei afastar-me, e
espero que, de uma vez por todas, a Zona Franca
de Manaus seja inserida no contexto da Nação
como o órgão que trouxe para a Amazônia Ocidental
o que precisávamos: independência, respeito e admiração.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Lúdio Coelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel
de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, desejo referir-me às
medidas tomadas pelo Ministro Francisco Domelles,
criando taxas para salvaguardar interesses industriais brasileiros, principalmente dos setores de brinquedos e de tecidos.
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É comum às nações do mundo protegerem as
suas indústrias. Para isso utilizam diversas maneiras. Alguns pafses asiáticos pagam salários extremamente baixos a seus operários, compensando-os,
naturalmente, com outros beneflcios. Colocam os
seus produtos em nosso Pais a preços muito baixos,
concorrendo de uma maneira desleal com a nossa
indústria.
Ao me referir ao Ministro Francisco Domelles,
quero também transmitir aos companheiros do Senado a minha impressão de que houve u·ma melhoria na equipe do Presidente Fernando Henrique Cardoso. A troca desses Ministros, ocorrida ultimamente, a meu ver, solidificou o Governo.
Sobre esse assunto de proteção à indústria nacional, quero dizer que, no aniversário do Plano
Real, o Presidente da República confessou-se de
acordo com a supervalorização da nossa moeda. Há
11Jeses, referi-me aqui às dificuldades por que estava
passando principalmente a área de produção primária do nosso País, com os juros extremamente altos
e a supervalorização do real, inviabilizando por ciompleto as nossas exportações. Tenho a impressão de
que a área económica deste Governo necessüa ter a
coragem de fazer as modificações indispensáveis à
consolidação do Plano Real.
Eu me lembro do Plano Cruzado, que evolula
bem, mas o Governo da ocasião não teve a coragem e a competência para fazer os ajustamentos
necessários à sua consolidação. Não podemos pensar que um plano da profundidade do Plano Real
dispensa correções ao longo do tempo. Tenho comigo que está na hora de fazermos rapidamente algumas correções. É preciso, por exemplo, mexer no
câmbio. Não adianta criarmos linhas de financiamento para exportações setoriais, se não tomarmos
medidas que abranjam a economia nacional como
um todo.
Era que tinha a dizer. Obrigado~·

o

O Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL·PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, que modelo de Estado queremos
desenhar para o Brasil do próximo milênio? Eis a
pergunta que nos devemos fazer ao chegarem ao
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Senado as propostas de emenda à Constituição que
ora tramitam na Câmara dos Deputados.
A resposta à questão obriga à escolha de um caminho. O primeiro é antigo, velho conhecido. Reacionário, resiste a qualquer mudança profunda FICa na
superfície, restrito a atterações de cronograrna e deslocamento errático de funções administrativas e mantém
o desenho original do velho B~il: o Estado centraliza- ·
dor, imperial, intervencionista e corporativo.
Escolhida essa trilha, a !atura não se fará esperar. Melhor: o preço, esse nós o estamos pagando
desde já. É flagrante a deterioração do setor público~·
A saúde, a educação, a habitação, o saneamento
básico estão a exigir investimentos que a crõnica érise fiscal do Estado não permite sejam efetuados.
O outro caminho, Sr. Presidente, é o da mod. emização: Estado enxuto, ágil, capaz de mover-se
de maneira inovadora e flexível. Estado sintonizado
com a nova ordem mundial.

Seguir essa via implica necessariamente mu"
dar. As reformas constitucionais - previdenciária,
administrativa e tributária- são condições·strie qui- ·
bus non para que o Brasil ingresse no rol dos· países modernos, para que se mova no compasso da
nova ordem mundial. Mais: para que retorne de forma sustentada o rumo do desenvoMmento econOmico.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reforma administrativa é urgente para o futuro imediato do País.
Dela dependem o controle do déficil público e a govemabilidade dos Estados.
A herança do corporativismo, que beneficia a
burocracia com vantagens salariais, sobrecarrega os
orçamentos estaduais com custos crescentes de
pessoal. Ultrapassa de longe o limite constitucional
máximo de 65% da receita, depois alterado para
60% pela Lei Complementar que ficou conhecida
como Lei Rita Camata. Para citar um exemplo, lembro o Rio Grande do Sul. O Estado tem 80% da receita comprometida com pessoal.
Os Governadores eleitos em 1994 receberam
administrações oneradas por altas despesas de pessoal, que aumentam dia a dia graças ao efeilo cascata de vantagens e privilégios.
É urgente, Sr. Presidente, a reforma administrativa. Ela tem que perseguir não só o equilfbrio fiscal, mas também o processo de desengessar o Estado para permitir-lhe o desempenho de suas funções básicas, dando-lhe condições de oferecer serviços de qualidade e baixo custo para a sociedade.
Modernização, eficiência e transparência devem
constituir a essência da reforma administrativa.
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A outra corrida contra o tempo é a reforma da
Previdência. Ela não pode esperar, sob pena de mexer com toda a sociedade. O Ministro Reinhold
hanes vem repetindo à eXa.ustão: sem a reforma,
chegará o momento em que a Previdência deixará
de pagar benefícios ou suspenderá pensões e aposentadorias. Essa tragédia fatalmente acontecerá,
se for mantido o quadro de incertezas e dificuldades
atuais.
Nosso sistema previdenc1ãrio completou 75
anos. Com essa idade, não pode responder às necessidades do Brasil do ano 2000. Quando foi criado, a entrada de recursos e de contribuições era superior às saídas. Havia folga. Mas não se fizeram reservas. O excedente socorreu o Governo, que dele
se serviu para financiar rodovias, hidrelétricas, comunicações, siderurgias e outras atividades que demandam grandes volumes de recursos financeiros.
Há vinte anos começaram a aparecer as dificuldades, que se agravaram com a Constituição de
1988. Há quatro anos acentuou-se o desequilfbrio. O
déficit aumentou. Em 1994 e 1995, o Tesouro foi
convocado a assumir os gastos com os servidores e
a administração da Previdência. Além do déficit crOnico e dos seus serviços ·precários, a Previdência
padece de outro mal que lhe suga toda a energia:
são as distorções, os vícios e os furos legais que tornaram o sistema frágil e vulnerável a saques vultosos e constantes, sobretudo por parte dos criminosos de colarinho branco.
Por fim, mas não menos importante, Sr. Presidente, vem a reforma tributária. Curiosamente, o sistema tributário é responsável por um dos consensos
nacionais. Não há nenhuma voz que o defenda. lnjusto e disfuncional, é o grande responsável pelo processo de falência do Estado. Cobra muito de quem
tem pouco e pouco ou quase nada de quem tem muito. O resultado é de todos conhecido. Produz receitas
escassas, insuficientes para atender às demandas do
Governo e da sociedade. E pior: gera a cuttura do calote, fruto do sistema injusto ora em vigor.
Só com as reformas fiscal e tributária haverá
condições de mudar-se o perfil do Estado, de restaurar-se a credibilidade das instituições e de devolverse ânimo às forças do mercado.
É o que esperamos, Sr. Presidente, fazer pelo
Brasil aqui no Senado; dar-lhe condíções para entrar
no século XXI mais humano, mais justo e mais feliz.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.

Stei>-
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A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vou aqui registrar alguns resultados da reunião que tivemos, eu e os Senadores Flaviano Melo e Nabor Júnior, no dia 3 do
corrente, com o Senhor Presidente da República.
Tratamos de assuntos referentes ao nosso
Estado, mais particularmente à crise que o vem
assolando a partir do embargo da BR-364 e da
BR-317. Foi criada uma situação de tensão muito
grande na população do interior, sobretudo na do
Vale do Juruá, em função de calúnias que assacam aos três Senadores, atribuindo-lhes a responsabilidade pelo embargo.
Em primeiro lugar, devo dizer que o principal
responsável pelo embargo das estradas foi o Governador Orleir Cameli, por não ter cumprido as determinações da lei: a exigência de que, para se realizar
uma obra que cause grande impacto ambiental, se
faça um relatório de impacto, para evitar danos ao
meio ambiente e, principalmenle, às populações que
tradicionalmenle habitam essas regiões.
Com essa inlrodução, devo dizer que, se existe
alguém que deva ser responsabilizado política, pública e judicialmente pelo prejuízo que causará a essas populações isoladas, em função do embargo da
obra, esse alguém é o Governador Orleir Cameli, o
principal ater de inúmeras irregularidades que acontecem nesse Estado.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na
reunião que tivemos - eu e os demais Senadores
do Acre - com o Presidente, entregamos a Sua
Excelência um documento assinado pelos representantes da Bancade do Acre no Senado Federal. Era um documento baseado em discussões
que tivemos, nas quais foi possível chegarmos a
um consenso com relação aos problemas e aos temas para cuja solução gostaríamos de receber
apoio do Presidente da República.
Como não poderia deixar de fazer, e por ser
uma pessoa historicamente ligada à luta pela defesa do meio ambiente, à luta pela melhoria da qualidade de vida e pelo respeito às populações tradicionais, principalmente seringueiros e índios que
habitam o meu Estado, levei também, em meu
nome e com o apoiamento do Prefeito Jorge Viana, da Fundação SOS Amazonas, da Comissão
Pastoral da Terra, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Diocese de Rio Branco, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação
Popular, do Comitê Chico Mendes, do Conselho
Nacional de Seringueiros, da Federação dos Tra-
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balhadores Rurais do Acre, a Fetacre, e a Central
Única dos Trabalhadores, um documento ao Senhor
Presidente onde enumero as minhas contribuições e
advertências no que se refere à pavimentação das
BRs às quais me referi anteriormente.
Por que fiZ questão de apresentar esse documento, Sr. Presidente? Primeiro, por entender que a
obra é fundamental para o desenvolvimento do Estado do Acre; segundo, por entender que ela é uma
faca de dois gumes: pode trazer benefícios, mas
pode também vir a ser apenas um corredor de exportação pelo qual a nossa população desolada,
como sempre, verá o tão esperado progresso passar
sem ficar em suas casas, em seus bairros, em seus
hospitais, em suas escolas.
As minhas contribuições são no sentido de
que, em vez de se transformarem num vetor de problemas sociais, ambientais e culturais, as estradas
pgssam ser propiciadoras do desenvolvimento económico e social desse povo tão esquecido no interior
da Amazônia.
Sr. Presidente, o documento diz mais ou menos o seguinte:
"Ao lado de companheiros como Chico
Mendes, movimentos e entidades sociais do
Acre, tenho lutado por alternativas de inserção do nosso Estado no desenvolvimento
nacional que considerem a sustentabilidade
ambiental e a justiça social. •
Eu me refiro também à justiça social, porque não
consigo compreender a preservação do melo ambiente
sem que se trabalhe a sttuação das pessoas que habitam esse meio e que fazem parte dele.
"Contrapondo-nos desde o início à
idéia-força do "vazio populacional a ser ocupado", presente nos programas de integração do perfodo totalttário recente, temos
priorizado a garantia de qualidade de vida
das populações rurais, indígenas e extrativistas, propondo sempre políticas públicas
voltadas ao incentivo de atividades produtivas sustentáveis. Foi nesse sentido que re
centemente conquistamos uma importl'• •
vitória, representada pelo Programa
Apoio ao Desenvolvimento do Extrativis111<.
(PRODEX) (...)."
O Prodex foi apresentado por mim, pel· "refeito Jorge Viana, pelo Governador do Estado do Amapá, pelo Secretário de Planejamento do Estado de
Rondôr'a e pelo Deputado Confúcio, de Rondônia,
por enl Jades do movimento social e pelo Conselho

-------~----
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Nacional dos Seringueiros à diretoria do Basa, sendo que hoje. ele está regulamentado por decreto assinado por Sua Excelência o Senhor Presidente.

"Com relação ao tema das estradas, a
partir deste referencial, venho me posicionando contrariamente à noção de estrada
como mero "corredor de exportação". Entendemos que as rodovias · hoje se colocam
como necessidade de um programa de
transformação da realidade regional e como
um elemento maior de desenvolvimento regional sustentável, capaz de contribuir para
a melhoria das condições de vida das parcelas populacionais deserdadas pela ocupação promovida pela pecuária extensiva, o latifúndio, o desmatamento e a política de terra arrasada empreendida pela extração irregular de madeira.
A pavimentação das estradas federais
no Acre modi_fica oompletamente as condições de acesso e exploração dos recursos
naturais na região. Abre possibilidades para
novos deslocamentos de população, acelera
o comércio de terras, ooloca em oontato próximo e permanente populações indfgenas e
não-indígenas até agora relativamente isola- ·
das.
As condições aluais da eoonomia regional, da sociedade e do Governo demandam intervenções planejadas, caso contrário, a pavimentação, ao lado de evidentes
progressos, pode trazer também impactos
desastrosos.
As responsabilidades do Governo Federal não se resumem à exigência de obediência à legislação ambiental. O Relatório
de Impacto Ambiental é instrumento necessário, porém insuficiente para minimizar os
impactos negativos e potencializar os impactos positivos da pavimentação. É necessário
que seja desenvolvida uma polftica regional,
com ações de curto, médio e longo prazos,
para garantir que a estrada seja elemento
constitutivo de um desenvolvimento integral
e sustentável.
Em função disso, pensamos que ações
básicas quanto às estradas deveriam compreender quatro aspectos:
a) Regularização fundiária: os títulos
de propriedade não correspondem à ocupação efetiva da terra. É especialmente preocupante a situação de milhares de fammas

00303

de seringueiros, que não têm garantias de
posse ou propriedade das terras que ocupam há várias gerações. É necessário proceder a estudos para uma revisão, o mais
rápido possível, da titulação hoje existente,
a fim de evitar oonfl~os futuros.
b) Demarceção e regularização das
áreas indfgenas: existem diversas aldeias
nas áreas de impacto imediato. Muitas estão
com processo de demarcação e regularização interrompido há anos. Nas cabeceiras
dos rios Envira e Tarauacá existem até mesmo tribos nõmades parcialmente ainda não
contactadas.
c) Apoio à economia rural e florestal: a
migração para as cidades tem sido intensa.
O extrativismo e a agricuttura, tal oomo praticados hoje, têm sérias dificuldades para se
viabilizar economicamente. Necessitam de
financiamento, tecnologia e processamento
industrial ou sarni-industrial.
d) Exploração madeireira: as estradas
podem se transformar apenas numa rota de
exploração predatória da madeira. É preciso
garantir que a legislação do manejo florestal
seja efetivamente cumprida através de uma
fiscalização e um controle eficazes.
Entretanto, os instrumentos do Governo Federal para a execução dessas políticas
estão fragilizados. É necessário estruturar e
equipar órgãos oomo lbama, Incra, Funai,
Embrapa e Basa, para que possam dar suporte ao novo ordenamento do território e
aos programas de desenvolvimento."
Quero fazer aqui um alerta. TIVe informações
de que a agência do Basa do meu Estado está fechada, inclusive está sendo leiloada, e de que há
concordância por parte da agência central no Estado
do Pará. Entrarei em oontato oom a Dr" Rora Valadares para fazer apelos para que a nossa agência
seja mantida, porque ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado.

"Não se pode desoonhecer ou despre- .
zar a importância das administrações municipais, das organizações não-governamentais, das instituições de pesquisa, das associações, oooperativas e sindicatos. O governo deve aproveitar a experiência dessas instituições e estimular sua participação no planejamento e execução das ações.
A partir dessas considerações, proponho:

~-~--~---
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1. O E/A-RIMA: Que as obras tenham
continuidade nos trechos acordados com o
lbama, simultaneamente à elaboração do
Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
para toda a área a ser pavimentada, conforme determina a lei. Que o Governo Federal,
através do lbama-MMA, preste toda a colaboração necessária à elaboração rápida e
apropriada do ElA-RIMA O Estado do Acre
possui instituições independentes e capacitadas para coordenar esses estudos de maneira a garantir que a mitigação dos impactos redundem em garantias ambientais, que
deverão propiciar a melhoria das condições
de vida e de produção para as populações
que serão atingidas pelas estradas;
2. PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Que o
governo federal tome as medidas necessárias à viabilização de um programa de desenvolvimento sustentável no Estado, que
acompanhe a pavimentação da BR-364 no
trecho até Cruzeiro do Sul, a exemplo do
PMACI (Plano de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas) e também
à luz das propostas do PRODESAP (Programa de Desenvolvimento do Vale do Acre e
Purús). Este programa proveria as prefeituras e comunidades ao longo da estrada para
fortalecer os impactos positivos das rodovias.•
Ou seja, ao invés de impactos negativos da
obra, como degradação ambiental, expulsão das populações das suas tradicionais colocações, estaríamos potencializando a ação dos prefeitos no sentido
da melhoria e da qualidade de vida dos seus munícipes.
"3 - COMISSÃO; formação de uma
Comissão constitufda por organismos governamentais (federal e estadual e municipais)
e não-governamentais para o acompanhamento tanto das obras de pavimentação
quanto do planejamento e execução dos
programas de desenvolvimento. Esta Comissão deve recolher todos os estudos realizados no sentido de retomar a elaboração
do Zoneamento Ecológico-Económico da região.
Nesta concepção, não tem medida os
benefícios que um programa rodoviário poderia trazer para a região. No entanto, é preciso que se criem e se desenvolvam meca-
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nismos de controle social das condições sob
as quais se processará a sua construção.
É preciso dizer ainda a Vossa Excelência que o atual Governo do Estado, de uma
forma irresponsável, tem ameaçado as próprias estratlas que tanto diz defender, tomando iniciativas irregulares, conforme denúncias correntes de que os processos licitatórios e a execução das obras não têm
obedecido à legislação e aos princfpios éticos, morais e de transparência. Somado a
isso, o recente embargo às obras tomou evidente irregularidades também quanto à legislação ambiental.
A imediata resolução do impasse criado pelo embargo, evitando assim o tensionamento entre a população que necessita
da pavimentação das estradas e os órgãós
_ambientais e demais setores interessados,

pode ser o caminho para uma solução adequada a todos."
No final, manifesto ao Presidente da República,
mediante esse documento, o quanto pode ser importante a ação do Ministério do Meio Ambiente, o
quanto pode ajudar na coordenação do estudo sobre
impacto ambiental. Dessa forma, as populações não
seriam prejudicadas pelo cumprimento da lei ambiental, que é correta e justa. Caso contrário, essa
exigência legal poderá ser apresentada apenas
como relatório de fachada, sem que seja executada
realmente.
Acredito que o Ministério do Meio Ambiente,
através do IBAMA, juntamente com a sociedade organizada, pode fazer com que o relatório de impacto
ambiental possa contribuir para o desenvolvimento
do nosso Estado.
EsSas sugestões estarei levando para uma audiência com o Ministro do Meio Ambiente, no sentido
de mostrar que o nosso posicionamento é favorável
não à construção da estrada por si só, mas à estrada acoplada a um plano de desenvolvimento do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-5E. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, aproveito
esta sessão concorridíssima, nesta sexta-feira de
convocação extraordinária, que à primeira vista pode
parecer menor, mas que a meu ver pode trazer repercussões profundas na nossa democracia, para
fazer um registro.
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Vivemos um tempo em que livros e publicações eram censurados, cortados, proibidos de circular.
Todavia, há um livro, não obstante o fato de estarmos vivendo uma democracia e de a Constituição
ter abolido a proibição da circulação de livros e de
publicações em geral, que está proibido de circular
em todo o território nacional há seis meses. Esse assunto foi afastado da grande imprensa. Não sei se
esse episódio já foi registrado nesta Casa; se não
foi, faço-o agora mediante este pronunciamento.
Refiro-me ao livro ·uma estrela solitária", do
jornalista Ruy Castro. Trata-se da biografia, ao mesmo tempo trágica e gloriosa, do grande jogador do
Botafogo e da Seleção Brasileira, Mané Garrincha. A
obra é resultado de uma pesquisa ampla, de muito
fôlego, uma pesquisa séria - como, aliás, é característica desse jornalista, que publicou também um livro sobre a Bossa Nova e uma biografia de Nelson
Rodrigues. O livro teve sua distribuição suspensa há
seis meses em decorrência de ação impetrada pela
famma de Mané Garrincha, alegando que o livro denigre a imagem do ex-jogador.
Qualquer pessoa que tenha lido esse livro tem
impressão exatamente contrária. Na verdade, a biografia exalta a figura de Mané Garrincha Ao contrário do que diz a famnia, o livro joga por terra diversas
versões que foram publicadas durante anos e que
denegriam a imagem do jogador. O autor fala sobre
a exploração de Garrincha por parte de dirigentes do
Botafogo e até por pomicos da época, que se aproveitavam da popularidade do jogador para obterem
dividendos políticos e financeiros. Mostra ainda o
quanto o conservadorismo da nossa sociedade contribuiu para a sua destruição.
Ontem o jornal O Globo publicou matéria sobre esse assunto, mas infelizmente o fez no Segundo Caderno. A meu ver, à reportagem poderia ter
sido dada maior ênfase. Ela poderia exprimir até o
repúdio por parte da imprensa e da sociedade. O jornalista Sérgio Augusto pergunta:

"Por que durante tanto tempo a famma
de Garrincha se absteve de processar jornais e revistas que ao longo de diversos
anos se fartaram de pintar Garrincha como
idiota, quando não assacaram histórias pouco dignas a seu respeito? Inventaram até
que ele era filho de sua própria irmã, difamação desmentida por Ruy Castro, com um
simples piparote biológico: a suposta verdadeira mãe de Garrincha, sua irmã Rosa, era
apenas oito anos e meio mais velha que

ete•..
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Diz mais adiante Sérgio Augusto:
•As filhas de Garrincha só saíram em
campo desta vez p<:irque só desta vez apareceu um espertalhão em suas vidas, com
um anel de advogado no dedo."
E aí vemos que a história, 30 anos depois, se
repete. O próprio livro de Ruy Castro mostra que um
advogado inescrupuloso, na época, se utilizou da
fama de Garrincha para enganar, inclusive, a ex-esposa de Garrincha, movendo diversos processos. Inclusive este advogado ficou com grande parte dos
recursos oriundos dessas ações~
Agora vemos que um livro muito bem eserito,
um livro - volto a registrar - que foi objeto de uma
pesquisa bastante rigorosa, está proibido de circular
em todo o Território Nacional, por uma ação na Justiça.
E como registra bem o jornalista Sérgio Augusto, além de ser um absurdo jurídico, porque é uma
proibição que claramente se choca com a Constituição, até agora a Justiça simplesmente proibiu a sua
circulação, mas não julgou o mérito da acusação.
Ele diz, corretamente, o seguinte: que isso é o mesmo que manter uma pessoa presa sem provas.
Além disso, na semana passada, a Justiça do
Rio, em vez de nesolver de uma vez por todas essa
pendenga, ampliou o embargo do livro "Estrela solitária" por mais tempo. Os advogados do autor do livro, o jornalista Ruy Castro, da Editora Companhia
das Letras, havia impetrado recurso contra a proibição, cabulosamente negado por problemas de técnica processual.
A alegaç8.o da famma é a de que o livro denigre a imagem de Garrincha pelo fato de revelar um
aspecto que era público e notório, que era o seu alcoolismo. E como diz César Augusto, também na
sua matéria, omitir em uma biografia essa passagem
da vida de Garrincha seria o mesmo que contar a
história de Napoleão sem mencionar a Batalha de
Waterloo, ou esconder que Karl Marx sofria de hemorróidas, que Engels tinha uma amante, que Baudelaire era sifilítico, que Edison explorava os empregados, que Gandhi sofria de prisão de ventre etc.
etc.
O que vemos é que existem algumas biografias
que foram publicadas neste nosso País, a exemplo
desta, a exemplo da de Nelson Rodrigues, a exemplo da de Assis Chateaubriand, de autoria de Fernando de Moraes, que em um país como o nosso,
onde existe tanta preguiÇa de estudar a nossa história, essas biografias que são feitas, de maneira rigo-
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rosa, de maneira séria, têm dado uma contribuição

para que, através da sua leitura, grande parte da
nossa população aprenda fatos importantes da história do nosso Brasil. E a vingar esse tipo de ação,
tranqüilamente nenhuma editora devetá ousar em
publicar biografias no futuro porque podetá estar sujeita a ações decorrentes, mu~as vezes, de oportunismo de alguns advogados e até pela faHa de honestidade de algumas pessoas.
Portanto, neste momento, registro a minha solidariedade ao autor do livro, o meu protesto pelo fato
de estarmos vivendo hoje, em plena democracia,
essa sruação, com um livro que está há seis meses
proibido de circular no nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A Presidência transm~e comunicado do Senador Epitacio
Cafeteira do falecimento da sua innã, Sr" Eliete Pereira de Alvarez.
O sepultamento será às 11 h, no Cemitério
campo da Esperança.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10h34min.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO
DE: 04107/96 E: QUE:, ENTREGUE: A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTE:RIORME:NTE:.
SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, tenho tratado, desta tribuna e em
artigos de imprensa, sobre o problema do desequilíbrio econõmico-financeiro na Federação. Vários ilustres Srs. Senadores o têm feito em oportunidades diferentes.
Ainda, ao fim da última semana, cuidou da matéria, fundado em relatório da Organização das Nações Unidas, o Senador Waldeck Omelas, que mencionou a particularidade de ali se fazer referência,
diante das discriminações existentes no País, à configuração de três Brasis. Não importa saber-se se
ainda subsiste a classificação de dois Brasis, de
Jacques Lambert, ou a de três a que agora se relere
o documento da Organização das Nações Unidas.
Essencial ver é que as desigualdades regionais
estão multiplicando os problemas no País.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Permita-me interrompê-lo, apenas para prorrogar o Expe-
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diente por mais alguns minutos, para que V. Ex"
possa concluir o seu pronunciamento e para que os
dois inscritos para comunicação inadiável também
possam fazê-la.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado
a V. Ex'.
Até há algum tempo, caracterizavam-se regiões rioas e regiões pobres. A Região do Nordeste,
ainda hoje, luta pela caracterização de soluções
convenientes a seu desenvoMmento. E sempre se
assegurou a diferenciação entre o Nordeste e outras
regiões, como o Centro-Sul, consideradas mais desenvolvidas.
A verdade, porém, é que a falta de tratamento
adequado do problema federativo está estendendo
as dificuldades a todas as regiões. A singularidade é
extremamente grave, porque revela que os governos
sucessivos não têm adotado as providências adequadas à correção das dificuldades econômico-financeiras e das desigualdades entre as diferentes
,.
regiões.
Agora mesmo, caracterizam-se situações: no
País, nitidamente indicativas da falta de correções
planificadas. O Estado de São Paulo, a unidade
mais desenvoMda no País, está em sérias dificuldades para pagar dezenas de precatórios. Interessados reclamam e ameaçam de pedir intervenção federal.
Já ocorreu uma crise extensa no Estado de
Mato Grosso, em que a Justiça entrou em greve, obrigando o seu Governador a peregrinar por BrasOia à
busca de recursos para a solução conveniente.
Há dias apenas, o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, por expressiva maioria, autorizou o
seu Presidente a pleitear a intervenção federal no
Estado, por falta de transferência dos recursos devidos à manutenção do Poder Judiciário.
Em Alagoas, a Justiça está em greve há meses. Os entendimentos se multiplicam entre o Governador, o Poder Federal e até o Supremo Tribunal
Federal, na tentatiVa de evitar o mal maior da intervenção federal.
O jornal O Estado de S. Paulo, à vista desses
fatos, mas sobretudo considerando o que ocorre em
Alagoas, ainda ontem, publicou expressivo e sereno
ecfrtorial que vale ser lembrado desta tribuna. Observa o Jornal O Estado de S. Paulo:

•o que espanta é que a crise venha
sendo tratada como semelhante à do sistema financeiro. Ou com menos atenção, pois
nesse úHimo caso criou-se o Proer, que, certo ou errado, na sua concepção ou apenas
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em sua execução, pennitiu se contomasse,
ainda que a custos attos, uma situação de-

sastrosa.•
Acentua, porém, o editorial:
•A crise da Federação tem sido tratada
com mezinhas: um auxmo da Caixa Economica Federal aqui, uma autorização para
ampliar o endividamento mediante descontos de Antecipações de Receitas Orçamentárias ali, um estudo, nunca terminado, sobre como socorrer Bancos estaduais em situação difícil acolá."
Vê-se, assim, por observação em um jornal
que não tem caráter de oposição ao Governo, que
falta o planejamento apropriado a que se trate do
grave problema do desequilíbrio econOmico-financeiro na Federação. É sobretudo isso que falta. As providências são isoladas, são circunstanciais, jamais
coordenadas e tendo em vista o conjunto do Pafs.
Mesmo quando o Governo elabora determinados
programas, destinados a uma região, não lhes dá
feição de planejamento, de maneira que as soluções
previstas sejam entre si coordenadas: É o que ainda
recentemente se verificou na apresentação, pelo Ministério do Planejamento, de alguns programas relacionados com o Nordeste.
Não se negou e nem se nega que as medidas
propostas sejam convenientes. O que se salienta, e
tive oportunidade de dirigir-me ao Ministro do Planejamento, nosso colega José Serra, a esse respeito,
o que se verifica é que as medidas são isoladas, ora
sobre irrigação, ora sobre agricuitura, ora sobre
energia; mas não há previsão da correlação das providências e da atividade dos órgãos destinados a
executá-las.
Dar se verifica sempre a execução de medidas
isoladas, que não produzem os efeitos esperados,
para a correção dos problemas de desigualdades
entre as regiões do Pars. Esse problema já levou ao
enfraquecimento da Sudene, como de outros órgãos
criados para que se enfrentassem problemas relativos à região.
A fatta,de coordenação permite que, no fim do
século XX, a Confederação Nacional do Transporia
possa nos dar uma informação tão desalentadora,
como essa. Verificando as estradas federais, informa esse órgão especializado que "96,3"k dos quitometros pesquisados estão em estado de conservação regular, ruim e péssimo; e apenas 6,4% em estado de conservação bom e ótimo.• A desproporção
entre as estradas trafegáveis e as que estão em deterioração é extremamente lamentável.
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Ainda ontem, aliás, nesta casa, o Senador Antonio Carlos Magalhães indicou exemplos de uma
dessas estradas, ao tempo em que solicitava que o
nobre Ministro do Transporte cuidasse do problema,
particularmente quanto àquela rodovia. Mas se está
a ver que as providências se impõem no conjunto do
Sistema rodoviário, que se encontra, como informa a
Confederação Nacional do Transporte, em situação
de calamidade em 96% de sua extensão.
Ora, Sr. Presidente, providências cabem, então, porém providências que sejam coordenadas no
País. Ninguém está exigindo que o Governo elabore
um plano rígido. Há muito quem tenha medo de plano, porque o plano nasceu na União Soviética. Não
se trata disso. Trata-se, isso sim, de pedir que sejam
elaborados programas entre si coordenados, capazes de servir ao conjunto do País. A esta aitura, é
preciso que se assinale bem isso, já não se cuida
apenas de reclamar o que está ocorrendo no Nordeste ou que ocorre em outros pontos. Os fatos que
aqui referi no principio, alcançando São Paulo e o
Rio Grande do Sul, indicam que se tomam necessárias providências planificadas, que resguardel'l) a integridade da Federação.
O jornal O Estado de S. Paulo, no mesmo tom
de serenidade do princípio do editorial, a que me referi, conclui fazendo esta observação:
• ... no longo prazo, é a União que poderá sofrer pela lenta desaglutinação dos
Estados."
Vale salientar essa observação, em benefício
do resguardo da integridade da Federação.
O Sr. Hul!\berto Lucena- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" tem o
aparte, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, venho cumprimentar V. Ex", que, como sempre, ocupa
a tribuna para nos brindar com um brilhante pronunciamento. V. Ex" tem atuado no Senado, que é a
Casa da Federação, justamente em defesa do principio federativo. Tenho para mim que, a continuarmos nesse diapasão a que V. Ex" se refere, sem
uma atenção maior justamente para o equilíbrio federatiVo, vamos ter, dentro de pouco tempo no Brasil, a extinção da República federativa e a instituição
da República unitária, tal a concentração de poder
que cada vez·maior, nas mãos do Senhor Presidente da República. Veja V. Ex" que, ultimamente, em
relação, por exemplo, ao endividamento dos Estados, se criou, inclusive, uma espécie de FMI no Mi·
nistério da Fazenda: comissões vão aos Estado•
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para examinar as contas públicas e verificar se podem ou não ser atendidos determinados pleitos. Na
verdade, temos que fazer um apelo ao Presidente
da República - Sua Excelência foi Senador -~no
sentido de que realmente veja o que está acontecendo e procure prestigiar a Federação. V. Ex", há
pouco, falava também na questão da falta de planejamento e de certas distorções como, por exemplo,
na área de transportes. Ainda hoje, o Sr. Ministro
dos Transportes- em entrevista a jornais- enfatizava a imperiosa necessidade de uma liberação urgente de pelo menos R$300 milhões, para que possamos conservar nossas estradas federais. Todavia,
Senador, isso vai de encontro, justamente, àquela
contenção de gastos que já foi feita pelo Governo
Federal; mas, pelo menos, há uma promessa do
novo Ministro do Planejamento de atender ao Sr. Ministro Odacir Klein. Quero, então, congratular-me
com V. Ex" e dizer que estou de pleno acordo com
todas as suas considerações a respeito de tão importante matéria.

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço a
colaboração do nobre Senador Humberto Lucena,
cumprindo assinalar que os Ministros ficam a apontar a necessidade de receber os recursos, exalamente porque não há o planejamento. Se houvesse
o planejamento, haveria a distribuição de recursos
segundo as prioridades estabelecidas, e os recursos
seriam naturalmente transferidos. Porque não há o
planejamento: há essa luta, há competição entre os
Ministros para o recebimento de verbas que nem
sempre atendem, quando deferidas, aos interesses
do País.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permiteme V. Ex" um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não.
Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador Antônio
Carlos Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Nobre Senador, V. Ex", nessa resposta, colocou perfeitamente o sentido da realidade brasileira: é que nem sempre as liberações atendem aos interesses legmmos
do País. Agora mesmo, certamente com autorizações - porque o Orçamento é uma autorização - ou
extra-orçamentárias, o que é mais grave, têm saído
verbas em todos os setores que minimizariam bas-

tante o espetáculo entristecedor das estradas brasileiras, principalmente no território baiano- V. Ex" as
conhece muito bem e disserta com muita propriedade -, onde estão em verdadeiro estado de ·calamidade. Nós não poderíamos ouvi-lo sem dar esse apoio
às palavras de V. Ex", o que acredito seja o senso
comum no Senado e na Câmara. Mas é preciso que
o Presidente, que, inclusive, concorda realmente conosco, chame a atenção dos seus Ministros para esses pagamentos, que são até extra-orçamento. E o
Presidente, com quem estive, está revoltado com
essa maneira de fazer, que depõe contra a sua atuação na vida pública brasileira, ele que é homem sério e decente; mas esse métOdo evidentemente não
está à altura da sua responsabilidade e da respeitabilidade que todos nós achamos que Sua Excelência
tem perante a Nação. Portanto, quero congratularme com a oportunidade do discurso de V. Ex", que,
mais uma vez, fere um ponto importante, neste Senado. Como faz, aliás, sempre.

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado a V. Ex" pelo reforço que traz ao meu discurso.
Por intermédio de suas observações se confirma
exatamente o que reclamo, tenho reclamado sempre, e desde o meu primeiro mandato, sobre a necessidade de planejamento. Se se adotasse planejamento,. as soluções seriam normais, as prioridades
atendidas, acima das conveniências pessoais e partidárias. Como não há um planejamento, as soluções são inadequadas.
;,
Estamos, então, chegando à situação a que se
referiu criteriosamente o jornal O Estado de S.Paulo, ao ponto em que se ameaça a integridade da Federação.
O Governo atente em que as soluções não podem ser isoladas, para essa ou aquela região. As dificuldades, repito, que passam a atingir Estados
como São Paulo e Rio Grande do Sul, indicam que é
preciso mudar de rumos. O Governo atente - e não
pode deixar de atentar- em que não há União forte
com Estados enfraquecidos.

(") RESOWÇÃO N• 52, DE 1996
RETIFICAÇÃO
Na Resolução n• 52, de 1996, publicada no
DSF, de 20-6-96, página10880,
Onde se lê:
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Arl2° •.•.•••••.....•.•..........••....•.........•..•.....

g) condições de pagamento:
- do principat o empréstimo deverá ser amortizado mediante o pagamento de quarenta e seis
prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto
possfvel, iguais, no valor aproximado de
US$3,260,869.57 (três milhões, duzentos e sessenta
mil, oitocentos e sessenta e nove dólares norte-americanos e cinqüenta e sete centavos) cada uma, com
vencimento em 8 de junho e 8 de dezembro de cada
ano. À primeira prestação deverá ser paga na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento
de juros, uma vez transcorridos seis meses contados a partir da data prevista para o desembolso final
do empréstimo e a última até 8 de dezembro de
2021;
Leia-se:
Arl 2° ....................................................

g) condições de pagamento:
- do principat o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possfvel iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez transcorridos seis meses
contados a partir da data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até 8 de dezembro
de 2021;
(j Ratificação falta por deliberação do Plenário. na Sessão de 37·96.

Ata da 1031 Sessão Dellberatlva Ordinária,
Realizada em 25 de junho de1996

Onde se lê:
••. A matéria foi rejeitada.
Leia-se:
..• A emenda foi rejeitada
A matéria vai ao Arquivo.
Ata da 1041 Sessão Dellberatlva Ordinária,
Realizada em 26 de junho de 1996
(Publicada no DSF, de 27 de junho de 1996)

RETIFICAÇÃO
À página 10829, 21 coluna, na leitura do offcic
do PSDB n• 1.276/96, de substituição de membro
e!ll Comissão Especial Mista,
Onde se lê:
•.• Medida Provisória n• 1.568196.
Leia-se:
••. Medida Provisória n• 1.508/96.
Ata da 1051 Sessão Dellberatlva Ordinária,
Realizada em 27 de Junho de 1996
(Publicada no DSF, de 28 de junho de 1996)

RET/FICAÇÃO
~ À página 10884 e seguinte, na leitura de offcio
da liderança do PSDB, de substituição de membros
em Comissão Especial Mista,
·

Onde se lê:
MP n°1505
Reedição MP n• 1460

(Publicada no DSF, de 26 de junho de 1996)

RET/FfCAÇÃO
À página 10719, 21 coluna, na fala da Presidência, anunciando o resultado final da votação da
Proposta de Emenda à Constituição n• 31, de 1995.

oooonooooOooooooooo-oooooooo ... oooOooouooo . . ouoooononoo~noo•ou . . . . oo . . oo ... oo

Leia-se:
MP n°1507
Reedição MP n•: 1460
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Ata da S!! Sessão não Deliberativa
em 8 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior e Valmir Campelo
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N° 795/96, de 3 de julho de 1996, do Ministro
de Estado Chefe da Casa CMI da Presidência da
República, referente ao Requerimento n" 95, de
1996, de informações, do Senador Eduardo Suplicy,
esclarecendo a impossibilidade de prestar as informações solicitadas, pelas razões que menciona
Os esclarecimentos prestados pelo Ministro foram encaminhados, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
N° 1.255196, de 3 de julho de 1996, do Ministro
da Justiça, referente ao Requerimento n• 457, de
1996, de remessa de documentos, do Senador Ernandes Amorim.
O documento foi encaminhado, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao arquivo.

PARECERES
PARECER NO 399, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei
da Cãmara n• 3, de 1996, (n" 4.582, de
1994, na Casa de origem) de Iniciativa do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e
dos Territórios, que "transforma e cria
cargos no Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios".
Relator: Senador Josaphat Marinho

Relatório
1. Nos termos do caput do art. 65 da Consmuição Federal, e com fundamento no art. 96, 11, b, da
nossa Lei Magna, o presente projeto de lei, originário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios "transforma e cria cargos no Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios'.
2. Na Câmara dos Deputados recebeu o projeto
pareceres da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação, da Comissão de FInanças e Tnbutação; pela adequação financeira e orçamentária com emenda contra o voto do Deputado
Sflvio Torres, e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constttucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e da emenda adotada pela
Comissão de Fmanças e Tnbutação.
É o relatório.
Discussão
3. A matéria foi inicialmente examinada, naque- la Casa Legislativa, pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, que se manifestou
pela aprovação, nos seguintes termos:
•Analisando as informações fornecidas .
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios e a legislação citada constatamos
um considerável incremento na estrutura daquele órgão com conseqüentemente aumento do número de cargos em diversas áreas.
Partindo-se do pressuposto de que
aquela Corte possuía, nos serviços médicoodontológico e de apoio objeto da proposição, um quadro de pessoal compatível com
suas necessidades, o simples acréscimo da
demanda, em virtude da ampliação do número de servidores, justificaria o pleito.
Além disso, não há criação de novos
cargos, apenas transformação, inclusive reduzindo a despesa prevista para remuneração
dos novos cargos, que será, no seu total, inferior à remuneração que seria devida aos cargos ora extintos, caso fossem ocupados.
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Pelo exposto, opinamos pela Adequação Financeira e Orçamentária do Projeto
de Lei n• 4.582, de 1994, com a adoção da
emenda de adequação, ao Anexo I, desta
relataria.'

A previsão do Tribunal é de que os cargos criados, por transformação, proverão o
atendimento de suas necessidades de pessoal nas áreas contempladas."

4. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, com base nos dados relativos à
execução orçamentária disponíveis no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira da Secretária do Tesouro Nacional, em 16-6-95, concluiu:
'a) o Tribunal dispõe de recursos suficientes para fazer face à implementação do
proposto no projeto, o que dá sustentação à
informação ao Tribunal de que havia previsão orçamentária capaz de suportar este
crescimento (Anexos I e 11);
b) existiram 3 (três) cargos de Servente cuja criação foi autorizada pela Lei n•
8.185, de 14 de maio de 1991, mas que foram extintos pela Lei n• 8.407, de 1O de janeiro de 1992. Assim, não estão disponíveis
para transformação. Desta forma, não se
deve considerar a criação dos 3 (três) cargos de Atendente Judiciário que lhes correspondem. Portanto, nossas conclusões excluem as receitas e, em conseqüência, as
despesas deles decorrentes;
c) a dotação inicial para pessoal ativo,
recursos do orçamento fiscal, é de
R$101.297.097,00 que incluem R$23.044.914,00
destinados ao CUrTllrimento de Sentenças Judiciais, que reduz a dotação líquida para
R$78.252.183,00; (anexo III};
d) a dotação de pessoal já foi totalmente empenhada, excetuadas as destinadas às Sentenças Judiciais;.
e) das dotações empenhadas, já foram
liquidadas, até 16 de maio, um total de
R$30.688.1 02,62;
f) das dotações empenhadas, restam a
liquidar R$47.524.353,00, suficiente para
pagamento das despesas decorrentes da
aprovação deste projeto;
g) existe um crédito disponível (entendido como a diferença entre o empenhado e
já liquidado e o empenhado e ainda não liquidado, isto é; um montante de recursos
ainda não empenhados) de R$189.726,17,
que não interfere no resultado e demonstra
a existência de saldo após a modificação do
quadro de pessoal objeto do presente projeto de lei.
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Parecer
5. Verifica-se, portanto, em obediência aos ditames consttlucionais, que há 'prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréos dela decorrentes'
(Art. 169, parágrafo único, Inciso I da Constituição
Federal). lnexiste, dessa forma, óbice à aprovação
do presente projeto quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica
legislativa, e também quanto ao mérito, da forma
como remetido pela Casa de origem.
Sala da Comissão, 25 de junho de 1996- lris
Rezende - Presidente - Josaphat Marinho - Relator
--Romeu Tuma- Bernardo cabral - Edison Lobão
- Ney suassuna- José Eduardo Outra- José lgnáclo - Sérgio Machado - Ramez Tebet - Jefferson
Peres- Lúcio Alcântara- José Fogaça..
.~

(*)PARECER N• 400, DE 1996
Da Comissão Especial destinada
a estudar e emitir parecer sobre o
Projeto de Lei da Câmara n• 73, de
1994, (n• 3.710/93, na Casa de origem), que "Institui o Código de Trân·
sito Brasileiro•.
Relator Geral: Senador Gilberto Miranda Batista
(•) Publicado em suplemento à presente ediÇão

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -O Expediente lido vai à publicação
Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo

É lido o seguinte:
Palácio Rio Branco, 29 de maio de 1996
OFICIO N• 1.390-DAP
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar cópia autêntica do Requerimento n• 6.543, de autoria do Vereador José
Roberto Sandoval, aprovado por este Legislativo,
através do qual manifesta 'votos de congratulações•
ao Senado Federal pela iniciativa de tomar públicas
as proposições ora apresentadas e votadas nessa
Casa de Leis, conforme justifica.
Atenciosamente, Vereador lris Simões, Presidente.
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REQUERIMENTO N• 6-543
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA 70/96
Proposição n• 70196
O Vereador José Roberto Sandoval, intra assinado, no uso de suas atribuições submete à apreciação da Câmara a seguinte proposição
Requerimento
.
Requer a douta Mesa Executiva, na forma regimental, registro nos anais deste Legislativo, de congratulações ao Senado Federal, pela iniciativa de
tomar público as proposições ora apresentadas e
votadas naquela Casa de Leis; através da iV do Senado - no Canal 35 da iV a Cabo NET, veiculada
diariamente. Requer, ainda, encaminhamento de ofício ao Exm.• Presidente do Senado Federal, dando
ciência desta iniciativa..
Justificação
Num instante, onde a credibilidade pol~ica vem
sendo arranhada, devido a desinformação por parte
de alguns órgãos de comunicação, que tem emitido
distoroidamente ao público, opiniões a respeito de
diversas matérias legislativas, faz com que os Poderes organizados, venham a público, manifestar as
suas atividades em várias formas, diante dessa realidade, esta Casa de Leis, já adota a divulgação das
iniciativas aqui apresentadas, através do Jornal do
Vereador, tomando públicas, as ações aqui discutidas e posteriormente votadas.
Agora, o Senado Federal, de maneira excepcional e direta, vem a público, mostrar qual é
a sua forma de trabalho, em prol da Nação brasileira, e, por isso, não poderíamos deixar de registrar essa iniciativa: que, aproxima os outorgantes do Poder, do outorgado, isto é, o povo do
Brasil.
Palácio Rio Branco, 22 de maio de 1996. José Roberto Sandova~ Vereador.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Cámara n• 3, de 1996
(n• 4.582/94, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que transforma e cria cargos no Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco
dias úteis, a partir de 1• de agosto próximo, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presidência recebeu do Tribunal Superior do Trabalho,
em atendimento ao Requerimento n• 521, de 1996,
aprovada por este Plenário em 11 de junho último, o
Ofício n• 741/96, de 5 do corrente, encaminhando à
apreciação desta Casa, proposta modificativa ao
Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995 (n•
4.235/93, na Casa de origem), que altera a Lei n•
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 volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A Presidência fará republicar avulsos com as
modificações propostas.
São os seguintes o ofício e a proposta
modificativa recebidas do Tribunal Superior
do Trabalho:
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
OF. TST-GP-AJ N° 741/96
Brasma 5 de julho de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação pelo Congresso Nacional,
nos termos do art. 61, combinado com o art. 96, inciso 11, alíneas b e e, ambos da Constituição Federal,
a anexa proposta, modificativa e aditiva, aprovada
pelo Órgão Especial da Corte, à emenda oferecida
pelo Relator do Projeto de Lei n• 4235-A, de 1993, o
Deputado Régis de Oliveira.
A emenda objeto de proposta de modificação/adição altera o texto do art. 71 O da Consolidação das Leis do Trabalho, contra o interesse da administração dos tribunais e, principalmente, opondose expressamente a norma que tem sede constitucional.
Com a emenda ora oferecida, corrige-se a inadequação constitucional e dá-se ao disposttivo legal
em causa redação aprimorada e amoldada aos princípios contidos no art. 37 da Constituição da República.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os
protestos de estima e consideração.
Ermes Pedro Pedrassani - Ministro Vice-Presidente no exercício regimental da Presidência do
Tribunal Superior do Trabalho.
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PROJETO DE LEI N° 4.235-A, DE 1993
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Proposta do Tribunal Superior do
Trabalho, oferecida, em atendimento à
decisão do plenário do Senado, ao Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995 (n•
4.235193, na Casa de origem), que altera a
Lei n• 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.
Dê-se ao art. 71 O da Consofidação das Leis do
Trabalho-CLT, constante do art. 25 do projeto, a seguinte redação, suprimindo-se o seu parágrafo único:
•Art. 71 O. Cada Junta terá uma Secretaria, dirigida por servidor, Bacharel em Di·
reito, designado pelo Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho, para o cargo de provi·
mento em comissão, de nível superior, de
Diretor de Secretaria.
§ 1• É vedada a designação, para o
cargo de Diretor de Secretaria, de cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, cola·
teral ou afim, até o terceiro grau, inclusive
por adoção, de magistrado em atividade.
§ 2• A vedação estabelecida no parágrafo anterior não se estende a titular de
cargo efetivo de órgão do Poder Judiciário,
defesa, entretanto, sua nomeação, designação ou exercfcio junto ao respectivo magistrado."
Justificação
A presente proposta a modificação e adição à
emenda oferecida pelo Deputado Régis de Oliveira
ao Projeto de Lei n• 4235-A, de 1993, oriundo deste
Tribunal Superior do Trabalho, ora submetida à
apreciação dos Excelentíssimos Senhores Membros
do Congresso Nacional, resulta da necessidade de
adequar o texto da emenda não somente à letra da
Constituição da República, assim como vigente hoje,
mas também predispô-la à inserção no Projeto de
Reforma do Poder judiciário,. em tramitação nessa
calenda Casa Legislativa.
A aluai função do Diretor de Secretaria de Junta correspondente a cargo público de nível superior,
de provimento em comissão. Nesse sentido, e.g., a
Lei n• 8.720, de 19 de outubro de 1993, que criou
cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região.
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A emenda ao projeto de lei em exame altera a
Lei n• 8.432,,de 11 de junho de 1992, que já contemplava, como "cargo· de provimento em comissão, a
função de Diretor de Secretaria de junta.
Esse cargo, assim de confiança e de nível superior, comparece como uma das inovações da reforma administrativa empreendida pela Administração Pública Federal no inicio da década de setenta,
que estabeleceu provimento em comissão para os
cargos de Direção e Assessoramento Superior. Nesse sentido o art. 1° da Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, lei que fixou diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais, entre outras providências.
Essa reclassificação, entretanto, somente alcançou a Justiça do Trabalho quatro anos após, em
1974, e foi então que surgiu a aluai denominação
para a direção da Secretaria de Junta. As leis que
!latam do assunto são especfficas para cada Tribunal. Toma-se como exemplo a Lei n• 6.107, de 23 de
setembro de 1974, que criou o Grupo Direção e Assessora menta Superiores no Quadro Permanenl!! do
Tribunal Regional do Trabalho da 41 Região. SeiJ artigo sexto cria quarenta e o~o cargos de Diretór de
Secretaria de Junta, código TRT 4°, DAS-1 01.2, do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 41 Região. O artigo o~vo
rege a vacãncia e conseqüente extinção dos cargos
de Chefe de Secretaria da Junta.
Essa denominação, Chefe de Secretaria,
acompanhou a Justiça do Trabalho desde seus
primórdios. A lei que criou os quadros de pessoal
do judiciário trabalhista, vigente a Constituição de
1946, foi a Lei· n• 409, de 25 de setembro de 1948.
Já então o cargo era isolado, de provimento em
comissão.
Observa-se, portanto, que a chefia ou direção de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento foi sempre cargo de provimento em comissão. Contrastando, a emenda ao Projeto de Lei n•
4.235-A, do eminente Deputado Régis de Oliveira,
estabelece a efetividade de provimento por indicação do Presidente da Junta ao Presidente do Tribunal.
Ora, trata-se de cargo de confiança, o que
se constata já pelo manifesto propósito de reservá-la à iniciativa da autoridade judicial que preside o órgão de primeiro grau, mesmo abstraindose a iteratividade da legislação precedente. Se
assim é, como torná-lo estaturariamente efetivo,
submetido à rigidez da lei para provimento e vacância?
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Cabe indagar, também, sobre a competência
para o provi mente.
A matéria de competência para organização e
provimento de cargos dos serviços auxiliares dos
Tribunais tem sede constitucional. A Constituição
Federal de 1946 a previa no artigo 97, inciso 11, litteris:
"Compete aos Tribunais:
1- ................ _ ............................_ .......
11- elaborar seus Regimentos Internos
e organizar os serviços auxiliares, provendolhes os cargos na forma da lei; e bem assim,
propor ao Poder Legislativo competente a
criação ou a extinção de cargos e a fixação
dos respectivos vencimentos."
A Constituição de 1967 apenas melhorou a redação do dispositivo.
Já a Constituição vigente deu nova redação e
nova dimensão à matéria. Qualificou essa competência, tomando-a privativa dos Tribunais. Competência privativa é, por definição, excludente. E de
forma absoluta. Competência privativa é indelegável.
Essa competência, sendo constitucionalmente
privativa do Tribunal, ele a exerce através de sua
Presidência. A Constituição não confere tal competência ao Presidente do Tribunal. Na vigência das
Constituições anteriores até se poderia admitir a delegação dessa competência ao Presidente, por medida de celeridade e de simplificação administratiVa,
eis que a competência era lata, e não estrita. Nesse
sentido o magistério de Pinto Ferreira ("Comentários
à Constituição Brasileira", 1992, 4° vol., pág. 26): "É
do próprio Tribunal interessado a atribuição para
prover os cargos...".
Já na vigência das constituições anteriores à
atual, cuja disciplina era, como se viu, menos específica, tal distinção de competência fora objeto de
pronunciamento do Colando Supremo Tribunal Federal, como se observa da seguinte ementa:
"Representação de inconstitucionalida·
de do ar!. 4°, da Lei n• 4.075186, do Estado
do Piauí, que dispõe: "Ar!. 4•- Ao Presidente do Tribunal compete nomear, demitir,
exonerar, admitir, dispensar, transferir e
aposentar os funcionários e serventuários
do Poder Judidiário, inclusive preenchimento
de funções gratificadas e concessão de licença e férias.
Competência do Tribunal de Justiça para prover os cargos dos serviços auxiliares (art. 115, 11, da
Constituição da República). Ressalva quanto à com-
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petência do Tribunal de Justiça, nos termos do ar!.
115, ines. 11 e IV do citado diploma. Procedência da
representação. Relatei: Min. Djaci Falcão. Votação
unânime. Decisão: 17-3-88."
O art. 96, inciso I, alínea e, da Constituição vigente adota o termo prover. Prover consta do Dicionário de Plácido e Silva como tendo vários sentidos.
Para o Direito Administrativo "traz o conceito de nomear, designar ou indicar alguém para ocupar cargo
ou exercer offcio ..."
A emenda do ilustre Deputado Régis de Oliveira, ao transformar o cargo em comissão de Diretor
de Secretaria de Junta em cargo efetivo, retira-lhe a
alocação própria dos cargos de direção e assessoramente superiores, legalmente prevista, sem justificação em conveniência administrativa.
A mesma emenda, ao condicionar a competência de prover o cargo de Diretor de Secretaria de
Junta de Conciliação e Julgamento constitucional·mente prevista como privativa dos Tribunais- à indicação do Presidente do órgão de primeiro grau trabalhista, limita essa competência privativa de tribunal, transferindo-a parcialmente, por lei ordinária,
não a um órgão de hierarquia administrativa inferior,
mas ao presidente desse órgão. Essa emenda é,
data venia, inconstitucional.
O parágrafo único acrescentado à presente
proposta modificativo-aditiva reflete, como foi dito, a
intenção de predispor o texto consolidado ao Projeto
de Reforma do Poder Judiciário, presentemente em
andamento no Congresso Nacional. O Relatório do
eminente Deputado Jaíro Carneiro contém orientação contra a prática do nepotismo "no seio do Poder
Judiciário". Afirma o ilustre Relator:
•Afinal, a sociedade reclama por um
Judiciário eficiente, o que repele a prática
do protecionismo com nomeações não informadas pelo interesse público. Assim,
propõe-se a vedação de se nomear para
cargo em comissão ou designar para função de confiança ou para o exercício de
qualquer outra atividade de direção, assessoria ou auxiliar, de livre nomeação ou
designação e exoneração ou dispensa, em
qualquer órgão do Poder Judiciário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta,
colateral ou afim, até o terceiro grau, inclusive, ou por adoção, de magistrado em atividade, salvo se titular de cargo efetivo de
órgão do Poder Judiciário, vedada a nomeação, designação ou exercício junto ao
respectivo magistrado."

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Brasília, 1° de julho de 1996. - Ennes Pedro Pedrassani, - Ministro V.ce-Presidente no exercício regimental da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho.

(A

e

Comissão de Constituição, Justiça
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 195 de 1996 (n•
635/96, na origem), de 4 do corrente, encaminhando
demonstrativo das emissões do real referentes ao
mês de maio do ano em curso, as razões delas determinantes e a posição das reservas intemacionais
a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa·
se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Valmir Campelo, por cessão do Senador
Guilherme Palmeira.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o Brasil terá aproximadamente 14
milhões de !doses na virada do milênio. Em 2025,
segundo estatística apresentada pelo Dr. Alexandre
Kalache, chefe da Divisão de Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde; 15% da população
brasileira, cerca de 32 milhões de pessoas, terá ida·
de acima de 60 anos.
No início da. década de 50, nossa população de
idosos não ultrapassava os dois milhões de habitan·
tes. A comparação é necessária e aponta para uma
conclusão inequívoca: o crescimento da população .
de idosos no Brasil está se processando em ritmo
acelerado e poderá ·provocar um caos económico e
social sem precedentes, se não procurarmos desen·
volver, desde já, aHemativas de atendimento aos
nossos velhos de hoje e de amanhã.
O respettado médico brasileiro Alexandre Kalache, um dos destacados conferencistas do Seminário Internacional de Envelhecimento Populacional,
realizado em Brasília ·na semana passada, com muita propriedade adverte que •o perfil das populações
dos países em desenvolvimento está mudando mui·
to rápido". Segundo aquele notável cientista, quem
não começar a se preparar agora vai enfrentar uma
situação caótica no futuro próximo.
Para se ter uma idéia do vertiginoso cresci·
mente da nossa população de idosos, Sr. Presidente, permito-me apresentar mais uma comparação
esclarecedora: em 117 anos, o número de idosos na
França passou de 7% para 14% da população total.
No Brasil, o número de idosos terá dobrado em ape-
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nas 26 anos, segundo as projeções mais contidas e
discretas.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex"
um aparte, Senador Valmir Campelo?
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex" com
muita atenção, Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara- O assunto que V. Ex"
traz a debate nesta tarde é daqueles que suscita
grande interesse - ou deveria, pelo menos. Essa
mudança da composição etária da população brasileira tem repercussões muito grandes no País, sejam na área de saúde, na questão da força de trabalho ou de ordem cultural. Nós podemos dizer que o
Brasil está ficando velho e não está se preparando
para a velhice, na riledida em que há uma situação
nova diante de nós. Em primeiro lugar, a sociedade
brasileira não tem o háMo de respeitar o idoso. Pelo
contrário, tende a subestimá-lo. O idoso é discriminado no mercado de trabalho - não se empregam
mais as pessoas depois de uma certa idade -, desconsiderando-se a sua experiência; dá-se pouco carinho, pouco afeto ao idoso -o brasileiro é extremamente descortês, indiferente com o idoso. O resuHado são essas casas de morte, como certos asilos onde
os velhos são maHratados, seja do ponto de vista de
assistência médica, como afetivo e sentimental. Esse é
um traço cuitural que precisa mudar. Segundo: o problema da saúde e da Previdência Social. O País tem
cada vez mais idosos. V. Ex" citou cifras que indicam
que o número de idosos dobrará em pouco tempo.
Isso implica mais encargos previdenciários e significa
que a longevidade vai refletir nos cálculos atuariais da
Previdência e .também na saúde porque essas pessoas tenderão a adoecer, a exigir cuidados médicos
para as chamadas doenças próprias da senilidade,
doenças degenerativas, de ordem neurológica, cárdiovasculares e assim por diante. Isso representa novo
acréscimo nas despesas com a saúde. Já vimos como
anda a saúde brasileira, não vamos falar sobre isso
porque já é matéria de nosso conhecimento. Por úHimo, gostaria de alertá-los ,para outro fato que tem certa
conexão com o discurso de V. Ex", que é a queda vertiginosa da taxa de fecundidade do brasileiro. A Folha
de S.Paulo do último domingo publicou um artigo muito interessante no qual uma cientista brasileira mostra
uma pesquisa sobre as causas dessa queda rápida da
fecundidade da mulher brasileira. Ela atribui a queda
de fecundidade em grande parte à comunicação, à televisão e a outros meios de comunicação de massa e
principalmente a um prqgrama que a Deputada Marta
Suplicy, esposa do Senador Eduardo S~plicy, manteve
na televisão durante mais de dez anos informando so- ·
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bre práticas anticoncepcionais. É um caso inéd~o.
não há outro país do Terceiro Mundo que apresente
um decréscimo tão rápido, tão acelerado, das taxas
de fecundidade. Então, o Brasil vai-se transformando, cada vez mais, num País de Idosos, num país
com uma população com uma faixa etária muito elevada V. Ex" está alertando, está chamando a atenção, está mostrando que não podemos mais dizer,
como se dizia até há pouco tempo, que o Brasil é
um País de jovens. Não! Está mudando a campos~
ção etária da nossa população, aquela estrutura
clássica das faixas elártas da sociedade brasileira
muda rapidamente. Dessa forma, quero congratularme com V. Ex" por esse discurso que é um sinal de
alerta, para que as autortdades brasileiras se compenetrem dessa reaüdade e cuidem realmente de
mudar o tratamento que dão ao idoso hoje, porque,
volto a dizer, o Brasil está ficando velho e não está
·
se preparando para a velhice.
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado.
Rco mutto feliz com suas observações. V. Ex' é um
homem sempre voltado para· os problemas sociais,
um médico que sempre procurou amenizar os problemas da pessoa humana. Também os problemas
sociais V. Ex', que já integrou o Executivo, conheceos muito bem. Com muita honra, incorporo as palavras de V. Ex' ao meu pronunciamento. O grande ·
problema, Senador Lúcio Alcântara, é o descaSo ·do ·
Estado pela pessoa idosa. Não se aproveita a experiência do idoso para nada. Poderíamos inclusive
aproveM-la em alguns serviços do Estadó ·por meio
de conselhos, por meio de alguma atividade que
viesse preencher essa lacuna. Infelizmente, em nosso País, o idoso é uma figura abandonada, esquecida Precisamos ficar atentos à reforma da Prevldên-·
·· ·
cia, para que se faça justiça ao idoso.
Segundo pesquisas patrocinadas pelo Ministé'rio da Saúde, as despesàs corri a saúde de idosos
em nosso País são pelo menos nove vezes mênorSs

que os gastos com a população de até 14 anOs.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as
projeções e as estatísticas que acabo de apresentar são indiscutivelmente preocupantes e apontam
para a necessidade de definição, sem demora, de
efetiva política de amparo e assistência ao idoso
·
brasileiro.
De há muito tenho denunciado o inaceitável
descaso das nossas pol fticas públicas em relação
ao idoso. Ser idoso em nosso País é ser condenado
a uma vida de decepção e sofrimento.
A situação dos aposentados brasileiros chega
a ser aviltante. Os proventos que recebem são insu-
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ficientes até para atender às suas necessidades básicas de alimentação, quanto mais para adquirir remédios, vestuário e outros itens também indispensáveis.
Todo esse· estado de coisas toma-se ainda
mais revoltante quando sabemos que alguns segmentos bem situados de nossa estrutura social desfrutam de aposentadorias privilegiadas, cuja soma
de proventos chega a valores absolutamente . imorais.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é possível retardar mais a reforma previdenciária em curso no Congresso Nacional.
As distorções do nosso sistema de Previdência
permitiram que uma casta impatriótica acumulasse
um sem-número de prtvilégios, lançando na misérta
a grande massa de cidadãos aposentados, que hoje
vivem de migalhas.
_
Frente a isso, não restam dúvidas quanto à urgência da reforma da Previdência Somente corrigindo distorções. enxugando gastos e tomando mais
eficiente a máquina previdenciária é que teremos
condiç5es de enfrentar os desafios do terceiro milênio, que se aproxima. ·
Acreditando nisso, faço um apelo aos meus nobres Pares, nesta Casa, no sentido de envidarmos o
melhor dos nossos esforços para o estabelecimento
de uma política de assistência ao idoso realmente ·
comprometida com os elevados princípios da justiça
e da solidariedade.
Conclamo todos para uma luta sem trégua contra os privilégios que levaram o nosso sistema prev~ ·
denciário à bancarrota. Não é mais possfvel suportàr·
a existência de verdadeiros nababos mantidos com
o dinheiro público, corri· o dinheiro daqueles que d9'- ·
ram o melhor de si pelo desenvolvimento do País e·
que hoje, como aposentados, vivem na maior das
degradações, percebendo proventos que não lhes
permitem sequer fazer duas refeições por dia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente·. ·
O SR. PRESIDENTE ( Nabor Júnior) _; Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os jornais
dos úHimos dias noticiaram com certo destaque o
que chamam de intervenção da Diretoria da Petrobrés na Petros, Fundo de Pens5es dos Empregados
da Petrobrás.
Com efetto, o Diretor Rnanceiro da Petrobrás,
Orlando Gaivão, encaminhou correspondência à DiretoMa da Petros, informando que daquela data em
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diante os investimentos a· serem feitos por aquele
Fundo de Pensão deveriam ser submetidos e aprovados, previamente, pela Diretoria e pelo Conselho
de Administração da Petrobras.
Ora, a Petros é uma instituição privada, é um
fundo de pensão constituído a partir de recursos
apertados pela empresa, que é a patrocinadora do
Fundo, e pelos empregados da Petrobras.
A notícia dá conta de que a Diretoria da Petrobrás está assim agindo para melhor integrar os investimentos do fundo às ações de governo, o que
não configura nenhuma intervenção, mas apenas
uma forma de a patrocinadora acompanhar melhor a
qualidade, a natureza desses investimentos.
Comenta-se que há um déficit fabuloso, gigantesco, nesse fundo de pensão, e, portanto, essa medida teria a finalidade de promover um ajuste no referido fundo, disciplinando os investimentos a serem
realizados pela Petros.
. Ora, primeiramente, é discutível a possibilidade
,desse tipo de intervenção, uma vez que, para muitos, essa decisão contraria claramente a Lei 6.435,
que disciplina os fundos, ou a chamada previdência
complementar, acompanhada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Esta é a primeira pergunta que surge: A decisão da direção da Petrobrás não está contrariando,
não está colidindo com a Lei n• 6.435, que trata, que
disciplina, que regulamenta a chamada previdência
complementar?
A segunda dúvida é a seguinte: Se a Diretoria
da Petrobrás resolveu agir assim, coo~iderando que
o fundo está desequilibrado, considerando que ele
tem um déficit grave, resultado, vamos adm~ir, de
operações malfeitas no passado, é preciso se .atentar para o fato de que a Diretoria da Petros assumiu
há três meses e foi, como é. norma, indicada pela
Petrobrás. Portanto, não se poderia atribuir a essa
diretoria, recentemente empossada, qualquer irregu,
!aridade, qualquer responsabilização pelo possível
déficit que o fundo apresenta, E por ter sido designada pela direção da Petrobrés, admite-se que seja da
confiança da direção da empresa patrocinadora do
fundo.

Essas· questões nos remetem a uma preocupação maior. Primeiro, quanto à questão da estabilidade desses fundos, porque os fundos cje pensão do
Brasil são os maiores investidores, são aqueles que
detêm o maior volume de recursos, inclusive para di-

namizar a economia
A revista Veja que circula esta semana traz a
notícia de que a Petros e outros fundos estão inves-

---.
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tindo. estão apartando um grande volume de recursos na Ferronorte. A matéria da revista deixa a entender que há muita dúvida sobre a rentabilidade
desse investimento e do próprio retomo desses recursos volumosos que estão sendo aplicados nesse
empreendimento. Não quero discutir o mérito do empreendimento, que está sob a responsabilidade do
Grupo ltamarati, do empresário Olacyr de Moraes
Tenho informações, por outro lado, de que o
Comitê de Coordenação das Estatais - CCE, constituído por vários Ministros e presidido pelo Ministro
Antonio Kandir, determinou a realização de auditorias, já feitas em vários desses fundos. Inclusive,
apresentarei requerimento pedindo informações sobre essas auditorias e cópias das que já tíverem sido
concluídas.
Na Petros, detectaram-se grandes problemas
estruturais, que poderiam advir, principalmente, de
desequilíbrio no seu próprio plano atuarial, envolvendo aperte de recursos pela Petrobrás - que estaria
devedora à Petros - e também relacionado com o
ingresso de funcionários de mais idade, que não teriam contribuído desde o início, há mais tempo, portanto.
· Ora, Sr. Presidente, queremos, com este pronunciamento, manifestar a nossa estranheza sobre
essa intervenção. Não desejo susc~r dúvida sobre
a conduta e o comportamento de ninguém, mas quero, em primeiro lugar, discutir a sua legalidade e, em
segundo, levar em conta o fato de que não poderia
ser atribuído qualquer desmando à diretoria, que aSsumiu há três meses apenas e foi indicada, como é
norma~ pela própria direção da Petrobrás.

Há uma série de notícias e comentários circulanêló; é preciso que o governo e os responsáveis,
inclusive a Secretaria· de Previdência Complementar,
o Ministério da Previdência, se manifestem sobre
isso, porque houve uma denúncia, feita pelo Conselho Curador da Petros ao Ministério da Previdência,
contra essa atitude da Diretoria da Petrobrás, e alguns dos jornais que noticiaram essa matéria afirmam que essa medida de intervenção - e de fato é
uma intervenção - teria sido uma decisão de governo, não só para a Petros, mas, em seguida, para outros grandes fundos de outras empresas estatais.

e'

Essa relação entre o governo e esses fundos,
entre patrocinadoras e fundos de pensão, não está
suficientemente clara. Muitas vezes, tem sido apenas instrumento do governo, para mandar que aplique nessa ou naquela empresa, nesse ou naquele
investimento. É necessária uma relação mais madura entre as patrocinadoras e os fundos. Inclusive é

----------
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motivo de discussão - faz parte da emenda da Previdência - a questão da proporção entre o que recolhe a patrocinadora ao fundo e o que recolhe cada
um dos empregados que participam desse fundo de
pensão. Hoje é dois para um e, nessa emenda da
Previdência, deseja-se reduzir a um para um.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Lúcio Aicântara, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex"
com grande prazer, Senador José Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Lúcio Alcãntara, eu acompanho V. Ex" quando estranha
essa intervenção da Petrobrás. Primeiro, porque não
temos notícia de que estejam sendo tomadas providências no sentido de apurar as responsabilidades
pela situação a que a Petros chegou. Como V. Ex"
registrou, a atual diretoria tem 3 meses, mas as anteriores também foram indicação da patrocinadora,
da Petrobrás. Temos notícia da intervenção, mas
não temos notícia de apuração de responsabilidades
de gestões anteriores. Em segundo lugar, concretamente, houve um problema no cálculo atuarial da
Petros, por causa do excessivo número de servidores da Petrobrás que se afastaram nos últimos 3
anos- cerca de 15 mil trabalhadores -, inclusive em
função de incentivos à aposentadoria. feitos pela
própria empresa. Isso acarretou problemas no cálculo atuarial da Petros. Além disso, até hoje não está
bem esclarecido aquele tamoso caso da compra das
ações da Sade Engenharia, por alguns fundos de
pensão. O famoso esquema do PP, até hoje não se
sabe como terminou. Acredito que a grande questão
é rediscutir a forma como são administrados os fundos de pensão no Brasil. A tendência no mundo todo
é esses fundos de pensão serem os grandes órgãos
fomentadores de investimento, pela liquidez qüe
têm. No Brasil, entretanto, esses fundos não têm
uma gestão profissionalizada. Segundo informações,
nos Estados Unidos, é proibido que a patrocinadora
indique representantes para a diretoria dos fun<jos.
É contratada uma empresa para gerir profissionalmente os fundos, que ficam, com isso, imunes a influências políticas, o que não ocorre no Brasil. São
esses alguns elementos para contribuir com o pronunciamento de V. Ex". Realmente, este é uma
questão que merece um aprofundamento por parte
dos Srs. Senadores. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado,
Senador José Eduardo Outra. Eu gostaria de confirmar as palavras de V. Ex" e dizer que elasreforçam
nci5sa dÚVida. Pellsci que os MiniStros Antônio
Kandir e Reinhold Stephanes têm a obrigação de vi-

a
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rem a público dizer claramente o que está aContecendo.
Disse V. Ex", com .toda razão, que nos Estados
Unidos há uma administração profissional a qual a
patrocinadora é estranha Ela, naturalmente, deve
ter um grande controle sobre as contas do fundo,
mas não se imiscui.
() Sr. José Eduardo Outra- Existe um conselho de administração, mas, na tarefa de execução do
dia-a-dia, eles não se envolvem.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Perfeitamente.
Agora, aqui, a direção é nomeada pela patrocinadora, o que já configura uma intervenção. E vamos
mais adiante: a diretoria da patrocinadora e o seu
conselho de administração têm, de fato, não só o
poder de vetar investimentos mas também de orientare induzir investimentos pelo fundo de pensão, no
caso aqui da Petros.
_
Portanto, eu queria, trazendo este assunto ao.
debate, aqui no Senado, pedir aos Ministros Antônio
Kandir e Reinhold Stephanes que se preocupem em
esclarecer o assunto. Vou formalizar, inclusive, um
requerimento, solicitando ao Ministro do Planejamento, que é o Presidente do Conselho de Controle
das Estatais, que indique as auditorias que foram
realizadas e cópias dessas auditorias para que se
possa conhecer, na realidade, o que se está passan·
do nesse mundo nebuloso dos fundos de pensão.
Será que não há ar uma luta de grupos ou de
interesses entre a direção da Petros e a direção da
Petrobrás, para reger esse fabuloso caixa para investimentos que ele tem? O que há de fato em relação à liquidez desse fundo?
O Senador José Eduardo Outra trouxe uma informação de que a aposentadoria de um grande nú-·
mero de petroleiros desequilibrou o fundo. Tenho
também uma informação de que pessoa de uma certa idade, ingressando tardiamente no fundo, a mando da própria patrocinadora. onerou demasiadamente os seus custos.
Enfim, há necesSidade de se esclarecer isso, e
com relação aos fundos de uma maneira geral, porque amanhã é a Valia da Companhia Vale do Rio
Doce, ou a do Sistema Telebrás, ou a da Previ, do.
Banco do Brasil, e assim por diante.
Dar por que, Sr. Presidente, penso que esse
assunto demanda um esclarecimento por parte do
Poder Executivo, sobretudo um maior debate, uma
maior discussão aqui no Parlamento, principalmente·
na hora em que se analisam alterações na Previdência Saciai.
· · · · - -Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento lntemo, concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma
comunicação inadiável.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, pela manhã, ao abrir o jornal a Folha de
S.Paulo, li o artigo "Pequenas e saudáveis formigas•, do Dr. Edemar Cid Ferreira, que é, sem dúvida
alguma, uma contribuição efetiva para que se possa
vislumbrar um futuro melhor no nosso País. Explico:
com a passagem dos dois anos do Plano Real, objetivamente, buscou-se o decréscimo da inflação, a
instituição de um crescimento sustentado, mas, acima de tudo, buscando melhoria do setor social do
País, trazendo para ele um equacionamento, porque
este, afinal de contas, é o ponto mais importante do
real.
O artigo do Dr. Edemar Cid Ferreira mostra
que o Brasil, de moeda estável, é um excelente mercado para a atividade bancária, menos arriscado do
que foi para o Brasil da inflação galopante, afirman. do tratar-se de um mercado dnerente. Verdade seja
dita, a inflação, durante o período anterior ao real,
subiu de 100 para 1.000% ao ano. A opinião do próprio Ministro Pedro Malan, extemada juntamente
com a de alguns Senadores do Partido da Frente Uberal, na semana passada, nas presenças do Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola; do Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel; do Dr.
Francisco Lopes, Diretor do Banco Central e do Dr.
Murilo Portugal, Secretário do Tesouro Nacional, é a
de que o Brasil, na fase anterior, equiparava-se perante o mundo à situação do Zaire, e isso não acontece, porque temos outros horizontes que estão bem
espelhados no artigo do Dr. Edemar Cid Ferreira.
Ele diz que a desaceleração da inflação pegou
de surpresa empresas ineficientas, que este raio que
caiu sobre os bancos em crise não era nem é um
prenúncio de dilúvio e citou o que aconteceu também nos Estados Unidos com as empresas de "saving e loans" - (S&L); no Japão com as companhias
de financiamentos imobiliários ("jusen"); no Reino
Unido com o banco Barings; na França com o Crédit
Lyonnais; na Itália com o Banco di Napoli.
Segundo ele, no Brasil, esse frenesi que às vezes percorre o mercado pode dar uma demonstração de que se está em dificuldades, mas afirma que
os bancos médios, grandes e pequenos estão saudáveis e vão muito bem em nosso País, pois há luqar para todos. Diz que uma das mais pérfidas con-
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seqüências do turbilhão inflacionário. na área finan-

ceira, foi confundir cigarras e formigas para utilizar a
imagem que o velho sábio Esopo criou seis séculos
antes de Cristo. Antes do real- e por muitos anos.o alarde das cigarras encobriu o trabalho cotidiano e
paciente das formigas.
As taxas reais de juros, por seu lado, afirma Dr.
Edemar, alavancadas pela •cunha" dos depósitos
. compulsórios levaram à inadimplência de pessoas físicas e empresas - e isso também alvejou os bancos. Se a vida tomou-se difícil, a responsabilidade ficou maior, estando agora o dinheiro em outras
mãos. Essa mudança de dinheiro tem um grande
significado, porque os bancos não perderam o foco
e não abandonaram a vocação tradicional de suas
atividades e sabem ser parceiros de seus clientes.
Para essas instituições e para os seus clientes,
inflação baixa e juros decrescentes são excelentes
notícias.
O tamanho menor permite uma aproximação
mais pessoal e uma parceria mais legitima entre o
banco e seu cliente. A intimidade gerada, diz o Dr.
Edemar Cid Ferreira, por esse relacionamento, cria
uma transparência mais completa, e isso elimina
desconfianças e fundamenta certezas advindas do
conhecimento mútuo.
Apesar das nuvens que possam parecer pairar,
este é o clima no qual prosperam as atividades bancárias neste Brasil de tanta variedade e tantas esperanças. Nenhum espectro, conclui o articulista, ronda o nosso sistema financeiro.
A meu ver, é importante, Sr. Presidente, porque isto é uma mensagem, um sinal claro e evidente
de que estamos partindo para novos tempos, para o
respirar de um destino mais tranqüilo, no qual os
problemas sociais podem ser equacionados dentro
de uma ambiência articulada e o Banco Central do
Brasil não está ausente dessas questões, não está
ausente do enfoque social do problema brasileiro e
não está ausente da articulação e da preocupação
que tem com o sistema bancário brasileiro. Não há
que alegar que estamos navegando em mares incertos, ao contrário; o artigo do Dr. Edemar Cid Ferreira
vem demonstrar, à saciedade, que estamos na busca de novos rumos, que não há absolutamente razão para temores ou receios, porque o sistema bancário brasileiro está calcado, agora e daqui para
frente cada vez mais, em alicerces seguros.
Ao afirmar isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex"
que esse excelente artigo do Dr. Edemar Cid Ferreira, publicado na Folha de S.Paulo de hoje, seja
transcrito nos Anais desta Casa, como marca indelé-
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vel a demonstrar que estamos diante do raiar de

uma nova aurora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. HUGO NAPOLEÃO EM SEU DISCURSO:
PEQUENAS E SAUDÁVEIS FORMIGAS
Edema r Cid Ferreira
Aos olhos da opinião pública, uma nuvem negra parecer

pairar sobre os bancos brasileiros. Trata-se, porém, de uma ima~
gem enganosa.
O Brasil de moeda estável é um excelente mercado para a
atMdade bancária, menos arriscado do que foi o Brasil da inflação
galopante. Apenas trata-se de um maicado diferente.

A origem do engano, e da percepção de que os bancos estão em crise profunda e insuperável, encontra-se, naturalmente,
nos ralos que fulminaram algumas instituições multo conhecidas,
com invertenções e liquidações. Os raios, porém, não eram o pra.
núncio do dilúvio.
Evidentemente, a brusca desaceleração da inflação pegou
de surpresa empresas Ineficientes e com custos elevados, sublta·
mente privadas dos seus ganhos inflacionários.
A derrocada das taxas inflacionárias provocou uma imensa
mudança no ambiente dos negócios financeiros. Como um tecido
vivo, que se renova, o mercado apresenta e provavelmente ainda
apresentará alterações - células cheias de vida que tomam o lugar do tecido esgotado.
Muita coisa nova acontece atualmente no sistema bancário, em todo o mundo, e este movimento está quase sempre associado a colapsos e prejufzos, como aconteceu nos EUA, com as
empresas de •savfng & loans• (S&L), no Japão, com as companhias de financiamentos imobiliários, •Jusen•, no Reino Unido,
com o banco Barings, na França, com o Crédit Lyonnais. na Itália,
com o Banco di Napoli.
No Brasil, apesar do frenesi que às vezes percorre o mercado e cria assunto para conversas de botequim, pode-se garantir
que o setor financeiro não está atolado em um pântano de dificuldades. E que o Banco Centml atua de forma competente para assegurar que isso jamais ocorra.

----- -8aRC-GS--granáes;--médi05--8---petlUSOOS-estãc--saudáve!s -e
vão muito bem em nosso Pafs Pela simples razão de que há lugar
e bons negócios para todos - todos os que querem trabalhar,
bem entendido, porque o que entrou em crise, e dela não sairá,
foi o método indolente e desleixado ganhar dinheiro com banco
em clima de alta inflação.
Na verdade, uma das mais pérfidas consequências do turbihão inflaiconário, na área financeira, foi confundir cigarras e formigas, para utilizar a imagem que o velho sábio Esopo criou, seis
séculos antes de Cristo. Antes do real - e por muitos anos -, o
alarde das cigarras muitas vezes encobrfu o trabalho cotidiano e
paciente das fonnlgas.
A eliminação do confisco inflacionário, que depredava a .
renda do assalariado, e, tão docemente, perdoava os erros e a
desfcfia dos rentiers, acabou com a festa do eterno verão para uns
pouquíssimos e inverno pennanente para muitíssimos.
Os efeitos do plano de estabilização para o mundo financeiro não se restringiram à extinção do lucro fácil. O rfgor da polftfca monetá~a. posta em prática para ancorar o real, confiscou a liquidez e assim atingiu diretamente os bancos.
As taxas reais de juro, por seu lado, alavanca.das pela •cunha• dos depósitos compulsórios, levaram à inadlmp1ência pessoas ffslcas e empresas- e isso também alvejou os bancos, ago-
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ra mais dependentes de operações de crédito para gerar receitas.
Em outras palavras. a vida tomou-se mais diffcil, a responsabiliade ficou malçr.
Mas novas oportunidades surgiram, o dinheiro está mudando de mãos, e isso tem um grande significado para quem opera
profissionalmente com dinheiro.
·
Bancos que não perderam o foco e não abandonaram a
vocação tradicional da sua ativldade, com as suas regras fundamentais e procedimentos de praxe, bancos que sabem ser parceiros dos seus clientes e sabem atendê-los com flexibilidade e criatividade estão saudavelmente preparados para uma nova etapa
de crescimento, como não poderia deixar de acontecer em uma
economia tão dinâmica quanto a brasileira, em um mercado que
confia no crédito como alavança para o desenvolvlmento e está
altamente familiarizado com a sua utilização.
Não existe 1.111a fórmula mágica de sucesso, porém é certo
que nenhum estabelecimento de crédito chegará a ele se não fi..
zer um combate diárfo pela diminuição dos seus custos e não certificar-se cotidianamente da precisão do seu foco.
Para essas instituições e para os seus clientes, inflação
baixa e juros decrescentes são excelentes notfCias.
Apesar das nuvens que possam parecer pairar, este é o clima no qual prosperam as ativklades bancárias neste Brasil de
tanta variedade e tantas .esperanças. Nenhum espectro ronda o
nosso sistema financeiro.
Ed91tlar Cid F91T8ira, 53. economista, é presldnete do Banco Santos &'A.
da Santos Seguradora e da Fundação Bienal de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimento verbal de V. Ex' será atendido.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro,
pelo espaço de 20 minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL·MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.Senadores, Mato Grosso, apesar de seu enorme potencial hfdrioo, da ordem de 17 mil megawatts, ou
seja, 40 vezes mais do que consome, ainda necessita importar cerca de 90% da energia elétrica consu-

mlila:·····-············-··········

O abastecimento energétioo do Estado é, portanto, assegurado através dos 'linhões', já que 90%
da energia consumida é importada de Humbiara, no
sul do Estado de Goiás, e os 1O% restantes, produzidos pelas termoelétricas da Cemat - Centrais Elétricas de Mato Grosso.
No caso dos 'linhões', a perda no processo de
transmissão é enorme, e o sistema envolve custos
elevados com a manutenção da rede e a indenização aos proprietários de terras por onde passa. As
termoelétricas são extremamente onerosas, pois,
para cada real gerado, gastam-se outros três para
manutenção.
Calcula-se, Sr. Presidente, que exista em Mato
Grosso uma demanda reprimida de pelo menos três
vezes o que é atendido atualmente pelo sistema
energético isolado em vigor.
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Assim, o insuficiente abastecimento energético

consideravelmente a necessidade de investirOento

de Mato Grosso vem comprometendo seriamente
seu processo de desenvolvimento, já que inibe fortemente a expansão das atividades econômicas.
Esse quadro se agrava pela impossibilidade de
os governos assegurarem, com recursos públicos, os
investimentos necessários à expansão, no ritmo desejado, da oferta de energia elétrica para o Estado.
Resta, entretanto, a alternativa de se buscar
desenvolver um processo de parceria com a iniciativa privada, com o objetivo de viabilizar a construção
de novas hidroelétricas no próprio Estado, mais próximas aos centros de consumo, aproveitando, assim, o enorme potencial hídrico existente.
As Centrais Elétricas de Mato Grosso - Cemal, já dispõem de completo a atualizado inventário dos potenciais hídricos de pequeno e médio
porte existentes naquele Estado. O inventário dos
potenciais de grande porte já foram mapeados
pela Eletronorte.
Inclusive, várias concessões para geração de
energia elétrica estão nas mãos da iniciativa privada,
sendo que muitas obras deverão ser realizadas ainda neste ano. É o caso das Usinas de Barufto, Ponte
de Pedra, Guaporé e Hiquira, com capacidade aglutinada de gerar 156 megawatts.
Outras usinas estão sendo constru idas pela iniciativa privada e já estão praticamente prontas,
como é o caso das Usinas de Salto Belo, Juba I e
Juba 11, que entram em produção este ano.
Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Usina de Manso, de responsabilidade da Eletronorte, encontra-se com suas obras paralisadas
desde dezembro de 1989 por falta de recursos, depois daquela concessionária ter realizado investimentos da ordem de 100 milhões de dólares.

em transmissão.
Essa usina, Sr. Presidente, além da geração
de energia, tem uma importantíssima função para
Mato Grosso, pois possibilitará o total controle das
cheias do rio Cuiabá, que tantos prejuízos vêm causando à população carente, residente nas suas margens, inclusive, na própria capital.
Assim, a Usina de Manso cumprirá o importante papel de controlar as vazões do rio Cuiabá, podendo reduzir, em quase dois metros o nível das
águas, em Cuiabá, enquadrando-o nos lim~es preconizados pela Defesa Civil e que será suficiente
para evitar as calam~osas clneias, como a ocorrida
recentemente, em 1995, protegendo, dessa maneira, mais de 20 mil fammas ribeirinhas.
Ao mesmo tempo, o barramento na usina garantirá uma vazão mínima no rio Cuiabá nos períogos de seca, o que ajudará na questão do saneamento, pela diluição de efluentes domésticos e industriais; na navegação no trecho de 250 quilómetros entre Porto Cercado e Cuiabá, ligando ao Rio
Paraguai; e na irrigação, já que viabilizará o aproveitamento de 50 mil hectares de terras a jusante dos
rios Manso e Cuiabá.
RessaHe-se que o potencial produtivo a ser desenvoivido com a irrigação é estimado em cerca de
40 milhões de dólares por ano, com a expansão da
produção de cana-de-açúcar, arroz, milho e soja.
Portanto, a retomada das obras da Usina de
Manso é fundamental para o Estado de Mato Grosso. As providências necessárias, inclusive as vinculadas às esferas administrativas, estão consubstanciadas em relatório elaborado em 1995 pelo Grupo
Especial de Trabalho, instituído pelo Comitê de Políticas Regionais, que, inclusive, contou com a participação de representantes do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia, do
Ministério do Planejamento, do Ministério das Minas
e Energia, do Departamento de Defesa Civil, da Eletronorte e da Secretaria de Planejamento do Estado
de Mato Grosso.

No estágio aluai, já foram concluídas, em parceria com o Governo de Mato Grosso, a estrada de
acesso entre Cuiabá e a usina, com 67 quilômetros;
conclusão da linha de transmissão até Nobres. com
77 quilõmetros e a subestação de alimentação do
canteiro; 80% das edificações de apoio à obra; 64%
da escavação em rocha do canal e tomada de desvio montante; 50% da escavação em rocha do canal
de desvio jusante e cerca de 15% a 20% dos investimentos totais estimados para o empreendimento.
Do ponto de vista energético, a Usina de Manso é de suma importância para o equacionamento
do atendimento de energia elétrica em Mato Grosso,
pois além de acrescentar 21 O megawatts de potência instalada ao sistema estadual, ela se localiza
próximo ao centro de carga de Cuiabá, reduzindo

A própria Eletronorte já procedeu a minuciosa
revisão do projeto, visando reduzir significativamente
o custo da obra, de modo a assegurar uma condição
de equilíbrio económico para o empreendimento, e
iniciou negociações com o Governo Federal no sentido de pactuar uma tarifa específica para a energia
a ser produzida pela usina do rio Manso.
Assim, para a concretização da retomada das
obras da Usina de Manso, resta a viabilização dos
recursos financeiros, já tendo a Eletronorte estabele-
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cido negociações detalhadas com a iniciativa priva-

_ trando a clara preeminência do aumento do consu-

da para delinear um sistema de parceria, obtendo,
dessa maneira, cerca de 266 milhões de dólares e
assegurando a conclusão desse importante empreendimento.
Sr. Presidente, Sr"s e Sts. Senadores, apelo a
esta Casa e ao Governo Federal, para que dêem o
imprescindível apoio para que sejam urgentemente
retomadas as obras da Usina de Manso.
Esta usina, repito, é de suma importância para
Mato Grosso, não somente para aumentar a oferta
energética no Estado, mas também para garantir
maior controle das enchentes do rio Cuiabá, poupando prejuízos e sofrimentos a cerca de 20 mil fammas, e ainda assegurar melhores condições de navegabilidade em cerca de 250 quilômetros e viabilizar a exploração de importantes áreas de terras
para atividades agrícolas.
Muito obrigado.

mo de óleo diesel. Esse o objetivo exatamente do
convênio que foi firmado entre a CNT, a Petrobrás, o
MME e o Ministérios dos Transportes.
O Projeto Economizar, que é um projeto modemo, objetiva a economia de 13% no consumo de
óleo diesel nos próximos anos no Pafs, o que trará
uma economia da ordem de 50 mil barris/dia desse
derivado do petróleo, tendo em vista que o seu consumo/dia no Brasil é aproximadamente de SOO mil
barris. Feita essa economia, segundo o Presidente
da Petrobrás, Joel Rennó, chegarfamos a uma economia, em divisas, da ordem de SOO milhões de dólares por ano, um dado da maior importância.
Registro também o discurso do Presidente da
CNT, um discurso moderno, calcado na elevação da
produtividade, da eficiência, tendo em vista a abertura
do mercado brasileiro e a necessidade de cada vez
11J8is oferecer serviços pelo menor custo possível.
O Ministro das Minas e Energia fez um discurso que reputo para cima, citando muito a privatização do setor elétrico, as perspectivas de futuros investimentos no setor que dirige.
,
Ao final falou o Ministro dos Transportes, que fez
um discurso que a mim, como Presidente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura desta Casa, preocupou-me e muito, porque S. Ex" observava exatamente
o confronto que ocorria naquela solenidade.
Enquanto se reuniam dois Ministros de Estado,
uma entidade privada, uma empresa pública, o Congresso Nacional, representado por Presidentes de
Comissões da Câmara e do Senado, a fim de discutirem providências que virão a economizar combustível, por meio de um tratamento moderno ao estoque
e ao uso do combustível, S. Ex" se via, em seu Ministério, impotente para oferecer qualquer providência, dado o estado das rodovias brasileiras, no sentido de que fato semelhante ocorresse no âmbito de
sua responsabilidade.
S. Ex" fazia o registro de que se, de um lado, em
função de neste momento estarem ocorrendo privatizações no setor rodoviário - o que, muito em breve,
íará com que ienhamos rodovias de primeiro mundo,
ampliadas, muito bem conservadas e mantidas pelo
setor privado -, de outro, teremos, vizinhas àquelas,
estradas não privatizadas, da responsabilidade do setor público, em estado precário e miserável.
S. Ex" confessava, assim, sua impotência em
mobilizar recursos para cumprir aquilo que é sua obrigação. Isso nos deixou a todos perplexos, diante
de um quadro de confronto que se oferecia: o setor
privado lutando para economizar combustível, com
medidas modernas e efetivas; um Ministro ofereoen-

Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Va/mir Campe/o.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Agripino para
uma comunicação inadiável pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento lntemo da Casa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.),- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero fazer o registro
de um convênio ocorrido no dia 4 próximo passado
na sede da CNT - Confederação Nacional dos
Transportes, reunindo o Ministérjq das Minas e
Energia, o Ministério dos Transportes e a Petrobrás,
para viabilizar o que se convencionou chamar Projeto Economizar, objetivando economia de óleo diesel
nos transportes porta a porta neste Pafs.
Ali foram feitos alguns pronunciamentos, entre
os quais destaco o discurso do Presidente da Petrobrás, Joel Rennó, que trouxe ao conhecimento dos
pre~ente~- algun:;_~ji~os

imprutantes,_~omo,_~r

exemplo, a existência hoje no País de 700 mil vefculos trafegando pelas ruas e estradas brasileiras e a
projeção desSe número, para o ano 201à, em tomo
de 1.1 milhão de veículos.
Informou S. S" que, nos últimos 20 anos, o crescimento do consumo de petróleo no Pafs foi da ordem
de 45"/o, enquanto que, no mesmo perfodo, o aumento
do consumo de óleo diesel chegou a 125"/o, em completa disparidade com o crescimento do petróleo ou
derivados de petroleo em si, que foi de 45%, demons-
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do aos presentes informações preciosaS no que diz

respeito ao setor elétrico e ao setor mineral; (l Presidente da Petrobrás oferecendo a sua contribuição e,
em contrapartida, o Ministro dos Transportes se lamuriando.
Quero fazer este registro para que conste nos
Anais da Casa a ocorrência deste fato alvissareiro,
que é o convênio para o Projeto Economizar, mas
também para que, no Congresso Nacional, a Comissão de Infra-Estrutura, que trata desses assuntos,
associe-se ao grito de alerta, de angústia do Ministro
Odacir Klein, para que o Orçamento da União, neste
ano ou em anos que se sucederão, contemple com
um mínimo aquilo que se faz necessário para que o
esforço nacional se complete em todos os seus segmentos. Quero me associar às preocupações e à
angústia do Ministro Odacir Klein, apresentando a
minha solidariedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
campos. S. Ex". dispõe de 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tem razão o Senhor Presidente da República ao afirmar que nos encontramos no Brasil em completo caos. Parece que
Sua Excelência tem uma grande habilidade e uma
grande satisfação em comandar o caos. Vejamos:
por ocasião da comemoração do segundo aniversário do Plano Real, que realmente levou Sua Excelência à Presidência da República, foi contratada uma
firma para fazer a cobertura propagandística dos feitos do Governo de Fernando Henrique Cardoso.
Foi tão bem remunerada essa firma, que ela
passou a alardear que houve um aumento de 87"/o
no consumo de feijão, graças ao Real. Oitenta e
sete por cento! No entanto, a realidade indica que
realmente houve um aumento do consumo de feijão,
mas de 18% apenas; a diferença fica por conte da
propaganda.
Um aumento de 18% no consumo de feijão não
deveria ser objeto de tão dispendiosa propaganda,
porque isso significa que aqueles que comiam 5 colheres de feijão passaram agora, graças ao fantástico plano, a consumir 6 colheres de referido produto. Grande
feito! Mas o Plano Real coloca debaixo do tapete e retira do foco da propaganda uma série de custos FHC,
que são, sem dúvida alguma, dos mais elevados que a
história política do Brasil já conheceu.
Por ocasião da comemoração, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso declara que o Proer,
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plano que visa salvar e proteger a rede bancária brasileira, já passou, pelo menos oficialmente, 13 bilhões de dólares. para os Bancos Nacional, Económico
e outros, cujas· relações internas e internacionais
são das mais suspeitas e condenáveis possível.
Desde 1992 o Banco Central já sabia que o
Banco Nacional, o primeiro a ser beneficiado com o
auxilio do Proer. Esse auxilio já se elevou dos iniciais R$4,6 bilhões para R$7,9 bilhões. Acreditamos
nós, ingênuos, que o Proer - criado em um sábado
à noite - beneficiou primacialmente o Banco Nacional, e isso ocorreu não porque a: Dona Ana Lúcia
Magalhães Pinto, nora de Sua Excelência, o Senhor
Presidente da RepúbliCa, fosse diretora do referido
banco.
O Banco Central tinha conhecimento das fraudes desde 1992. Já havia sido alertado em maio de
1992 sobre a existência de contas-fantasmas no
Banco Nacional, conforme revelado ontem pelo empresário Miguel Elias Aidamus, sócio-gerente da empresa paulista Triton Comércio e Indústria Lida.
Embora tenha encerrado a conta de sua empresa no Nacional em 1987, Aidamus continuou recebendo extratos e, no último deles, constatou que
um antigo débito com o banco, que já tinha sido quitado, estava em tomo de R$1 milhão. Essas são as
contas-fantasmas que alimentavam o lucro fictício,
distribuído realmente aos diretores e que enganavam os acionistas.
Tudo isso foi premiado pelo Proer, com aquela
importância fantástica, fabulosa, de R$4,6 bilhões,
que subiu rapidamente para R$7,9 bilhões, segundo
as últimas informações do Banco Central.
Enquanto isso, Gustavo Frani::ó, Diretor de
Câmbio e Relações Internacionais do Banco Central,
afirma, mais uma de suas excentricidades, que o
Banco do Brasil deve ser privatizado juntamente
com a Petrobrás. Foi esse mesmo senhor que queria reduzir o dólar a R$0,50, ou seja, com R$1 poder-se-ia adquirir US$2, tomando as importações
tão baratas que obviamente não sobraria pedra sobre pedra na economia brasileira, ela seria totalmente sucateada se o câmbio que estava na cabeça do
Sr. Gustavo Franco tivesse se transformado em realidade. E como os tecnocratas, principalmente cs do
Banco Central, realmente governam o Governo e o
Brasil, sob o mando externo do FMI, escapamos por
pouco de que a vontade do Sr. Gustavo Franco tivesse se transformado em uma prátiCa "economicida", mais •economicida" do que a que há atualmente
em nosso País.
Enquanto isso, neste País "bancocrático", em
que banco não pode falir; banco que rouba não pode
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falir; banco que manda dinheiro para a Trans World,
nas Bahamas, como o Banco Económico, que tem
uma filial nas Bahamas, não pode falir; banco que
fabrica dinheiro falso, como o Banco Nacional, não
pode falir, e seus diretores continuam intocáveis,
serviços bancários sobem até 305%, em um País
que se diz sem inflação, ou corn inflação zero ou
próxima de zero. O mercado livre perm~iu que os
bancos elevassem a taxa cobrada pelos seus serviços em 305%! É deplorável, realmente! Entretanto,
afirma-se que não se pode fazer nada, porque foi o
mercado livre dos banqueiros que determinou essa
elevação de 305% de uma só vez.
D. Ruth Cardoso, a Primeira-Dama, indagada,
há dez dias, sobre o que ela considerava que levava
os homens para a História da Humanidade, o que fazia selecionar-se alguns espécimes para eternizá-los
na História, respondeu que "a História é a seleção
das vaidades humanas". A História depura, de acordo com ela, as vaidades, recebe e eterniza as vaidades humanas. Se a Primeira-Dama estiver certa, teremos a reprodução de um caso de assunção. Sua
Excelência, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, vai passar totalmente, integralmente, para a História, porque, em sendo ele só vaidade, vai entrar
para a História com aquilo que ele tem de essencial:
a vaidade.
Fernando Henrique Cardoso teve um momento
de humanidade e humildade: afirmou que ele havia
errado ao criar o Proer. Mas será que os deuses erram? Arrependimento seródio, tardio, completamente ineficaz.
Há o arrependimento eficaz e o arrependimento ineficaz. De acordo com a legislação penal, quando se arrepende do crime antes de cometê-lo, chama-se arrependimento eficaz. No entanto, no caso
de Sua Excelência, o crime do Proer já havia sido
cometido, uma parte dos seus efeitos já havia sido
efetivado em beneffcio do Banco Nacional, do Banco
Económico e de tantos outros bancos que estão à
espera e à espreita do Proer, inclusive o Banespa.
Sua Excelência afirmou: "Quem sabe pudéssemos ter feito o Proer antes, devêssemos tê-lo feoo antes', talvez em 1992, quando o Banco Central veio a
saber, graças à denúncia que li agora há pouco, que
havia contas-fantasma no Banco Nacional. Mas não fizeram nada com relação a isso. Contudo, contra os
Srs. Ministros Pedro Malan e Gustavo Loyola move-se
uma ação por improbidade, de acordo com o que notiicia o Correio Braziliense de 15-6-96.
"Quem sabe pudéssemos tê-lo fe~o antes, devêssemos tê-lo fe~o antes•, questionou o Presidente
da República. Mesmo assim, Sua Excelência argu-

Julho de 1996

mentou que o Proer evitou que houvesse um

desen~

cadeamento de crises no Sistema Rnanceiro, que
trariam conseqüências devastadoras para a recuperação da economia em tempo oportuno.
Os monetaristas têm um vício muito esperto.
Aprendem coisas muito sutis em seus cursos de
PHD realizados nos Estados Unidos. Aprendem, por
exemplo, a fazer Proer, pois o Sr. Milton Friedman
escreveu uma história hipotétiCa a respeito da crise
de 1929, nos Estados Unidos - em que, até 1935,
haviam falido cinco mil bancos - dizendo que- se o
Federal Reserve Bank - FED - tivesse feito um
_grande Proer teria evitado a quebra de cinco mil
bancos dos Estados Unidos.
Será que é verdade? Será que o Sr. Friedman
tem razão? Será que é possível contestar o Prêmio
Nobel da Economia? Será que ele não está totalmente equivocado? Parece-me que sim. O Sr. Friedman parece não ter compreendido que não havia
F'roer, não havia Banco Central capaz de impedir a
derrocada dos bancos norte-americanos nos anos
30. Isto porque a produção é que havia entrado em
colapso. A produção de carros, por exemplo, caíra,
entre 1929 e 1931, de 5.300 mil unidades por ano
para 900 mil unidades apenas.
A produção entrou em completo colapso: 80%
de capacidade ociosa em vários setores, o desemprego chegou, em 1935, ao nível de 25% da população economicamente ativa.
De modo que, diante da quebra da taxa de lucrodo sistema produtivo em crise, o dinheiro afluiu, refluiu
para especulação. As ações das grandes empresas
americanas foram compradas com esse dinheiro que
não foi investido na economia norte-americana. Então,
o lucro da produção caiu, e o lucro especulativo, a alta
de preços das ações se elevou, atraindo mais recursos, e os bancos caucionavam as ações dessas empresas e emprestavam dinheiro sob caução. Com esse
dinheiro, compravam-se mais ações e se tomava a
caucionar, provocando aquilo que Galbra~h chamou
de uma alavanca que elevou todo este processo especulativo até o estouro completo naquela quinta-feira
negra de outubro de 1929.
Portanto, enquanto a produção não fosse corrigida, enquanto a situação real não fosse corrigida,
enquanto a atividade económica não voltasse a fun-

cionar e as vendas aumentassem, os bancos não
poderiam se soerguer. E se tivesse um Proer naquela ocasião, ele funcionaria como um buraco negro, e
todos os recursos do Estado norte-americano que
fossem alocados, dirigidos aos bancos para tentar
saivá-los, seriam completamente inutilizados, destruídos pela crise de 1929 e suas conseqüências.
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Os monetaristas dizem que os bancos não poçado, sob o sofrimento da sociedade brasileira, eledem quebrar, mas nós podemos quebrar, os honesvando a taxa de desemprego, em São Paulo, a mais
tos comerciantes podem quebrar, os trabalhadores
de 16"/o e, em Brasma, a 18%.
podem ser demitidos, as pequenas e médias empreEsses custos foram obscurecidos no foguetório
comemorativo do segundo ano do Plano Re<!l. Vejasas e até um empresário brasileiro exemplar como
José Mindlin, da Metal Leve, pode quebrar e eles
mos se os brasileiros terão paciência e vida para
não se incomodam: Mas os bancos podem especuaguardarem a comemoração do terceiro e quarto
lar, podem roubar, podem fabricar dinheiro falso, pomalfadados aniversários.
dem mandar dinheiro para o exterior, mas não poEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
dem quebrar - dizem eles, aprenderam esse absurobrigado.
_
_ ~O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Condo lá.
Na realidade, do ponto de vista monetari~ ced~-a palavra ao nobre Senador José Eduardo Du- ·
Governo é o culpado de tudo. E, por isso~ estãt)destra. (Pausa:í
S.Ex" desiste da palavra
manchando o Estado Nacional brasileiro, da mesma
maneira como aconteceu na Argentina, no México e
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberna Rússia, onde o FMI já penetrou há cerca de seis
to Lucena, nos timnol! do arf. 14, alínea •a•, do Regianos. Querem acabar com o Estado, com o Go~ menta Interno, pelo prazo de até cinco_ minutos.
no, porque dizem que atrapalha.
___..O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. ProSe os monetaristas tivessem, através de um
n_uncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
grande Proer, relativamente grande como o nosso
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, realizou-se
em Nqya·rcírQue, de 18 a 23 de junho próximo pasde hoje, esvaído as forças do Estado, destruído o
Govemo, teriam acabado com aquilo que conside-_.. ···· sado, o seminário "Brazilian Northeast Festival",_proram o principal obstáculo ao desenvolvimento do·êamovido pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB),
pitalismo- o próprio Governo. Existe uma lógica que
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidêntraz uma certa coerência a essa afinnação dos mocia da República, pelo ltamaraty e pela Embratur. O
netaristas, encabeçados pelo Sr. Friedman.
objetivo do encontro foi divulgar o Nordeste nos Es0 FMI concedeu empréstimos fantasticamente
lados Unidos da América.
elevados à Rússia. E, tal como aconteceu conosco,
O referido seminário foi aberto oficialmente
a Rússia também se deixou levar pelo aumento da
com a inauguração da exposição •Arte Sacra, Popudívida externa. Muito fácil: o FMI está emprestando
lar e Contemporânea" e com a apresentação do
Bumba Meu Boi.
a preço da banana e está levando os sete grandes a
também fazerem o mesmo.
No World Trade Center foram apresentados
E lá 46 diretores de bancos foram assassinaos painéis "Análise e Perspectivas de Investimentos
dos de fevereiro até o mês passado, e a casa de um
no Brasil: na Região Nordeste• e "Investimentos na
ministro foi metralhada. A máfia do mercado livre
Infra-estrutura do Nordeste•. O Presidente do Banco
que se instalou na ex-União Soviética está em todos
lnteramericano de Desenvolvimento (BID), Enrique
os setores, da prostituição ao narcotráfico, dos banlglesias, abordou o tema ·o BID e os Investimentos
cos às importações, realizando essa tarefa devastaEstrangeiros no Nordeste•.
dora na aluai Rússia
A programação incluiu ainda a abertura do
Pois bem, num livro chamado "Pós-neoliberaFestival de Cinema Brasileiro, com destaque para os
lismo• há um cálculo feito - vou me referir a esse
filmes que focalizam a região, e um festival de música com artistas nordestinos.
dado como conclusão do meu pronunciamento que mostra que, comparando a taxa de mortalidade
Foram realizadas três palestras, •A lnfra-estruna União Soviética, de 1988 a 1990, com o período
tura Turística do Nordeste•, por Paulo Gaudenzi,
de 1993 a 1995, verifica-se que houve um aumento
"Roteiros Culturais do Nordeste•, pela Secretária
de 500 mil pessoas. Esse é o custo da implantação
Executiva do Ministério da Cultura, Maria Delith Balaban, e "Ecoturismo no Nordeste•, pelo Secretário
de um plano ditado pelo FMI, em tudo igual ao nosde Turismo do Paraná, SOvio Barros.
so Plano Real, que gera· também um imenso custo
O Workshop para operadores turísticos e irosocial, não comensurado.
Há semelhanças entre todos esses planos. O
prensa também foi realizado. Entre os artistas praque o Cavalo de Atila está desencadeando na Arsentes ao Festival estiveram Caetano Veloso, Chico
gentina: aquele que fez entrar agora, como socorro
Science e Nação Zumbi Mundo Livre e Fernanda
externo, US$40 bilhões no México e está sendo lanAbreu.
'
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Vários governadores e outras autoridades de
Estados do Nordeste participaram do Seminário, que
ocorreu em momento bastante oportuno, ou seja,
justamente quando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso autorizou o BNDES a financiar a contrapartida dos Estados do Nordeste, no chamado Projeto
Prodetur, que destina cerca de US$ 200 milhões
para o incentivo ao turismo na região. O meu Estado, a Paraíba, por exemplo, será contemplado com
cerca de 70 milhões de dólares desses recursos.
Ao registrar a realização desse importante Seminário em Nova Iorque, voltado para o turismo no
Nordeste, desejo congratular-me com o Governo Federal por tão importante iniciativa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo)- Concedo a palavra ano nobre Senador Joel de Hollanda.
S. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
Dentro de algumas semanas estaremos votando o Projeto de Lei n• 1.603, do Poder Executivo, ora em tramitação na Câmara dos Deputados.
Trata-se de fundamentada proposição que vai reformular o ensino profissionalizante, procurando
adequá-lo às novas exigências de um mercado em
constante renovação tecnológica e de uma sociedade pluralista e participativa, na qual o trabalhador encontra espaço para realizar-se como profissional e como cidadão.
A proposta de modificação do ensino técnico,
que goza de excelente concetto nos meios acadêmicos e empresariais, antecede medidas mais abrangentes, que visam a reformular todo o sistema educacional.
Malgrado sua reconhecida qualidade, o ensino
técnico no Brasil não tem estrutura suficiente para
atender à demanda Na rede pública, são apenas
120 mil vagas anuais. Além disso, o ensino é caro:
um aluno do curso profissionalízante custa ao Erário
o equivalente a 16 estudantes dos cursos de educação geral.
A tudo isso, acrescem-se dois fatos: o aluno
que conclui o curso profissionalizante não tem imediato aprove~amento no mercado de trabalho, o que
demonstra a necessidade de se estreitarem os laços
da parceria empresa-escola; e o formando dos cursos profissionalizantes, não encontrando colocação
-ou mesmo encontrando, em alguns casos-, freqüentemente opta por continuar seus estudos em nfvel superior.
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Trata-se de um aspecto da cultura brasileira
que pode ser questionado, mas não pode ser ignorado: o preconceito relativo às ocupações que requerem aplicação prática, mu~as vezes manual, dos ensinamentos adquiridos.
O projeto encaminhado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, uma vez tomado lei, representará um marco na história da educação brasileira, albrindo novas perspectivas para o ensino técnico-tecnológico, em consonância com as modernas
exigências mercadológicas.
Há que se salientar ser essa uma tendência
mundial, que vem merecendo especial atenção dos
governos dos países desenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento. Os sistemas educacionais vêm
respondendo às necessidades de um mercado em
permanente transformação com a flexibilização do
ensino profissionalizante, com a diversificação dos
currfculos e com o estreitamento das relações empresa-escola.
A utilização de inovações tecnológicas a cada
dia com maior intensidade requer do profissional
grande mobilidade e capacidade de adaptação a novas s~uações. Essas caracterfsticas, por sua vez,
requerem do trabalhador uma base de conhecimentos mais ampla, como suporte para indispensáveis
treinamentos e requalificações.
Esse fato não passou despercebido ao Professor Man:o Antônio Lucidi, diretor do Centro Federal
de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, que
abordou o tema A Formação do Profissional do Ensino Técnico, em seminário sobre o projeto governamental realizado em Brasma no mês de maio. Na
ocasião, destacou o protessor:
•A educação tecnológica não é apenas
formação profissional que qualifica e requalifica para o mercado de trabalho, portanto,
não podemos propor uma educação profissional estreita e limitada pelo mero "saber
fazer" despido de compreensão, análise e
crítica. A educação tecnológica é muito
mais, é aquela que, dando formação integral, prepara as pessoas para o mundo em
mutação constante; não para o mercado de
trabalho de hoje, mas para o mundo do trabalho de hoje e do futuro. O ensino técnico,
hoje oferecido de forma integrada ao ensino
médio, pela Rede Federal, passa por uma
reforma curricular, aproximando-se de uma
concepção ampla de educação tecnológica".
No que respeita à diversificação de currículos,
escolas profissionalizantes de diversas partes do
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mundo vêm dando ênfase para língua5y matemática.

lógica, destinados a egressos de cursos de nível

ciências físico-naturais e tecnologia, com elevada
carga nos conhecimentos de informáticaAs novas diretrizes curriculares devem se pautar nas cambiantes exigências de um mercado que
se renova a cada instante, articulando o ensino técnico com o setor produtivo_ Ao mesmo tempo, devem os currículos ter um conteúdo que enfatize a
complementaridade entre o ensino de educação geral e a formação profissional.
Não foi outra, aliás, a conclusão a que chegaram representantes das Escolas Técnicas Federais e dos Centros Federais de Educação Tecnológica, reunidos no ano passado em Alagoas: ·o
currículo deve garantir o desenvolvimento de potencialidades individuais, a disseminação do conhecimento com fator de conquista da cidadania e
de valores éticos e democráticos", diz o documento então produzidoE mais:

médio e técnicos.

"Os currículos devem ser organizados em estruturas flexíveis capazes de
atender à dinâmica das transformações da
sociedade e ainda satisfazer aos preceitos
de educação continuada, de verticalidade
entre os diversos graus de ensino e de democratização das formas de acesso e de
permanência nas instituições federais de
educação tecnológica, oferecendo cursos
regulares, cursos especiais (pós-secundário e de qualificação profissional), cursos
de graduação, pós-graduação e de formação de professores• _
O estreitamento das relações empresa-escola,
Sr"s e Srs_ Senadores, impõe-se por múltiplos fatores, a começar pela redução dos custos governamentais. Evidentemente, o setor empresarial só tem
a ganhar com essa interação, que propiciaria a formação de profissionais em consonância com as necessidades do .setor produtivo, seja na proporção
das especializações oferecidas ao corpo discente,
seja na economia do tempo necessário ao perfeito
entrosamento do profissional com suas novas atribuições_
O Projeto de Lei n• 1.603 estabelece que a
educação profissional se dê em três níveis: básico
-destinado à qualificação e requalificação básicas
de trabalhadores, independente de escolaridade
prévia; técnico - destinado a oferecer habilitação
profissional a alunos matriculados em cursos de nível médio ou deles egressos; e tecnológico - compreendendo cursos de nível superior na área tecno-

Em quaisquer desses níveis, a concepção governamental é de que os cursos propiciem ao aluno
o permanente desenvolvimento de aptidões para a
vida produtiva. Atanto aos fenômenos de modernização e de globalização económica, o Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, já destacava em
sua exposição de motivos dirigida ao Presidente da
República:
'No que se refere à escolarização formal, a educação profissional, no anteprojeto
de Lei, atende às exigências do moderno
mercado de trabalho, que exige flexibilidade,
qualidade e produtividade, que requerem,
por seu turno, mais que conhecimento específico de procedimentos técnicos de um determinado posto de trabalho, competências
e capacidades de aprendizagem que englobem ao "lazer" conhecimentos gerais e específicos e condições básicas para "saber
aprender".

a

A proposição em tela, sobre atentar para dinâmica das sociedades modernas, é inatacável do
ponto de vista da gestão democrática e participativa.
Assim é que o Ministério da Educação e do Desporto e o Conselho Nacional de Educação definirão
50% do currículo técnico, concedendo-se aos conselhos estaduais e ao conselho tripartite de gestão da
rede pública a responsabilidade pelos demais 50%,
conforme as especificidades e necessidades regionais.

Tem ainda a proposta governamental o mérito
de conceder ao aluno, no nível de ensino médio, a
opção de receber a instrução técnica paralelamente
ao curso de educação geral ou após conciuir este.
Mais familiarizado com as matérias básicas do conhecimento, o aluno terá maior facilidade futuramente, caso queira ou necessite mudar para outra área
de atuação.
Essa base de conhecimentos permite às autoridades da Educação reduzir para 70 o excessivo número de habilitações em nível de segundo grau cerca de 300, atualmente. Deve-se lembrar que
essa redução representa considerável economia de
custos, além de proporcionar melhores resultados
para cada real a ser investido. Tal medida enquadrase no objetivo do Governo de ampliar a oferta do ensino técnico sem aumentar os custos, prevendo-se a
duplicação do número de vagas nos próximos três
anos.
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Também merece destaque, no projeto governamental, a concepção de módulos- unidades pedagógicas autónomas, porém articuladas em etapas sucessivas, que podem proporcionar a necessária habilitação em esquemas mais flexíveis, conforme os conhecimentos e os interesses de cada
trabalhador. O projeto contempla, aliás, os trabalhadores em geral, independentemente do nível de
escolaridade.
Sr"s e Srs. Senadores, as autoridades educacionais brasileiras, felizmente, têm compreendido
que nossa sociedade está no limiar de uma nova
era, na qual as transformações sociais, económicas
e tecnológicas se processam com surpreendente
rapidez.
O ensino técnico-tecnológico, no Brasil, em
que pese as suas limitações para atender ao mercado, extremamente carente de mão-de-obra qualificada, é reconhecido por sua alta qualidade. Na
sua proposta de reformular o sistema educacional,
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso não teve receio em modificar o que funciona
bem para melhorar ainda mais; não lhe faltou ousadia para propor a ampliação do ensino profissionalizante, mesmo diante da escassez de verbas.
Imaginativa e coesa, a proposta governamental,
que brevemente estaremos apreciando, merece
aplausos, porque, democraticamente, descortina
novos horizontes e amplia as perspectivas de qualificação profissional para milhões de trabalhadores que necessitam e desejam integrar-se ao sistema produtivo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, outro
assunto me traz à tribuna.
Um outro assunto:
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
É tempo de escassez. Tempo de receitas insuficientes e despesas crescentes. Tempo de crônica
falta de recursos financeiros, sobretudo para viabilizar novos investimentos.
Assim sendo quando, mediante enormes esforços e grande persistência, são obtidos recursos para
investimentos e sobretudo investimentos destinados
as áreas sociais de elevada prioridade, é nossos dever registrar essa conquista.
É o que faço agora, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, para destacar que não obstante todas as dificuldades da presente fase de ajustamento da nossa economia, meu
Estado, Pernambuco, recebeu recentemente do Presidente Fernando Henrique Cardoso - graças sobre-
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tudo à participação decisiva do Vice-Presidente Marco Maciel, que. faço .Questão de ressaltar e agradecer -, importantes apoios financeiros para projetes
que passo a enumerar.
Assinado em primeiro lugar o importante contrato de financiamento no valor de R$21 milhões
assinado entre a Caixa Económica Federal e o Estado de Pernambuco, através da Compesa, para
conclusão das obras de abastecimento dágua do
sistema Várzea do Una/Capibaribe. Essas obras
beneficiarão diretamente mais de 400 mil habttantes dos Municípios de São Lourenço e Camaragibe, que terão definitivamente resolvidos seus problemas de abastecimento dágua. A população do
Recife também será beneficiada pela ampliação
da oferta de água que abastece a cidade, uma vez
que será acrescido do volume de água antes deslocado para abastecer os Municípios de São Lour.!lnço e Camaragibe.
Destaco também outros significativos convênios totalizando R$30 milhões assinados entre a
Caixa Económica Federal e 51 prefeituras pemambucanas, com o objetivo de financiar obras comtempladas no Projeto Habitar-Brasil, Programa de
Ação Social (PASS) e Programa de Infra-Estrutura
Urbana. Além de gerar milhares de novos empregos distribuídos por todo o Estado, essas obras
irão propiciar a implantação de sistemas de esgotos sanitários, melhorias na infra-estrutura dos
bairros e a construção de milhares de novas unidades habitacionais, nos municípios contemplados.
Assinalo ainda dois expressivos convênios
no valor total de R$11 ,4 milhões assinados entre o
Ministério da Previdência e Assistência Social e o
Estado de Pernambuco, com a finalidade de financiar ações de assistência à criança, ao adolescente e ao idoso, na conformidade dos programas
Brasil Criança Cidadã e programa de Enfrentamento da Pobreza Foram beneficiados com esses recursos 20 municípios e 60 entidades não-governamentais que agora disporão de meios para desenvolver
suas atividades de melhoria das condições sócioeconõmicas de milhares de crianças, adolescentes e
idosos, no Estado.
Todos esses convênios totalizando R$61 ,4 milhões, Senhor Presidente, Senhores Senadores e
Senhoras Senadoras, foram firmados na presença
do Vice-Presidente Marco Maciel, do Governador de
Pernambuco, Miguel Arraes, do Ministro da Previdência e Assistência Social Reinhold Stephanes, da
Secretária de Assistência Social, Ora. Lúcia Vânia

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Costa, e do representante da Caixa Econômica Federal em Pernambuco, Dr. José Lopes Coelho. Com
muita satisfação participei também dessas assinatu·
ras ao lado de importantes lideranças politicas, em·presariais e comunitárias, além de dezenas de prefeitos pemambucanos.
Ressalto também pela sua grande importân·
cia e elevado alcance social os convênios no valor
total de R$55,1 milhões recentemente assinados
entre o Ministério da Educação e o Estado de Pernambuco, e entre o Ministério da Educação e cerca de 160 municípios pemambucanos, tendo por
finalidade a manutenção e desenvolvimento do .ensino fundamental. para a viabilização desses recursos muito contribuiu a eficiência e dedicação da
equipe técnica da delegacia regional do Ministério
da Educação em Pernambuco, que desenvolveu
grande esforço na orientação da elaboração dos
projetas e posteriormente na sua análise e avalia-

ção.
Quero registrar também com grande contentamento a decisão do Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso transmitida
ontem ao Vice-Presidente Marco Maciel na presença do Ministro dos Transportes, Odacir Klein,
que autorizou o reinício no próximo dia 12 das
obras de duplicação da BR-101, no trecho RecifeCabo, uma das mais antigas reinvidicações de todas as lideranças de Pernambuco. Tratas-se de
uma decisão histórica, uma vez que a duplicação
desse trecho rodoviário é de fundamental importância para a viabilização de importantes projetos
de Pernambuco, como o do Complexo Industrial·
Portuário de Suape e o projeto turístico Costa
Dourada, além de beneficiar toda população que
se dirige ao recife pelo litoral sul.
Ao finalizar, quero agradecer ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso e a toda sua equipe de
governo pelo expressivo apoio ao Estado de Pernambuco, sobretudo, num momento em que sua
economia atravessa sérias dificuldades com reflexos
negativos sobre toda sua população. E desejar que
outros empreendimentos que estão em análise no
Governo Federal venham a ser aprovados o mais
breve possível para que o Estado retome seu processo de desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães, para uma comunicação inadiável, pelo
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prazo de 5 minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl,
do Regimento Interno da Casa.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL..aA. Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
dia de segunda-feira - falo mais em homenagem
aos presentes - é sempre um dia de difícil freqüência no Senado. Daí por que o Senado hoje está assim tão vazio. Isso é bom que se explique, porque é
um quadro muito triste para quem vem ver o Senado
encontrá-lo com pouca freqüência. Por isso devería·
mos cuidar, com urgência, nesta convocação extraordinária, de pedir às comissões que tragam para
o plenário as matérias que estão em votação, porque não se justificará perante o público a convocação extraordinária, se não votarmos, com a brevidade indispensável, algumas matérias solicitadas pelo
Governo, que devem ser discutidas e votadas. Isso
é extremamente importante.
Entretanto, não pedi a palavra por isso; queria apenas dar uma satisfação aos que estavam
nos assistindo, porque é decepcionante vir aqui e
encontrar um plenário tão vazio. Eu tinha até úma
proposta a fazer às lideranças: que sempre ocupassem, nas horas do Expediente, a sessão com
alguns senadores - pelo menos 15 ou 20 ·, para
dar um melhor aspecto do plenário para aqueles
que nos visitam. Seja como for, faço um apelo a V.
Ex" para que peça à Mesa um andamento mais rápido das proposições que estão nas comissões da
Casa.
Eu pedi a palavra para mostrar, mais uma vez,
o descalabro das estradas federais em território brasileiro, em particular na Bahia. O jornal mais presti·
gioso do Nordeste e de maior circulação- A Tarde,
publicado no meu Estado, a Bahia, publica a matéria "Estradas federais na Bahia estão abandona·
das". Trata-se de matéria realmente importante e
que traz dados significativos, que sei que deveriam
ser do conhecimento do Ministro dos Transportes e
do Diretor do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. Mas como pode não ser, eu queria la·
zer mais um apelo ao Sr. Ministro dos Transporteseste é o quarto ou quinto que faço desta Tribuna. E,
nesse sentido, não sei se é regimental pedir a trarcrição - talvez seja demais ·, mas, se não pos
pedir a transcrição, que pelo menos a Mesa ervu•
este jornal, que tem tiragem de 120 mil exempla1 1s,
ao Ministro dos Transportes, para ele tomar CC'' ,,ecimento da situação das estradas da Bahia.
~é
um caso extremamente grave e é importante haver
uma satisfação do DNER, do Ministério dos Trans·
portes. ~· ;o há nada de pessoal contra o Ministro
Odacir K. .in. Já disse que estou pronto para procu-
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rá·lo a fim de tratar do assunto quando for conve-

niente para ele. O que não se pode é falar cada
dia e não haver providência de qualquer sorte em
relação à Bahia. Somos espoliados no Nordeste.
Mas, na Bahia, em matéria de estrada, somos mais
espoliados do que qualquer outro Estado, mesmo
nordestino.
Tenho obrigaçõescom meu Estado e não calarei jamais a minha voz enquanto o meu Estado exigir
que eu fa[e. E o meu Estado quer que eu fale, que
fale alto. E o que estou fazendo, e pedindo a V. Ex"
que envie este jornal para o Sr. Ministro dos Transportes tomar conhecimento e, mais do que conhecimento, uma providência em relação ao Estado da
Bahia.
Muito obrigado a V. Ex•.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM
SEU DISCURSO:
ESTRADAS FEDERAIS NA BAHIA ESTÃO ABANDONADAS

COrtada no sentido Norte/Sul pelo litoral e pelo sertão através das BR 101 e 116, respectivamente, em direçáo ao Oeste s
por toda a Chapada Diamantina pela BR-242 e em dlreção ao
São Francisco, pela BR-407. a Bahia vê suas estradas federais
serem abandonadas. Sem recursos, o Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem (DNER) ssquer dlsp& de dinheiro para
obras de conservação da BR-324, a rodovia 5alvador- Feira de
5antana, por onde circulam em m~la 40 mil vefwfos por dia. lntransitáveis em vários trechos, essas rodovias, contudo, têm contratos de licitação para obras prontas há vários anos, mas por que
não foram liberados por causa dos sucessivos cortss nos orça-

mentos federais.
Texto: Adllson FonsfJca
Sem recursos para tocar sequer obras de conservação
{tapa-buracos), o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, na Bahla, vai paralisar todo o trabalho de manutenção das ·
rodovias baianas a partir do próximo mês. Dispondo apenas de
A$1 ,5 milhão, sem incluir os pagamentos de contratos referentes
a junho, o órgão admite que os 4.200 quilOmetres de estradas sob
a sua responsabilidade no estado ficarão comprometidos e atá
mesmo a BR-324, ligando Salvador a Feira de santana, não terá
serviços de conservação.
Com um corte no orçamento deste ano da ordem de
60%, o DNER na Bahla dlspOs, desde janeiro, de apenas A$4,5
milhões, de um total da pouco mais de R$1 O milhões do orçamento para 96. O dinheiro por si só á insuficiente até o final do
ano para quaisquer obras de vulto, mas, segundo explicou o
chefe do sg Distrito Rodoviário do ONER - BA, Cartas Roberto
de Oliveira, com o corte, esses recursos mal darão para chegar
até o final do mês, obedecendo ao cronograma de obras no estado. Segundo ele, a maioria dos trabalhos será interrompida
até o dia 31, e obras como as da BR-324, programadas anteriormente, só poderão ser tocadas adianta se se fizer um remanejamento de orçamento de outras rodovtaS.
Na Bahia, as estradas federais representam 5.200 quilOmetros, mas,' destes, 4.200 ficam sob a responsabilidade do
DNER, a os mil quilOmetras restantes são de estradas transitórias, que podem passar para a administração do estado. Desse
total, 95% têm contrato de conservação, mas, por falta de recur-
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sos, essas obras vêm sendo adiadas e boa parte delas tem que
ser revista.

Pires na Mão
Na próxima semana, o chefe do Sll Oistrtto Rodoviário Federal deverá estar retomando de Brasflla. Ele foi buscar recursos
para o andamento de alguns projetas, entre os quais o de restauração da BR-324, que tem um fluxo médio de veículos diáiiOS
de 40 mil carros e necessita de novo recapeamento asfáltico em
diversos trechos. A situação da BR-324 é bastante grave, pois,
sendo a principal rodovia de ligação entre salvador e o restante
do Pars, já não suporta mais os trabalhos de restauração (tapaburacos).
Os cortes no_ orçamento, estimados em 60%, além <.l'a terem reduzido os pouco mais de R$1 o milhões para R$4,5 milhões, deixaram o DNER na Bahla em situação precária. •Até
mesmo as obras de tapa-buracos terão que ser suspensas em
todo o estado•, analisa Carlos Roberto de Oliveira. Estradas
como a BR~407, que liga Capim Grosso a Senhor do Bonfim e
Juazeiro estão quase intransitáveis, e outras, como a BR-242,
que corta toda a Chapada Diamantina até a BR-Q20, que liga a
Bahia a BrasOia, aguardam recursos federais há mais de três
anos.
O ONER dispunha até o ln"fâo do mês de R$1,5 milhão,':
•mas se fonnos computar o pagamento de serviços realizados em
junho, esse valor é bem menor. E o que sobrar vai ter que dar
para os trabalhos de todo o resto do ano•, disse. A BR-324, consl·
derada prioritária para o DNER. teve o último trabalho de conservação feito em 1992, quando boa parte do seu leito asfáltico foi
restaurado.

Capim Grosso- Juazeiro, a pior
Das estradas federais que cortam a Bahia. a pior situação
é a da BR-407, que liga capim GroS$0 a Juazeiro, na civisa com
o Estado de Pernambuco. Com 193 quilometras de extensão, a
partir da interseção com a BR-324, que vai até Capim Grosso, a
407 tem nada menos que 63- quilOmetres em péssimo estado de
conservação. Os piores trechos estão entre os municípios de Senhor do Bonfim e Juazeiro, onde sequer obras da -mpa-buracos•
têm sido feitas. Dos 193 quilOmetras, 130 deles têm contrato de li~
citação, mas a última obra foi a restauração de 15 quilOmetras.
em 1994.
A BR-242, que corta toda a Chapada Diamantina a partir
da sarda da BR·116 (acesso para ltaberaba) a vai a1é a BR-020
(Mimoso do Oeste), com aproximadamente 800 quilOmetras, tem
todo o trecho entre lbotirama e Barreiras praticamente intransitável. A rodovia é conhecida como a Rota da Soja e aguarda liberação da recursos federais desde 1993. A situação também é crítica
na BR·110, qua figa Alagoinhas (a partir da BA.Q93) a Paulo Afonso, passando pela Região Nordeste do Estado, segunda maior
produtora de grãos. Há mais de uma década que o DNER não
consegua restaurar 30 quilOmetras da rodovia. entre Ribeira do
Pombal e Jeremoabo.

·

'
•
·

•
:

Nessa situação, também estão ruins cerca de 40 quiJOma- ..
tros da BA-116, entre os municfpios de Manoel Vitorino e Jequié,
e a BR-418, no extremo sul, em cerca de 40 quilOmetras ligando-a

à BR-1 01. O 5!1; DRF não considera ainda as condições dàs BR
101 e 116 em diversos pontos, por considerá~los razoáveis. mas
admite que essas rodovias já estão com um avançado processo
de desgaste. É'o· caso da 116, que tem o seu leito asfáltico, com
mais de 20 anos.de inplantaçáo, sem uma restauração. •A priori~

dada dos recursos agora é para as BR 407, 418

--------

e11o, além da

--------------
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uma revisão de todo o processo de licitação da BR~242, que se
encontra defasado, além da conservação da própria BR-324•,

diz o chefe do 5!1 DRF.
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BR-235 - Entre Jeremoabo e Cariri (Sergipe). Tem 76 quilómetros em leito carroçável. O trecho Jeremoabo/Uauá foi repassado ao estado.
Estado amplia a malha

Um morto por dia nas estradas
A cada dia uma pessoa morre vítima de acidente em uma
das estradas federais na Bahla A média de acidentes fatais, tomadas como base as estatísticas do Departamento Nacional de

Estradas de Rodagem, no ano passado, mostra ainda que, além
dos mortos, pelo menos nove pessoas saem feridas diariamente
em um dos 14 acidentes diários que foram registrados ao longo
de 1995.

O boletim publicado pelo DNER mostra que em 1995
os acidentes nas estradas federais, na Bahia, aumentaram
em 24,5% em relação ao perfodo do ano anterior. Ao todo, a
Polfcia Rodoviária Federal registrou 5.291 acidentes, resultando em 3.750 feridos e 536 mortes. Além disso, foram re·
gistrados outros acidentes de menor porte. No ano anterior,
o balanço das estradas federais mostram que aconteceram
4.247 acidentes na Bahia, resultando em 2.462 feridos e 412
mortos.
Na BR·324, a principal rodovia do estado, ligando Salvador
e Feira de Santana e às rodovias de Integração nacional (BR 1o 1
e 11 6), foram registrados, no mês passado, 81 acidentes, resultando em 35 feridos e quatro mortes, num espaço de apenas 11 o
quilOmetras. A maioria dos acidentes envolve colisões, muitas delas, segundo os patrulhelros, provocados por desvio dos vefculos
dos enonnes buracos existentes ao longo dos 43 quilõmetos da
rodovia, a partir da ponte sobra o Rio Joanes até o entroncamento
com a BR-101, já próximo a Feira de Santana
Problemas atingem todas as SR.
Na Bahla, poucos são os trechos das rodovias federais que
não apresentam algum tipo de problema. A pior é a BR--407 com
232 quilOmetras, dos quais 193 são contratados para obras de
conservação e pelo menos 63 estão intransitáveis. Todo o trecho
entre Senhor do Bonfim e Juazeiro necessita de reparos urgentes,
mas o DNER não dispõe de recursos.
BR-242 - COrta toda a Chapada Diamantina, a partir de
Castro Alves até Barreiras. Tem n9 quiiOmetros.
BR·110- Com 399 quilOmetres, corta a segunda maior região produtora de grãos, até a divisa Bahia!Aiagoas, paSsando
por municfplos como Ribeira do Pombal, Jeremoabo e Paulo
Afonso. Tem 30 quilOmetres Intransitáveis entre Cfcero Dantas e
Ribeira do Pombal, e o trecho de Olindina a lnhambupe está em
péssimas condiyões de tráfego.
BR-324- A Salvador- Feira tem 108 quilOmetras. É a principal do estado e única totalmente duplicada. Tem 43 quilOmetras
-entre a ponte do Rio Joanes e a divisa com a BR-101, próximo
a Feira de Santana -esburacados.
BR-418- Entre Caravelas e a divisa Bahla!Minas Gerais. Tem 84 quilOmetras, dos quais 40 sem condições de
tráfego.
BR-116- 969 qui!Ometros entre a SahiaiMinas Gerais/Pernambuco. Da fronteira pennambuca.na até Eudldes da Cunha o
trecho é de chão. Entre Jequié e Manuel Vitorino, 40 quilOmetres
estão em situação precária.
BR-101 -Tem 956 quilOmetras (a segunda em extensão).
O trecho entra a BR-324 e Euclides da CUnha (100 quiiOmetros)
está em situação precária.

A malha rodoviária do Estado da Bahia representa 18 mil
quilómetros_ de estradas, sendo 10 mil quilómetros pavimentados e oito mi! em estradas de barro. Para fazer a manutenção
da malha, o governo do estado gasta, por ano, US$20 milhões
em operações tipo tapa buraco, seguindo a exigência de um
compromisso finnado com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento, em 1992. O banco é responsável pelo financiamento do Programa Corredores Rodoviários, lançado em 1994 e
que prevê, até o final do governo Paulo Souto, a construção de
1.300km de estradas, que eqüivale a um financiamento de
US$296 milhões.
O Corredores Rodoviários, segundo a Secretã.ria de
Transporte do governo estadual, é o maior programa de construção de estradas em curso no País. Com a adequação dos
custos e o controle dos gastos, técnicos da Secretaria de Transportes estimam que a previsão inicial de construção de 1.300km
de estradas será ultrapassada. A probabilidade é que ao final
dps quatro anos - perfodo previsto para a execução do progra·
ma - o governo tenha conseguido construir um total de
2.200km.
A Bahla, de acordo com informações do Olretor de COnstrução do Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia .(DERBA), Saulo Pontes, tem atualmente 1.013km de estradas em execução, sendo que foram conduidos até o momento 739km e restaurados 321 km. Está em fase, de licitação a construção de
784km de estrada
Além do Programa Corredores Rodoviários, o governo
está realizando também o Programa de Interligação de Sedes
Municipais que prevê a execução de 2.550krn de obras de pavimentação. Trinta e dois municfpios já foram beneficiados através desse programa, que está sendo financiado com recursos
do Tesouro Estadual e do Banco lnteramerlcano. Através do
Programa de Desenvolvimento Para o Turismo (PRODETUR)
para a região Nordeste, a Bahia foi o primeiro Estado a ser beneficiado com os recursos aplicados na construção da estrada
que liga santa Cruz de CabráDa e Belmonte, que está em conclusão.
Como parte do Prodetur, já foi autorizada também a licita-.
çáo da estrada que vai ligar ltacaré a Ilhéus, que deve ser conclufda dentro, no máximo, de 150 dias. A obra aeve ser iniciada
até o final deste ano.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) bre Senador Antônio Carlos Magalhães, V. ex•
atendido.
Sobre a mesa, expediente que será lido
1• Secretária em exercício, Senadora Emma
nandes.

Noserá
pela
Fer-

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 654, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos tennos do art. 160 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores
da Hora do Expediente da sessão do próximo dia 1O
seja dedicado a homenagear o transcurso do 80"
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aniversário natalício do Deputado Federal André
Franco Montoro.
Justificação
André Franco Montoro exerceu com admirável grandeza, ao longo de sua trajetória
de homem público, os cargos de Vereador,
Deputado Estadual e Governador do Estado
de São Paulo, Senador da República e Ministro do Trabalho e da Previdência Social, ocupando atualmente nobre posto na Câmara
dos Deputados, sua vida pública permitiu-o
identificar-se como um combatente da causa
democrática e um incansável defensor dos
direitos sociais.
Líder político projetado entre as maiores personalidades do País, Franco Montare tem a marca
da honradez, é exemplo para as gerações vindouras e símbolo de dignidade política que engrandece o Parlamento Nacional e nos faz crer no amanhã da Pátria.
Tendo em vista o transcurso do 80° aniversário de nascimento dessa significativa personalidade da História recente do País, cremos ser
oportuno que esta Casa, honrada por ter tido o
privilégio de ter Franco Montare como um de
seus pares por uma inteira década, associe-se
às homenagens prestadas pela Câmara dos Deputados com a realização da comemoração especial ora requerida.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1996. - Lúcio
Alcântara - Joel de Hollanda - Valmir Campelo Jonas Pinheiro - José Agripino - Geraldo Melo e
Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requerimento lido será votado oportunamente.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes. S. Ex' dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o tema que me traz à tribuna nesta
tarde chamou a atenção de toda a sociedade brasileira nos últimos dias.
O escãnd.alo das mortes dos 94 velhos na Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, evidenciou uma dramática realidade que se esconde atrás
da impunidade no dia-a-dia dos idosos brasileiros.
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Mal cuidados ou mesmo maltratados pelas instituições médicas que deveriam dar-lhes atendimento, uma boa parte dos 12 milhões de idosos bra. sileiros está esquecida em locais infectes, condenada a esperar a morte anunciada. A prisão dos
donos da Clínica Santa Genoveva, assim como
deve ocorrer com os demais proprietários de outras insmuições criminosas, é um primeiro passo
para punir os culpados. Mas a apuração das responsabilidades por esta situação não se pode
restringir aos limites dos muros das clínicas. As
famílias que abandonam seus velhos em asilos
ou em clínicas como as que vêm sendo denunciadas, apesar das dificuldades que possam, porventura, passar, cometem um crime, talvez o primeiro da sucessão de desrespeitos à condição
humana.
Além dos problemas médicos, da má alimentação e dos maus tratos sofridos em instttuições
asilares, os idosos também são atingidos pelo
abandono social que humilha, desmoraliza e marginaliza pessoas mentalmente sadias.
A falta de fiscalização por parte do Ministério
da Saúde, através da Vigilância Sanitária, verificada na maioria das clínicas, é outra situação conde-·
nável que exige ser reparada urgentemente.

É inacettável a existência de casos, denunciados pelos próprios proprietários de algumas clínicas,
em que a fiscalização das autoridades responsáveis
não é fetta, há dois ou até mesmo três anos, dessa
maneira contribuindo para o desenvolvimento dessas atrocidades. ·
Apesar de adotadas depois dos fatos consumados, as inspeções e intervenções, ou mesmo fechamento de clínicas, têm demonstrado decisão por
parte do Ministério da Saúde de enfrentar a situação, impedindo a continuidade dessa realidade que
compromete a saúde pública brasileira.
Por outro lado, a Comissão Especial do Senado Federal, instalada para apurar o caso de Santa
Genoveva e demais clínicas no Rio de Janeiro, também tem grande responsabilidade no levantamento
dos fatos e na conseqüente apresentação de soluções.

É importante que a Comissão, apesar de limttada a acompanhar denúncias localizadas no Rio de
Janeiro, também possa contribuir para desvendar
essa realidade que, com certeza, é nacional, e, possivelmente, ainda mais grave em outras regiões do
País.

------------
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Além de medidas pontuais, o enfrentamento
dessa situação, diante da perspectiva de termos
mais de 32 milhões de habitantes com mais de 60
anos, após o ano 2020, segundo a Organização
Mundial da Saúde, impõe-nos a adoção- de medidas estratégicas e pleno envolvimento da sociedade.

É nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que saudamos como bem-vinda a decisão do
Governo Federal de regulamentar a Política Nacional do Idoso, a Lei n• 8.842, aprovada pelo Congresso Nacional, em 1994, através de decreto assinado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, no último dia 03 de julho.
Entre as inovações, pela nova legislação, está
a substituição gradativa das internações em clínicas
fechadas, por cinco attemativas de atendimento, incluindo o domiciliar, ou os centros especializados, que
passarão a receber o idoso apenas durante o dia.
Outra medida importante contida na referida
Lei é a de promover a busca de alternativas habitacionais adequadas para a população idosa, inclusive
através da adoção de linhas de créd~o que viabilizem a moradia para o idoso.
Também deve ser destacada a decisão legal
de assegurar ao idoso a assistência integral à saúde, entendida como o conjunto articulado e contrnuo
das ações e serviços preventivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de
Saúde.
Ainda são importantes as normas voltadas
para a integração produtiva, social e cultural dos
idosos na sociedade, bem como as de proteção
aos direitos da pessoa idosa junto ao Poder Judi·
ciário.
Outra medida importante aguardada é a de
que o Executivo efetive a mudança dos critérios
para ingresso no Programa de Renda Mínima, que
prevê que pessoas com mais de 70 anos e deficientes físicos tenham direito a um salário mínimo
mensal.
Sabemos que o que está aí não corresponde,
tampouco atinge o número suficiente e necessário
para o qual esse programa foi criado.
A mudança amplia o limite de adesão ao programa para pessoas com R$56,00 de renda familiar
per capita, antes previsto em apenas R$28,00- o
que, segundo técnicos do Ministério da Previdência
Social, elevará o número de beneficiados de 60 mil
para 250 mil.
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Temos notícia de que o Presidente da República vai inclusive, através de medida provisória, propor esta alternativa. Talvez. não seja ainda o suficiente, mas já se caracteriza como um compromisso
e uma melhoria do atendimento neste sentido.
Srs. Senadores, é preciso colocar em prática
esta lei, que existe desde de 1994 e que somente
agora foi regulamentada, e que, diante da situação
dramática em que vivem os nossos velhos, não
pode ser mais uma a ficar no papel, sem produzir
efeitos concretos para a vida dos cidadãos brasileiros.
Além do direno a tratamento médico público e
adequado, a aposentadorias e pensões justas e correspondentes à cota de trabalho que cada um dedicou ao desenvolvimento do País, os nossos idosos
necessitam, acima de tudo, de respeito, de compreensão, de qualidade de vida, de ocupação e de
laser.
A velhice não pode ser vista como uma condenação dos cidadãos ao abandono, à marginalização
social, à discriminação sob todos os aspectos ou,
como está ocorrendo, pura e simplesmente, à morte
trsica.
··
Antes de encerrar, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, gostaria de destacar que os idosos, assim como ocorre no dia-a-dia dos cidadãos comuns,
nesse caso, talvez, involuntariamente, deixaram um
profundo ensinamento no debate que resultou nessa
legislação em vigor desde a semana passada.
Ela foi expressa pelo próprio Presidente Fer'
nando Henrique Cardoso que afirmou que para que
as leis tenham força devem ser resultado de uma
negociação ampla com a· sociedade, fato verificado
na regulamentação da Política Nacional do Idoso- o
que segundo o próprio Presidente da República,
"não diminuiu a autoridade, ao contrário, dá autoridade e legitimidade.'

É uma visão, Sr's e Srs. Senadores, que sempre defendi, desde que assumi nesta Casa, pois
acredito que, além dos legisladores e dos organismos executivos, as pessoas, as lideranças e as entidades afins são as que têm as melhores condições
de opinar e contribuir para a correção e eficácia de
uma lei.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SENADORA EM/UA FERNANDES EM
SEU DISCURSO:
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Atos do Poder Executivo
DECRETO N-

1.948 , DE 3

DE

JUUD

1996.

Regulamenta a Lei. n•-8.842, de 4 de janeiro de 1994,
que dispõe sobre a Política. Nacional do ldcno.. e. dá
outras providências.

0: ~IDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,

inciso IV e VI, da Constituiçio, e tendo em vista o disposto na Lei n• 8.842, de 4 de janeiro de 1994,
DECRET"A

An. t• Na implementaçlo da Politica Nacional do Idoso, 8s compet&cias dos órglos e
entidades públicas sio as estabelecidas neste Decreto.
· · Art. ·2• Ao Ministério da Previdência e Assistência Social. pelos seus órgãos. compete:
I - coordenar as ações relativu à Politica Nacional do Idoso;
II - promovet" a capacitaçio de recursos humanos para atendimento ao idoso;
III - participar em conjunto com os demais ministérios envolvidos, da formulação,
acompanhamento e avaliação da Política Nacional do Idoso;
V- promover eventos específicos para c.iis<.:ussão das <1ucstõcs rctalivas á ..·cUu~;c e ao
-~~;..

VI- promover articulações inter ·e intraministeriais necessárias. à implementação da
'olitica N<lcional" do Idoso;
1 situação

VII- coordenar, financiar e apoiar esiudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre
social do idoso, diretamente ou em parceria com outros órgãos;

VIU - fomentar junto .aos Estados, Distrito Federal, Municípios e organizações nlo;ovanamentlis a presiaÇio da assistência social aos idosos nas modalidades asilàr e não-asilar.
· Art. 3"· Entende-se'!iormodalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso
;;em vinado làmiliar ou sem condições de provet" à própria subsistência de modo a satisfazer as suas

necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivencia social.
.

' .. J

'

_ .

Parágrafo único, A assistência lia modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do
grupo familiar. llbandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família.

An. 4• Entende-se por modalidade nlé>.asilar de otrndimento:

---~-----------------
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{~Centro de Convivência: local destinado à pen11anencia diurna do idoso,. onde sia
desenvolvidas.lllividades fisicas. labora~ ~tivas. ndturais. aO!liOCiativas e de educaçio para a

cidadania:
ll ~Centro de Cuidados .Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia - local destinado i
~ dium& do idoso depend~e <Íu qu!iJXIli!Ua deficiência temporária e necessite de assiatência
llllldii:&. ou de ..;.rêncill-multiproiissionaJ;.
'
.
.~

m ~ Casa-Ll\r, .resi_d!neia..• em ~ panicíf"'tivo. cedida por instituições públicas ou
Drivlaas, destinada a i.dosqs .(!etentores de rmct..jn5qficiente p~ra otta manutençlo e sem família;·
IV- Oficina Abrigada de Trabalho: 'tocai destinado an desenvolvimento, pelo. idoso, de.
llividades Pf9dutivas, proporcionando-lhe oponunidade de elevar sua renda, sendo regida por rtorlllaS
Gl)eCÍfiCU:

.

V - atendimento domiciliar: é o !ICrviÇO pre.<rtaclo ao idoso que vive só e seja dependente, a
fim· de suprir as suas Dec:essidades da vida diária. Esse sMViçn é prestado em seu próprio lar, por
profissionais da área de saúde ou. por pessqasda própria ccomnnidade;

YJ • outras formas de atendimento: iniciativa• •urgida• na própria comunidade, que vkrr.
:i. promoçào e à iategraçio da ~ idosa na famitia e na sociedade.
AJt.

s•

Ao Instituto Nacional do Seguro Snciai-INSS compete:

I .. dar atendimemo preferencial ao ido~o. e.::.('IC'C"Íficnmente nas área! do Seguro Sacia
visando à habilitação e à manutençio dos beneficias. exJtme mêdiC"o pericial. inscrição de beneficiário:

serviço social e setores de informações;
11- prestar atendimento, preferencialmente. na• área• da arrecadação e fiscalizaçãc
viaando à prestaçlo de infonnaç:ões o ao cálculo de contrihuiçt'lc~ indivklwtis;

III - estahetecer critérios para viabili7.ar o atendimento preferencial ao idoso.

An. 6• Compete ao rNSS esclarecer o id""" ~ohr~ oo seus direitos previdencíários e c
meios de·e~ercê-los.

§ I • .O serviço social ·atenderá. prioritari~mmte. nos Postos do Seguro Social, o
beneficiários idosos em via de apose11tadoria.
·
§ 2" O ~ço social, em parceria com os órt•~o• !'"v~mamentais e nilo-govemarncnWs
esrimulart a criaçio e a manutençlo de programas de prt'f'alllç~o para apooentadoriu, por meio do
~ento às entidades de classes. instituições de naturt'7.a .ncial. empresas e órg!os públicos. po
intennédio das suas respectivas uoidades de recursos humanos.
·
·

AJt. 7" Ao idoso. •J>Ooentada. exeetn pnr invnlidc•. qu• retomar ao trabalho atividades abnmgidu 'pelo Regin)e C.era! de Previdência· ~ocial quando acid~ado no trabalho, scn
encaminhado ao Programa de Reabititaçio do rNSS, nilo fa>:endo jus a outras prestações de serviço
salvo às decom:ntes de sua condição de aposentado..
Art. s• Ao Ministerio ão Planejamento e Orçamento. por intermédio da Secretaria de
Política Urb3!'&. compete:
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,J.,bucar, nos programas habitacionais com rccunoos da Urúlo ou por ela geridos, a
obsavincia dos seguintes critérios:
a) idemifi~ ,dêntro 'lia populaç~o alvo d~t~ programas. da populaçlo idosa e ams
necessidldes habitacionais;
b) .Itemativ"" habitacionais adequadas para a pnpul•cilo idosa identificada;

c) previsio de equipamentos urbanos de usn público que também atendam as necessidades
da popdaçlo idosa;
d) estabelecimento de dirctrizes para que os projeto• eliminem barreiras arquitetôrúcaa e

um-s, que utili7Jun tipologias habitacionais adequadas para a pnptdação idosa identificada;

n ·promover gestões para viabili~ar linhas de çr<'<fito visando ao aces!IO a

moradias para

o idoso, junto:
(;) a

outras emidades. pubhcns ou

pt·ivncla5.

rt~iaci(mndas

com os investimentr

habitacionais;

III- incemivar e promover, em anicufaçào com os Ministérios da Educaçio e c
da CiEncia e Tecnologia. da Saúde e junto às in.,ituiçf- de ensino e pesquisa. eotudos pa
aprimotV as condiçlles de habitabilidade para os idosos. bem como sua divulgaçlo e apliatçio a
padn'les habitacionais vigentes;
~o.

IV - estimular a inclul<io na legislação de: ,
a) mecanismos que induzam a t-limin:..çlo dt- hnrrrins a.rquitctõnicas para o idoso. c
equipamentos urbanos de u"" público;
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b) adaptação, em programas habitacionais no seu âmbito de atuação, dos critério3
estabelecidos no inciso I deste anigo.
articula~o

- Art. go Ao Ministério da Saúde, por intenn~<lin da s~~reraria de Assistência à Saúde. em
com as Secretarias de Saúde dos Estados. do Di mito f'f.'f!cral e do$ Municípios, c:ompcte:

- J- garantir ao idoso a assistência integral à saúde. ente-ndida como o conjunto articulado e
c;ontinuo das ações e seryjços preventivos c curativos. no• diver.;os níveis de atendimento do Sistema
Ullic:o de s.~,;. sus; .... -·. R~ienuqui7.ar.o atendimento ao tooso a panir das llnidadcs Básicas e da implantação da
U~,de Rç~a, ~equipe. multiP.fó_tissional e intemisciplinar de acordo com as nonilas
especificas do Ministério da Saúde:

·m. ~Nrar Centros de Refcr&cia de acnrdn c<>m as nonnaa especificas do Ministério
da. Saúde com c;ara~eri!llicas de assistência • sailde. de p.,.qui.., de avaliaçlo e de treinamento;
•IV .~ sanntir o acesso à assistência hospit'!lar.
-v~ fom~ medicamentos. 6rtcses e pr6test"!!. neccs!lárias à m:uperaçlo e reabüilaçio da
uúde do idoso; ·
• VI· estimular a participaçio do .idoso nas diversas instincias de controle social do.
Sistema Unic:ode Saúde;
··
·
-·_
. vn.-delenvoiVCI' politica de. pJeV~io para que a ~pulaçio'envelheça maotendo um.
bom estado de SBÍ!de;
·
·
·
_

VRI • desenvolver e apoiar programas de prevt'OÇIIO, educação e promoçio da saúde do
• ~de forma á:
a) estimular a permanência do idoso na comunidade. junto • familia,

cl-'tandó

·pçel socialativo. com a autonomia e independência que lhe for própria; ·
b) estimular o auto-cuidado e o c:ui~do inform.,l;

c) envolver a populaçio nas açOes de promoção da snúde do idoso;
d) cstimulat' a formação de ·grupos de auto-ajuda. de grupos d! eonviv&tcla, em
iDiegraçio com outras in!llitttições que atuam no campo social;
_e) produzir e difundir material educativa soi>r<' a sai1dc do idoso;

IX. adotar e aplicar nn11t!ftS de funcion~meotn O. in!llituíções geriátricas e símüara, com
fisealização pelos gestores do Sistema Unico de Sáude;
X -

c..~iabm

a1

ratHltlas

de

serviços

r.~·r a.lfll~

''"i

;c

l11 ••:(Jitalmt."S

c

;,tCtJtnparanar

a

sua

impJ.orncnuçio;
.:.Xl-•<ieMmlo!VCI'.fonnas.de cooperação entre aa Secretarias de Saúde doa..Estadoa,.do.
·Disttito Fedenl dos Municípios: as organizações nlk>-gov""'~meotais e entre os Centros de Referência
• em Geriatriã e ('.erontolngia, para treinamento dos profi,.ionai< de saúde;

.

---~--------------------------------
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XIJ- incluir a Geriatria como especialidad~ clínica. para éfeito de concursos públicos

XIJI- realinr e •rooar e<tudos e re"'Jnisas d~ carilr~r ~pidemiológico visando a ampliação
do conhecimento sobre o idoso e sub<idiar as açõe5 de pre\'<'nç~o. trotamento e reebilitação;
XJV- estimular a criação, na rede de serviço< do Sistl'ma Único de Saúde, de Unidades
de Cuidados Diurnos (Hospital-Dia. Centro-Dia), de nt~ndimmto dcmi<:iiiar c outros serviço:
alternativos para o idoso.

aç6es - Os originaiS devem. ser entregues na Seç~o de Seleção e Registro de Matérias,
das 7b30 às 16 · horas~ Qualquer reciall!áção deve ser enc3Jilinhada, por escrito, à
ramais Oficiais, no~ de cinco dias úteis após a publicação.
ttaras ~ Valem a partir de sua efctivaçlo
q>aradamente.
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Art, ~o.' Ao Mini!llério da Educação e do lk•rono. em aniculaçllo com órglos fedcrm.
estadum e municipais de educaçlo. compete·

I - vtabilizar a implantaçllo de programa educacional voltado para o idoso, de modo
atender o inciso III do Art. lO da Le: n• 8.842, de 4 de janeiro de 1994;
.
II- incentivar a incluslo nos pwgrarnas edue~~cionais de cpntcúdos sobre o processo d.
envelhecimento;

III " estimular e apoiar a admissão do idoso na universidade, propiciando a iJdegraçk

inter&encional;

.

· IV - inCentivar o desenvolvimento de programas educativos voltados para a romunidade,
· ao idoso e sua tàmilia, mediante o~ meios de comunicaçllo de massa; ·
· ·
·
·
V- ineentivar

cursos superiores.

.An.

·

a. incluslo de disciplinas de C'.erontologia e GcriiUia nol cunfculol doi

11. Ao MinistériO do Trabalho, por meio de

SCUI

órgios, compete ganiiDf

mecanismos que impeçam a discriminaçio do idoso quanto • ftt!ll participaçicl no men:ado. de UllbaJbo. ·

Att 12. Ao Ministério da Cultura compete, em conjunto com aeua órglos e enúdlldes
vinculadas, criar programa de âmbito nacional. visando à:
·

I • garantir ao idoso. a participaçio no processo de produção, redabotaçlo e ftuiçlo !k»

bens atltmais;

.

n - propiciar ao idoso o acesso aos locais e _eventos culfúi-ais, mediante preços reduzidol:
m - valorizar o regisiro ·da memória e a tranwglo de infonnaçl5el_ e habilida4el do

idoso aos .JIII'.ÍS jovens. como meio de: 8l!nmrir a continuidade e a identidade cultura!;

IV·- incentivai os móvimentos
de idosos a deoenvolver
culturaiL
.
•. atividades
.

do

Parágrafo único. ~ entidades vinculadas
Ministério da Cultura, no Ambito de suu
respectivas áreas ·afins, compete a implementaçilo de atividades especificas. conjugadas à Polilica
Nacional do Idoso.
Art.

13: Ao Ministério .da Justiça, por intermédio da Secretaria dos Direitos da C$dania,

compete:
.
T • encaminhar as denúncias ao órgiio competente do Poder Executivo ou do Ministério
Público para deknder os direitos da pessoa idosa junto ao Poder Judiciãrio;

. n - zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determinando ações para evitar abusos
: lesões a xus direitos. ·
Parágrafo único. Todo cidadão tem o dever de denunciar ã autoridade competente
qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso.

~-------------
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progmmas compauveis com a Politica Nacicmai do ldoso.

Art. IS. Compete aos Ministérios envnlvido• na Politica Nacional do Idoso, deatro das
suas s:ompet!ncias, promover a capacitaçlo de recursos humnno• ve>ltados ao atendimento
do idoso...
.
.
.
Parágrafo único. Para viabilizar a capacitação de · recursos humanos. os Ministérios
poderão firmar convênios com .instituições governamentais e não-govemamemais, nacionais, ~
ou internacionais.
·
Art. 16. Compete ao Conselho Nacional da .Seguridade .Social e aos conselhos ~orWs.
no imbito da seguridade, a formulaçfto, coordenação. •up<'f'Vi!li!o e avaliação da Politica NRCional do
•Idoso, respeitadas as respeaívas ·esferas de atribuições admini<trativas.
·
.Art. 17. O idoso terá. atendimento p~fcrencial nos .órgãos públicos e privados
prestadores de setviços à população.
. Parágrafo único. O idoso que não tenha meim de prover à sua própria subsistencia, que
nio tenha familia ou cujá família nilo Íenha condições de prover à msa manutenção, terá assegurada a
assistência asilar, pela União, pelos Estados, pelo Distrito FedemI -; pelos Municípios, na forma da lcL ·
.
Art. IS. Fica proibida.a pennanência em imrtitttiçi'ieS ·iilnlares, de Caráter social," de idosOs
portadores de doenças. que exijam issistêncía médica permanente ou de assistencia de eafennasem
intensiva. c:uja fidta possa agravar ou por em risco sua vida ou a vida de terceiros.
Parágtalõ. único.· A wmanência ou nllo do idCiliO doente em institui~
·
canter social, dependerá de avaliaçlo médica prestada pelo Oft'lico de saúde local. "

Art. 19. Para impl~r u condições eotnhelccldas no artigo anterior, u
Sistema de Saúde local

.~poderio firmar contnltos ou.convênjo• com o

é"Nt.
..__ .,__..,.20.-·-.,-Esle
.;

srasma;

necmo
' Clllr'l em vigor na data
. de
.

.

•'

3."' de .. J~.

MUI

~

·

ú

lllllituiç6eS

publicaçio.

ü 1996; n~d• todepenct~e JOS"d&~

FERNANDO HENRIQUE CAR.J)()SO
Nelson A. Joblm ·
' ··
Paulo Renato Souza
Francisco Weffort
Paulo Paiva · ~ ..
Reinhold Stephanes .
AdibJatene
Antonio Kandir
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O SR. ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ernalld~s Am~rim
para uma comunicação, pelo prazo de cmco. minutos, nos tennos do art. 14, inciso VIl do Reg1mento
Interno.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, aind~
hoje lendo um jornal de São Paulo, tive a oportun~
dade de ver a distribuição de recursos fe1ta pelo MInistério da Agricultura. Ao fazer uma análise, pude
constatar a existência de dois "Brasis": o Brasil do
Centro, do Sul, do leste, talvez Nordeste, e o Brasil
da Região Norte ou o Brasil pequeno.
.
O nosso colega hoje Ministro da Agncultura,
Arlindo Porto, ao distribuir R$36 milhões, levou em
consideração questões políticas, beneficiando o próprio Ceará com a maior cota de recursos, ma1s sete
Estados maiores, esquecendo-se de mandar alguns
centavos para os Estados menores ou os Estados
da Região Norte.
Vêem-se nesta Casa, às vezes, decisões até
merecidas. E nós aprovamos projetes e mais projetes para os grandes Estados a exemplo do próprio
socorro ao Banco do Estado de São Paulo, ao próprio Banco Econõmico da Bahia. Tantos projetes importantes têm sido votados. Mas, nesta Casa, sempre se priorizam os representantes dos grandes Estados e se esquecem os Estados pequenos. Os Srs.
Senadores, que - tenho certeza - são o equilíbrio
deste Congresso quanto à representatividade dos
Estados, deveriam avaliar melhor o seu voto, qu~n
do decidem questões relacionadas a grandes proJetes que destinam recursos para Estados desenvolvidos, e se unirem à Bancada dos pequenos Estados,
aos representantes da Região Norte.
Nós ternos o mesmo peso aqui, e, nas decisões, os Estados pequenos deveriam ser mais respeitados mas isso não ocorre. Na divisão dos recursos,
os prÓprios Colegas Senadores deveriam ter o mínimo de consideração para com os Estados pequenos. Mas aqui somos engolidos pelos grandes Estados. A maioria dos recursos são repassados para os
grandes centros; os Estados menores vivem apenas
como pagadores de impostos para os grandes Estados. Somos colónias dos grandes Estados.
Quanto à distribuição dos recursos no Ministério da Agricultura, o meu Estado, Rondônia, ficou à
men::ê da sorte e não recebeu centavo algum. O
Banco do Estado de Rondônia está sob intervenção
há dois anos. Nenhum centavo foi mandado para
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aquele banco· não lhe foi dada ajuda alguma, ao
contrário dos grandes bancos, que recebem milhões
e milhões de investimentos. Aqui, nós Senadores
dos pequenos Estados da Região Norte ficamos
como 'vacas de presépio", batendo palmas para os
grandes Estados, enquanto os nossos estão talidos.
Será bom que a TV Senado, que está prestes
a ser inaugurada, leve imagens desta Casa a todos
os lares, aos telespectadores, aos eleitores que, certamente faião melhor avaliação dos Senadores que
represe~tam esses pequenos Estados e que vivem
sempre a ajudar os grandes, esquecendo-se dos Estados de origem.
Por isso, espero que o Ministro da Agricuttura e todos os outros Ministros que dão valor às emendas dos
Senadores, quando tiverem que distribuir recursos, não
deixem esquecidos os Estados da Região Norte.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, só para lembrar na semana passada fiz uma denúncia em relaÇão~ meu Estado, onde o Governo desviou R$4 milhões de uma empreitada de aproximadamente
R$4,6 milhões,·recursos esses destinados a.asfaltar
36 quilómetros de estrada. Embora só 6 quilômetros
tenham sido asfaltados, o Governador pagou o total
de cen::a de R$4,6 milhões a uma empresa fantasma
do Acre.
Fico pensando, Sr. Presidente: ainda bem que
temos a grata sorte de ter o programa Voz do Brasil, porque só por meio desse infonnativo é que
essa noticia foi ouvida nesta Casa. Nenhum órgão
de imprensa em meu Estado, a imprensa de Rondônia, que tem papel importante naquela soc~edade embora tivéssemos mandado do nosso gab1nete documentos que comprovavam o desvio desses R$4
milhões roubados dos cofres públicos do Estado e
da União - teve o discernimento de publicar essa
matéria.
Imagine, Sr. Presidente, R$4 milhões! Quanto
investimento poderíamos fazer, por exemplo, na
área da agricultura, na própria conservação de estradas, nos hospnais, nas escolas, na merenda escolar? Esse R$4 milhões foram desviados, e, o pior
- repito -. eram recursos federais.
Oxalá o Tribunal de Contas da União, em atendimento à solicitação que fiz de investigação ou auditagem, faça o mais rápido possfvel essa auditoria
porque R$4 milhões fazem falta a qualquer Estado,
a qualquer setor da União. Tenho certeza que as
pessoas que levaram esse R$4 milhões, ~sclarecid?
esse crime, terão declarados os seus ped1dos de pnsão e deverão ressan::ir os cofres públicos do Estado
de Rondônia. Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
· Presidência recebeu convite da Assembléia Nacional Popular da República da Guiné·Bissau para eleluar visita oficial e de amizade àquele País. (Diversos n• 64, de 1996)
O expediente lido vai à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Antes de encerrar os trabalhos desta tarde, gostaria de
fazer um agradecimento ao público que está aqui
prestigiando a sesSão do Senado Federal, em particular aos quatro Vereadores do Rio Grande do Sul
que se encontram nas galerias do plenário do Senado Federal.
Assim, em nome da Presidência do Senado
Federal, e em especial da Senadora Emília Fernandes, agradecemos a presença de S. Ex's.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os.
Srs. Senadores Guilherme Palmeira e Bernardo Ca·
bral enviaram discursos à 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, a edição do
dia 3 do jornal O Estado de S. Paulo, noticia, entre
outras comemorações alusivas ao segundo aniversário do Plano Real, a fala do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e do Ministro Pedro Malan, no
programa de rádio, 'Palavra do Presidente'. Registro com satisfação o fato de que Sua Excelência,
além de lembrar os resultados obtidos com o mais
bem sucedido programa de estabilização económica
do País, anuncia que a prioridade de seu governo é,
a partir de agora, o crescimento económico, associado a projetas específicos de geração de empregos.
Este é, sem dúvida, na aluai oonjuntura, o maior desafio com que nos defrontamos.
Dois fatos auspiciosos prenunciam uma nova
fase de prosperidade: a retomada da contratação de
mão-de-obra pela indústria, ainda que em níveis modestos, e o aumento de 13% no oonsumo de energia, nos cinco primeiros meses ~§!Ste ano. Não posso, no entanto, deixar de lembrar os investimentos
para a capacitação de recursos humanos, que é outro fator essencial para abrandar a mobilidade do fator trabalho, em decorrênCia das aHerações que estão se processando como resultado da estabilização
económica.
Quando esteve recentemente no Brasil, para
um ciclo de conferência sobre a globalização da
economia, o ex-Secretário do Tesouro Americano,
~"'"r do Plano Baker para a dívida externa dos pai·
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ses em desenvolvimento, lembrou com muita pro-

priedade que a função dos governos não é a de gerar empregos, mas, sim, a de criar condições propícias de estabilidade, para que o setor privado cumpra essa função. Parece-me que é o que, a partir de
agora, poderemos ver com imenso alfvio em nosso
País. O programa de privatizações e o processo de
concessões em que está empenhado o governo brasileiro implica em novas inversões que, fatalmente,
vão se refletir em maior absorção da mão-de-obra.
Todos nós sabemos que o crescimento económico auto-sustentável e a prosperidade estão associadas, em todo o mundo, à taxa de poupança e aos
investimentos produtivos que, em toda a parte, já
não podem oontar mais apenas com as inversões do
setor público, em face de uma generalizada crise fiscal do Estado. Neste sentido, não podemos deixar
de reconhecer que esta é, em última análise, a
maior conquista do Plano Real. Em primeiro lugar,
p-orque representou um programa de ajuste bem sucedido, aos menores custos sociais possíveis, se
comparado com outras iniciativas semelhantes. E,
em segundo lugar, porque foi capaz de permitir um
ambiente de estabilidade sem o qual nenhum país
pode pensar em atrair investimentos produtivos.
Como tem lembrado o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, as previsões para este ano são
de que poderemos receber inversões líquidas de 7
bilhões e 800 milhões de dólares, em sua maior parte para a ampliação do setor produtivo. Esse fluxo
de capitais, aliado a medidas de proteção para os
setores que estão sofrendo mais forte concorrência
externa; como as que foram adotadas esta semana,
nos dão a segurança de que o crescimento de 96 fatalmente se situará em tomo dos 4%, ao oontrário do
que previam os derrotistas de sempre.
Ressalto, ainda, como altamente positiva, a política de financiamento agrícola que vem de ser
anunciada, este ano tempestivamente, o que nos
permitirá retomar os níveis da safra anterior, duramente atingida com uma quebra recorde este ano.
como critiquei esta omissão, em mais de uma oportunidade, vejo-me, também, na oontingência de reconhecer que o Governo foi capaz de reverter esse
quadro que é indispensável para a manutenção da
chamada 'âncora verde' do Plano Real. Quero crer
que o conjunto de todas essas iniciativas apontam
para um horizonte extremamente promissor em termos económicos em 96, sendo licito esperar que a
continuação das medidas corretivas permitam melhor desempenho ainda em 1997.
Seguramente, ainda há muito a ser feito, em
termos de modernização institucional do País. Mas,
da mesma forma como não podemos deixar de reconhecer que o Congresso nacional está cumprindo a
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sua parte nesse desafio que se tomou uma aspira-

O nacionalismo, sendo um fenômeno psicosso-

ção nacional, não podemos deixar de registrar que o
Governo do Presidente Fernando Henrique Gardoso
está, de forma promissora, cumprindo, na ação, o
que prometeu em seu discurso de candidato.
É natural que a utilidade das ações do Governo
percebia pelos diferentes setores da opinião pública,
não seja a mesma, nem seja uniforme em todo o
Pafs. É inevitável que alguns tenham se beneficiado
mais e outros menos. Mas também é incontestável
que, pela primeira vez, os que mais estão ganhando
sejam exatamente os que menos têm e os que mais
precisam. Há uma visfvel desconcentração de renda
que está, em muitos anos, sendo redistribufda de
forma mais justa, mais equânime e mais equilibrada.
Uma parcela considerável de brasileiros, antes marginalizados como consumidores, estão sendo incorporados ao mercado, de forma pacífica no que é, seguramente, a mais promissora das transformações
propiciadas pelo Plano Real. E isto, sem dúvida, é a
maior vitória até hoje conseguida, em tão curto prazo, por um programa de estabilidade econômica criteriosamente concebido, racionalmente executado e
democraticamente liderado pelo Governo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr.
Presidente, S,.s e Srs. Senadores, poderá constituir
um processo de desnacionalização do Município de
Tabatinga Amazonas - as crianças atravessarem a
fronteira para estudar na Colômbia?
Em décadas anteriores aos anos oitenta, antes, portanto, da expansão dos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, da queda
do muro de Bertim, do fim da guerra fria e da derrocada do comunismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e antes da explosão do fenômeno
de globalização da economia, da implantação da Internet e da união de vários pafses em pactos regionais como a CEE, o NAFTA, o Meroosul, os conceitos de nação, de soberania e de nacionalismo eram
relativamente diferentes e, muitas vezes, levavam as
pessoas a exarcerbarem seus sentimentos patrióticos e a desenvolverem a mentalidade bélica, a ponto de terem receio, quando não aversão, de tudo
que fosse estrangeiro.
Hoje em dia, o mundo mudou e as mentalidades também. O patriotismo, como sentimento de
amor à pátria, difuso e permanente na consciência
coletiva e no íntimo de cada pessoa, continua exercendo seu importante papel para a unidade nacional
e para o desenvolvimento de valores maiores, como
a solidariedade humana e a fraternidade.

cial de exaltação e defesa da própria nação, não se
confunde com patriotismo, mas é uma manifestação
aguda deste,.Muito dHundido por grupos extremistas, é tambérri · usado estrategicamente por líderes
populistas interessados na manipulação das massas. Pode chegar ao exagero em fases de grandes
crises nacionais ou de elevado surto de desenvolvimento, e se transformar em xenofobia ou chauvinismo que, por sua vez, são passos perigosos para o
autoritarismo militar e o fortalecimento do Estado,
em detrimento dos direitos humanos e das liberdades individuais, como tem demonstrado a História.
Um lúcido nacionalismo, em defesa de interesses nacionais maiores, continua como um fenômeno
natural decorrente muito mais de objetivos econômicos do que de princípios patrióticos.
Feito esse esclarecimento, consideramos oport~no conceituar também o termo nacionalização, que
é um processo jurídico de transferência de propriedade do domínio privado para o domínio público e
que, de certa forma, se confunde com estatizàção e
só tem sentido o;>m casos especiais em que se faz
necessário, por algum tempo, para garantir afunção
social da propriedade.
Nacionalização pode ser, também, o ato pelo
qual o indivíduo adquire. a nacionalidade de outro
país e renuncia à sua nacionalidade de origem, o
que também se denomina naturalização e pode corresponder, ou não, a uma desnacionalização.
Se entendermos a nacionalidade como sendo
o laço jurídico pelo qual uma pessoa se vincula a
uma determinada nação, não vemos motivo para
identificar como desnacionalização o fato de algumas crianças, de um município brasileiro, atravessarem a fronteira do Brasil para estudarem em escolas da Colômbia. Aliás, tal fato, ao inverso, ocorre também. Com efeito, em regiões de fronteira, é
comum termos, nas escolas brasileiras, alunos
vindos dos países vizinhos; e, pelo que temos conhecimento, esta realidade tem sido benéfica para
criar maiores laços de amizade e de solidariedade
internacional, sem ter gerado, nas últimas décadas, qualquer fenômeno de desnacionalização de
algum município estrangeiro. Também não registramos o fato de desnacionalização de vilas ou
municípios do lado brasileiro.
·Ainda quanto a nacionalidade, um fenômeno, a
que já nos referimos e que não é novo, tem aumentado consideravelmente: é o da nacionalidade adquirida, pela qual' um pessoa pode continuar tendo
sua nacionalidade de origem, decorrente do nasci-
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mente e, portanto do jus sanguinis ou jus soli, e ter

uma outra opção.
Hoje em dia, é comum encontra;mos pessoas
com mais de uma nacionalidade, a de origem e uma
adquirida, ou até com três nacionalidades.
Tudo isso é fruto de um internacionalismo sadio que permite a um mesmo indivíduo ter tanto o
conjunto de direitos e deveres, públicos e privados,
atribuídos ao cidadão de um Estado, quanto os concedidos aos cidadãos de outro estado. Aliás, já existem até cidades consideradas como cosmopolitas,
ou internacionais, tal a mistura de raças e o número
de nacionalidades de seus habitantes.
Acreditamos que a expressão desnacionalização no sentido de perda da naciona]idade brasileira
mais em seu aspecto cultural, que implica em a pessoa ir, aos poucos, perdendo os laços que a identificam como pertencente a uma brasilidade.
Neste sentido, não há dúvida de que o risco de
desnacionalização pode ocorrer e ter resultados tanto negativos quarrto positivos para o indivíduo, mas
isto não significa, nos dias aluais, um problema de
segurança nacional, dada a sua dimensão.
No caso concreto dos alunos brasileiros que
estudam em Letícia, na Colômbia, estão eles sendo
prMiegiados por poderem estudar em escolas melhores do que as brasileiras para, mais tande, como
profissionais, poderem prestar melhores serviços à
Pátria Brasileira. Da mesma forma, munas adolescentes saem do País para estudar no estrangeiro,
em programas de bolsas de estudos ou de irrtercãmbio cultural, o que tem sido bastante positivo para
estes jovens que, apesar de vivência em culturas difererrtes, não pendem o seu patriotismo, nem a sua
nacionalidade.

Outro aspecto da questão que é bom relembrar

é que, apesar de a educação ter dentre seus objetivos o preparo da pessoa para o exercício da cidadania, a famma, o meio ambiente de vida da pessoa e
os meios de comunicação influem muito mais na formação de sua mentalidade e de sua consciência política. Na realidade, a função de educar não é só do
Estado (União, Estados e Municípios) mas também
da famma e da sociedade (art. 205 da Constituição
Federal), os quais podem influenciar muito mais a
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pessoa do que o deficiente ensino que se ministra
nas nossasescolas.
A atitude da Colômbia de acenar os alunos brasileiros é, portanto, salutar para todos e merece elogios, devendo o Brasil adotar a mesma atitude em
relação aos países vizinhos, pois isto pode contribuir
para uma maior compreensão e interação entre os
povos de nações diferentes.
O que é negativo e deve ser acusado é a deficiência do sistema escolar municipal, não só em termos da precária infra-estrutura, da péssima qualidade do ensino e da baixa remuneração dos professores, no município de Tabatinga, mas em todo País, a
qual leva não apenas 30o pessoas a estudarem fora
de nossas fronteiras, mas milhões de brasileiros a ficarem fora das escolas e a aumerrtarem os índices
percentuais de evasão escolar e de repetência.
Destarte, a falta de prioridade para a educação
e de modernidade de nossos sistemas de ensino
nos parece fator de muito maior perigo para a soberania nacional do que algumas crianças brasileiras
estudarem em escolas de países vizinhos.
Quanto ao Município de Tabatinga, a diminuição da atuação do Exércno Brasileiro na sede municipal deixou para a Prefeitura a responsabilidade
pelo desenvolvimento da educação de grau fundamental.
Compete, pois, às autoridades de Tabatinga
exigirem, do Estado e da União, o cumprimento do
preceito constitucional que prevê assistência técnica
e financeira para o desenvolvimento do sistema de
ensino municipal e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória (art. 211, § 1° da CF).
Assim, o Município poderá modernizar as instalações de suas escolas reaparelhando-as adequadamente, e oferecer uma educação de melhor qualidade para as crianças brasileiras de Tabatinga
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU DisCURSO:
Folha de S.Paulo
Educação Cdanças de Tsbatinga, no Amazonas. atravessam a
divisa para assistir aulas 91lJ LetfcfG• na Col6mbíB.
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BRASILEJRO CRUZA FRONTEIRA PARA ESTUDAR

O Prefeito de Tabatinga, Francisco Bailem (PMDB) não acre.
dita que cerca de soo crianças que vivem em Tabatlnga auzem dia-

André Mugglati
da Ag~cía Falha. em TabatJnga
Todos os dias um grupo de aproximadamente 300 aianças
brasileiras atravessa a fronteira para ir estudar na Co~bia. Elas
saem de Tabatinga (a 1.11 O km de Manaus) pata assistir aulas
em escolas públicas de Letfcia na Colômbia. As duas cidades são

separadas por apenas uma rua.
O Motivo: do lado colombiano o ensino é melhor. As esco-las de Letícia são mais equipadas do que as de Tabatinga (AM), o
nível dos professores é melhor, as crianças passam mais tempo
na escola, e o prefeito investe mais em educação.

O governo colombiano não impõe restrições para matrícu!cJ
de alunos brasileiros e o perfodo estudado em latida é reco,... ;,e..
cido pelas escolas de Tabatinga.

Vídeo e Teatro
Existam 14 escolas em Tabatinga, sendo 5 estaduais e ~
municipais. As cinco estaduais possuem além das salas -:lf' .:.~~~a.
uma quadra esportiva cada. As municipais só têm salas de aulas.
Nenhuma delas tem biblioteca.
_
Já as de~ dálatícia tem biblioteca com cerca de
5.000 Võliiinés em médiS,. duas ou três quadras esportivas cada,
playgraouds, salas de TV a vfdeo a até teatro, em alguns casos.
•As escolas de Letrcia lêm mais estrutura• diz o taxista
Francisco Correia 37 pai de dois filhos que estudam em Letfcia;
Jean Paulo 10, e Jonh Erik 4.
Cerca de 90% dos professores da Letfcla têm nível superior,
com licenciatura, contra apenas 40% nas escolas de Tabatlnga.
Os professores licenciados também tem melhor remuneração na COlômbia. O menor salário, para os que têm licenciatura é
de US$528, enquanto em Taba1inga é de R$382,00.

As crianças também ficam mais tempo na escola quando
estudam em Leticia. A jornada diária e de C:nco horas- em Tabatinga é de três e meia -, e o primeiro grau é composto de nove
anos, contra oito do lado brasileiro.

Redaçio de 30 linhas
O baixo nível nas escolas do lado brasHelro da fronteira é
atestado pelo promotor Lufs Tadeu caJderonl, que no ano passa-do deu aulas de português para o segundo grau em um colégio

riamente a fronteira t JSCando melhores escolas na Colômbia.
•Este proble• a já existiu, mas foi solucionado durante minha gestão com a : nstrução de três escolas. •
Para Balier •as escolas da Tabatinga não devem nada às
de Letfcia•.
De acordo 1m o Prefeito •há poucas crfanças estudando
em Latrda porque já estavam lá quando resolvemos o problema
da educação e optaram por ficar".

Crítica•
O supervisor de educação da Prefeitura de Letfcla Jaime Medina Silva não poupa críticas ao ensino do lado brasileiro.
•A Prefei•ura de Tabatlnga não Investe muito em educação
por que gasta rr ti seus recursos• diz.
O govemu brasileiro reconhece o currículo dos alunos que
estudam da fronteira.
Para isso basta que seJa encaminhado pedido ao vfce-consulado do Brasil em Letfcla.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nada
m:J.is havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
·cr.:bai hos, designando para Sessão Deliberativa Or·
dinária, a realizar-se amanhã às 14h30min, a se-

guinh;;

ORDEM DO DIA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 23, DE 1996
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 23, de
1996, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que altera o§ 7" do art. 14
da Constituição Federal, tendo

do Tabatinga.

•os alunos não conseguiram nem mesmo escrever uma
redação com 30 Unhas-, diz Calderonl.
Os gastos com educação, em cada lado também ilustrado
a diferença. Em tabatinga a prefeitura investiu em educação no
ano passado cerca A$1 milhão. Em Letfcia. no mesmo período, a
prefeitura apUcou aproximadamente US$3 milhões.
O repórter Anc 3 Muggiati viajou a região a convite da OJocesse
do Auto Satlmões (AM)

Prefeito não vê o problema
da Agllncia Folha em Tabatinga

Parecer favorável, sob n• 342, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h27min.)
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Ata da 6ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 9 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª legislatura
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Levy Dias, Emandes Amorim e Romeu Tuma
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães Antônio Carlos Valladares - Bello Parga- Beni Veras
- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena- [ris Rezende - Jader
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco José Bonifácio- José Eduardo Outra- José Eduardo
Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José
Roberto Arruda - José Samey- Júlio Campos - Laura campos - levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Aicântara -lúdio Coelho - Marina Silva - Mar1uce Pinto
- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez
Tebet- Regina Assumpção- Rober!o Requião- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Totó Cavaleante : 'lalmir
Campelo- Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE {levy Dias) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, inicijlmos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício. Senador Valmir Campelo. procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de projeto de lei mencionado:

N• 196, de 1996 {n2 640/96, na origem), de 8
de julho do corrente ano. referente ao Projeto de lei
da Câmara n• 96, de 1992 {n2 79191, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
modifica o valor da pensão especial de que trata o
art. 1• da Lei n• 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá
outras providências, sancionado e transformado na
Lei n• 9290, de 8 de julho de 1996.
AVISOS
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 316/96, de 2 de julho de 1996, do Ministro

da Previdência e Assistência Social, referente ao
Requerimento n• 390. de 1996. do Senador José
Eduardo Outra.
N• 320/96, de 4 de julho de 1996, do Ministro
da Previdência e Assistência Social. referente ao
Requerimento n• 441 , de 1996, do Senador Eduardo
Suplicy.
N" 1257196, de 3 de julho de 1996, do Ministro
da Justiça, referente ao Requerimento n• 399, de
-1996, do Senador Romeu Tuma.
As informações foram remetidas, em
· cópia, aos requerentes.

Os requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE {levy Dias) - O expediente lido vai à publicação. Sobre a mesa, aviso
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
·

É lido o seguinte:
AVISON"314
Em 2 de julho de 1996
Senhor Primeiro Secretário,
Solicito a V. Ex" a prorrogação do prazo por 30
{trinta) dias, dos Requerimentos de Informação abaixo relacionados, em virtude de dificuldades encontradas pelos setores competentes na rápida solução
do assunto:
1. RI n• 381196 {Senador Gilberto Miranda)
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"Relação de todos os aposentados e pensionistas que recebem do INSS benefícios superiores a
100 (cem) salários mínimos".
2. RI n• 386/96 (Senador Ademir Andrade)
"Requer a relação entes estatais e das empresas privadas patrocinadas, instituídas pela Lei n•

s.435m".

Na certeza de sua compreensão, despeço-me
atenciosamente, - Reinhold Stephanes, Ministro de
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A solicitação do Ministro foi encaminhada aos requerentes.
Não havendo objeção do Plenário, (pausa) os
requerimentos aguardarão a remessa das informa·
ções na Secretaria-Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência recebeu, do Presidente da República, a Mensagem n• 197, de 1996 (n• 643/96, na origem), de 8 do
corrente, através da qual solicita autorização para
despacho de lrORa do Exército Brasileiro para o exterior e de permanência temporária de torças militares estrangeiras em território nacional.
A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência recebeu Mensagem n• 642/96, na origem, de 8
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja o Governo do Estado da
Bahia autorizado, com garantia da f'lepúl;llica Federativa do Brasil, a contratar operação de crédito extemo no valor equivalente a até treze milhões e quinhentos mil direitos especiais de saque de principal,
junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricuttura - ADA, destinada ao financiamento
parcial do Projeto de Desenvolvimento Comunitário
da região do Rio Gavião.
A matéria, anexada ao processado "do Ofício n•
S/59, de 1996, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Valmir Campelo. ·

É lido o seguinte:
OF.GLPTB/1 01/96
Brasflia, 4 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Em atendimento ao Requerimento n• 585, de
1996-sF, e como Líder do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, venho à presença de Vossa Excelência
indicar, a Exrn" Sr" Senadora Regina Assumpção,
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como suplente, para compor a Comissão Especial,
destinada a "Apurar ln Loco a situação dos garimpeiros em Serra Pelada, elaboração e apresentação
de Relatório a ser encaminhado à Presidência da
República, com subsídios que poSSibilitem resolver o
atual estado de conflito existente na Região•.
Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex"
os protestos de elevada estima e distinta consideração.- Senador Valmir Campelo, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência designa a Senadora Regina Assumpção para integrar a ComissãO Temporária criada por intermédio
do requerimento n• 585, de 1996, nos termos do otrcio que acaba de ser lido.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores
que o Congresso Nacional está convocado para sessão conjunta a realizar-se hoje, terça-feira, às 19h,
QO plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
leitura de Mensagens Presidenciais e designação de
Comissões Mistas.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que está disponível nas bancadas e em avulsos o Parecer n• 400, de
1996, da Comissão Especial destinada a estudar o
Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994 (n•
3.710/93, na Casa de origem), que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro".
A referida proposição constará da Ordem do
dia da sessão deliberativa ordinária do dia 16 próximo. Nesse sentido, visando facilitar a discussão e
votação da matéria em Plenário, a Presidência, nos
termos do art. 374, XII, do Regimento Interno, solicita aos Srs. Líderes, ao Relator-Geral e Senadores,
com o apoiamento de 19 pares, que, na medida do
possl\lel, encaminhem antecipadamente à Secretaria-Geral da Mesa os requerimentos de destaque
que pretendam apresentar.
O SR. !>RESIDENTE (Levy Dias) - Passamos
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por permuta com o Sr. Senador Jonas Pinheiro.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: a agricuttura
é um setor que, em qualquer economia do mundo, é
extremamente importante, principalmente por ser um
dos únicos setores capazes de dar respostas imediatas e eficazes aos estfmulos recebidos, gerando
receita em curto espaço de tempo. Por essa razão, o
desenvolvimento da atividade agrícola é unanimemente considerado um dos caminhos mais seguros
para se combater a miséria em qualquer país.
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No Brasil, entretanto, essa área tão i1 nportante
e prioritária do ponto de vista económico tem sido
freqüentemente negligenciada. Assistimos, estarrecidos, à decadência da nossa economia rural por falta
absoluta de uma política agrícola realista e integrada, voltada principalmente para o incentivo à produção e ao investimento da atividade rural; per falta de
uma política voltada para o atendimento às reais necessidades do homem do campo em que o interesse
social tenha primazia sobre os critérios relativos ao
crescimento económico.
Muitos haverão de dizer que temos o Planai.
Vale ressaltar, entretanto, que o Planai é apenas pontual, que cuida tão-somente dos recursos necessérios
para essa e as próximas safras. Trata-se apenas de
um plano de financiamento agrfcola. Não temos, per
exemplo, como há na Europa, áreas destinadas para a
cultura específJCa deste ou daquele produto; não temos, na realidade, um plano de agricunura de médio e
longo prazo. Ou estamos resolvendo o incêndio da safra passada, fazendo com que o créd~o seja grado,
como foi o caso da moratória dada pelo Governo aos
devedores do Banco do Brasil na área rural, ou estamos, quando muito, financiando a próxima safra, mas
não temos- rep~o- política agrfcola definida.
Não pareceria exagero dizer que atualmente
não existe política agrícola em nosso País. O apoio
dos nossos principais agentes económicos à produ-.
ção rural tem sido mínimo, e as conseqüências desse descaso com a lavoura saltam aos olhos de todos, e são não só de ordem econômica, mas principalmente de ordem social.
O fruto mais visível da discriminação sofrida
pelo setor agrícola, por falta de uma política equilibrada e diversificação da economia, é a crescente
pobreza urbana, decorrente de levas e levas de migrantes que vieram inchar as periferias de nossas
grandes cidades em busca de um futuro melhor. São
homens e mulheres, tammas inteiras que, por impossibilidade de sobreviverem trabalhando na agricultura, deixaram o campo para engrossar as vergonhosas estatlsticas de favelados e excluídos nas grandes metrópoles brasileiras.
Mas essa situação não pode continuar. Todos
sabemos que a miséria em nosso País precisa ser
urgentemente combatida. Um número impressionante de cidadãos brasileiros está sendo vítima direta
da falta da política agrícola do Governo Federal, sobretudo na Região Nordeste, fazendo com que aumentem as desigualdades regionais e, o que é muito
mais grave, fazendo com que aumentem as desigualdades sociais no Brasil.
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Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em todo o Pafs, sobretudo na Região Nordeste,
lideranças políticas e empresariais de Estados e Municípios de agricultura tradicional, conscientes da urgência de se reverter o insustentável quadro atual,
mobilizaram-se no sentido de ampliar as perspectivas locais de desenvolvimento, de melhorar a produtividade no campo, de fomentar novos investimentos
agroindustriais e de gerar empregos em suas próprias localidades e regiões.
Como forma de ampliar o poder de barganha
no siStema de produção e comercialização de produtos agrfcolas, os produtores rurais brasileiros vêm se
organizando em cooperativas e associações, para
pressionar o Governo Federal a rever a atual política
de juros escorchantes e de descaso para com um
setor tão importante da economia brasileira.
Sr's e Srs. Senadores, fiz essas considerações
preliminares com as quais, tenho certeza, concordam todos aqui presentes para inserir no contexto
nacional e regional os sérios problemas que o Estado que tenho a honra de representar neste Casa, a
Paraíba, vem enfrentando no setor agrícola.
·
A Paraíba, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ocupando uma área de 56.584 .quilõmetros quadrados e possuindo 70% de suas terras situadas no
semi-árido, convive com todas as mazelas sociais
observadas na Região Nordeste. O desenvolvimento
·da Paraíba tem exigido de seus dirigentes enormes
esforços para romper o desequillbrio entre as condições sociais e a realidade econômica do Estado.
Nos últimos anos, muitas vozes têm-se elevado nas tribunas do Senado e da Câmara dos Deputados, para denunciar a grave crise por que passa a
cultura de um dos produtos mais importantes para a
economia do Estado da Paraíba: a cultura do sisai.
Sou, na tarde de hoje, mais uma dessas vozes.
Sr. Presidente, a cultura da agave slsalana planta xerófita perene, originária do México - vem
demonstrando há quase um século ser perfeitamente adaptada às cor,ldições climáticas da região semiárida do Nordeste brasileiro, e sua plantação concentra-se nos Estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Venho a esta tribuna nesta tarde falar sobre os
problemas por que passa a cultura do sisai, porque
sei o quando é vital a sua importância econõmioosocial para os Estados nordestinos e para a Paraíba,
em particular. Essa importância se justifica amplamente, Sr's e Srs. Senadores, por várias razões: a
cultura do sisai fixa o homem no campo, gera emprego, pois utiliza múltipla força de trabalho no pro-
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cesso, de produção, eldração, beneficiamento e comercialização da fibra, e sua cultura pode ser explorada por pequenos produtores, com a utilização de
baixa tecnologia.
É inconteste a importância económica e social
da cultura do sisai para a região semi-árida nordestina. As estatfsticas oficiais indicam que mais de um
milhão de brasileiros vivem, direta ou indiretamente,
em tomo da cultura sisai eira. A falta de estfmui o a
essa atividade agrfcola tem gerado graves conseqüências económicas e sociais para as áreas produtoras, uma vez que o setor é responsável por grande
quantidade de empregos diretos e indiretos.
Na Paraíba, a cultura do sisai encontrou um
hábitat favorável na região semi-árida, permitindo o
estabelecimento de uma estrutura de produção extremamente importante, principalmente do ponto de
vista sociodemográfico, por ser viável em pequenas
propriedades.
O Censo Agropecuário de 1990, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, revela que, em meu Estado, as propriedades de até dez hectares representam 40% do total das que produzem sisai, e 90%
delas não ultrapassam 100 hectares. Tem-se, portanto, uma produção baseada em áreas de pequenos produtores, cujas atividades produtivas são fruto
do trabalho genuinamente familiar.
Pode-se afirmar, sem exagero, que a base
económica da região semi-árida paraibana está assentada na exploração do sisai. O grande problema
é que, negligenciada pelos poderes públicos, a produção sisaleira vem caindo assustadoramente de
dez anos para cá, principalmente devido aos baixos
preços pagos aos produtores.
Essa cultura, que se apresenta praticamente
como a única alternativa viável para o emprego de
mão-de-obra ociosa, não tem sido valorizada na sua
qualidade e no seu aproveitamento alternativo, fato
que acarreta o empobrecimento e o desestfmulo do
produtor, levando à erradicação e ao abandono da
plantação.
Segundo dados do IBGE e da Emater no Estado, nos últimos nove anos, verificou-se uma preocupante redução da área plantada, redução essa da
ordem de 60%, Sr. Presidente. Dos 94.61 O hectares
plantados em 1996, passou-se a apenas 37.414
hectares em 1994. E com um agravante: da área
aluai de cerca 37 mil hectares, 68% encontra-se
abandonada, ou seja, 26.500 hectares.
Se, em vez de tomarmos por base o ano de
1986, recuarmos para 1980, veremos que, nos últimos 15 anos, a área cultivada de sisai passou de
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115 mil hectares para os aluais 37 mil hectares. A
produtividade média, que, em 1980, era de 900 quilos por hectare, hoje baixou para 700 quilos. O que
se observa na região é um total desestímulo à produção, principalmente por parte dos pequenos produtores.
Esses dados, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, evidenciam o tamanho do abandono a que a
atividade sisaleira ficou relegada por parte das autoridades. Algo tem de ser feito, e com urgência, para
se reverter essa situação. A cultura do sisai na Paraíba assegura a sobrevivência de cerca de 200 mil
pessoas, participa com 1O% da renda agrfcola do
Estado e representa 84% das nossas exportações.
Dentro desse contexto e dada a sua importância para o Estado, toma-se necessária a retomada
do processo produtivo do sisai na Paraíba. É absolutamente indispensável o incentivo a essa cultura tão
significativa do ponto de vista económico e social.

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte
ao nobre Senador Humberto Lucena, com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Serei breve. Apenas
para apoiar o pronunciamento de V. Ex" e lembrar
que a Delegacia do Ministério da Agricultura no Estado, ainda este ano, realizou um seminário sobre a
recuperação do sisai, apontando sobretudo para o
fato de ser ela a cultura agrícola que mais absorve
mão-de-obra. E tive a oportunidade, inclusive, de
proferir lá uma conferência e participar de debates
sobre o assunto. V. Ex" enfoca muito bem a matéria
e conta inteiramente com a minha solidariedade.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Ernandes Amorim -.Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA - Com mutta alegria,
Senador Emandes Amorim.
O Sr. Ernandes Amorim - Vejo a importância
do discurso de V. Ex", até porque eu pensava que
só o cacau de Rondônia, o café de Rondônia, o guaraná de Rondônia, as pequenas culturas de Rondônia estivessem abandonadas, mas vejo que, no seu
Estado, a cultura do sisai também precisa de apoio.
E vejo a parte do orçamento que o Presidente da
República destinou, neste primeiro semestre, à agricultura. Imagine V. Ex" que vários discursos têm
sido fettos aqui por vários Senadores. Já cansamos
de ouvir os apelos dos Senadores em relação ao
atendimento à agricultura. Olhando para o orçarnen-
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to que foi aprovado por esta Casa, ainda esta semana, tive a oportunidade de saber que só R$36 milhões foram repassados ao Ministério da Agricultura. E
aqueles recursos foram distribuídos entre os grandes Estados, por interesses políticos. Não quero
nem acreditar que um colega nosso esteja à frente
do Ministério e tenha esse comportamento com os
recursos federais que deveriam ser distribuídos
equivalentemente a todos os Estados, atendendo às
necessidade de cada um, atendendo à necessidade
da agricuttura, e esses recursos só tenham beneficiado seis, sete, dez Estados, privilegiando partidos,
interesses particulares de alguns Parlamentares.
Oxalá o Senhor Fernando Henrique olhe para esse
setor agrícola e realmente invista nele. Porque já se
passaram seis meses, mais da metade do ano, e
poucos recursos lhe foram destinados. Ficamos
aqui, 81 Senadores, todos os dias, batendo em cima
da mesma tecla: a necessidade de recursos para a
agricuttura, de se fazer investimentos nessa área,
para dar emprego a esse pol/0 que está aí desempregado e está indo para a periferia das cidades. E
isso o Presidente da República não tem visto. É preciso que o Líder do Governo leve as reivindicações
deste Senado e cobre, com maior ênfase, do Presidente da República a iniciativa de alocar mais recursos para a agricuttura, porque só com esse blablablá, só com esse disse-que-disse e com os parcos
recursos que o próprio Presidente colocou à disposição dos agricultores, não se vai resolver o problema.
Isso porque o pequeno agricultor não consegue receber no banco o dinheiro que o Governo coloca à
sua disposição. Ele vai ao banco e recebe na porta
um "não", porque o processo bancário é muito complicado, há muita burocracia, muitos entreveres na
administração para atender os pequenos agricultores. O Governo Fernando Henrique foi a Manaus há
pouco tempo e lá fez um discurso dizendo que iria
criar o banco do povo. Ora, não precisamos criar
mais bancos, até porque a política do Governo Federal é diminuir o número de bancos - está pagando
para diminuir o número de bancos. E o Governo disse, alardeou que criaria o banco do povo. Sabemos
que, se houver boa vontade do Presidente da República, bastaria criar, reativar a carteira agrícola no
Banco do Brasil. É no Banco do Brasil onde menos
se fala em agricultura. Por isso, este Senado, principalmente os Líderes do Governo aqui, têm a obrigação de fazer com que o Governo FH use a agricuttura com mais seriedade para atender os pequenos
agricuttores, atender à agricultura do nosso País, e
não como suporte polftico, com a venda de imagem
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à televisão. Obrigado a V. Ex" e parabéns pelo seu
pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Emandes Amorim. Entendo a sua frustração,
pois também me sinto assim. Estávamos falando do
orçamento e já reclamamos dele, mas estou reclamando de muito mais; ou seja, da fatta de uma política permanente. Vemos, por exemplo, os países da
União Européia dizerem o seguinte: esta área vai
ser destinada a plantar isso; nesta vamos plantar
aquilo. Em outras palavras, eles determinam para
cada tipo de terra o tipo de produção que mais se
ajusta a ele; e, mais ainda, fazem uma política de
exportação. Nós temos hoje 20% das terras agricultáveis do mundo. Se essas terras estivessem sendo
usadas, seríamos o grande celeiro do mundo. Mas
sequer temos umà política determinada. Quando
muito, temos o Planai, que cuida apenas de planejar
a próxima safra.
O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Com muito pr;u:er,
ouço V. Ex'.
O Sr. Júlio Campos - Estou ouvindo com muita atenção o pronunciamento de V. Ex', em que
aborda o problema da agricuttura brasileira, em especial, da agricultura da Para1ba, principalmente a
crise do sisai. Sei, como brasileiro, como engenheiro
agrônomo, como ex-Governador de um Estado essencialmente agrícola - o Mato Grosso - das dificuldades que hoje vive a nossa agricultura. Como paraibano honorário e de coração que sou ...
O SR. NEY SUASSUNA - O que muito nos
honra.
O Sr. Júlio Campos - ... sei o quanto essa crise na produção do sisai tem atingido aquele Estado.
Quero solidarizar-me com V. Ex• por isso e solicitar
à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado,
que é tão pródiga em se reui'iii" para- discutir aSsuntos bancários, para resolver as crises do sistema
bancário brasileiro, do endividamento, que também
se reúna e discuta com seriedade os assuntos da
agricuttura brasileira. Já que não temos nesta Casa
uma comissão exclusiva para cuidar da agricultura e
da pecuária neste País, que a Comissão de Assuntos Econômicos, que abrange esse setor, discuta
com seriedade, junto com o Ministro Arlindo Porto e
toda a sua equipe, o fracasso da política agrícola do
Brasil, a falta de incentivo que a produção agrícola
sofre nesse Governo. Como V. Ex' bem disse, na
Europa, o cidadão recebe subsídio para produzir, ou
para não produzir determinados produtos que estão
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em excesso. Aqui, no Brasil, não; o pequeno prodU··
to r é punido por produzir ou é punido não recebendo
crédito. Portanto, receba V. Ex1 a nossa solidariedade e a mensagem que solicitamos ao Sr. Senador
Gilberto Miranda, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, tão pródigo em reuni-la para
discutir os grandes problemas bancários deste Pais,
que também a reúna para discutir o problema da
agricultura brasileira.
O SR. NEY SUASSUNA • Muito obrigado. V.
Ex' muito nos honra com todo o apoio que tem dado
à Paraíba, seja através de apoios indiretos, seja nos
ajudando, como no caso da pesca, no qual V. Ex" foi
peça primordial, na melhoria do porto pesqueiro de
Cabedelo.
Concordo inteiramente com V. Ex".· Não só não
temos uma política de longo prazo para os subsídios, como deixamos um item que promove um reflexo imediato no índice de empregos, como é o
caso da agricuttura, à mercé do tempo e do descaso. provocando o inchamento das nossas cidades.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA • Por gentileza, tem
V. Ex' o aparte, Senador Valmir Campelo. ·
O Sr. Valmir Campelo- Senador Ney Suassuna, quero, em primeiro lugar, parabenizar V. Ex"
pelo tema que traz. Tudo o que se diga, aqui, defendendo a agricultura, levantando o problema da agricultura, é importante. País nenhum pode se desenvolver se a sua. autoridade maior não tiver na mente
o desejo de promover a agricultura, de dar comida à
população. Primeiro, tem que se colocar na mesa,
no prato, para depois tomar as outras decisões. Não
vejo ninguém com saúde se não tiver, primeiramente, a comida; não vejo ninguém com segurança se
não tiver, em primeiro lugar, comida no prato. É importante a preocupação de V. Ex', que sempre traz
aqui assuntos muito importantes, como· esse que
está agora levantando. O atual Ministro da Agricuttura e do Abastecimento, dando prosseguimento a um
trabalho do Ministro anterior, dosé Eduardo Andrade
Vieira, está implantando essa política a que V. Ex'
se refere. O tempo ainda é pouco. O retomo para
essas providências é a médio e a longo prazo. S.
Ex' está há pouco mais de dois meses à frente do
Ministério. ·llejo em V. Ex' também essa preocupação. V. Ex", em momento algum, colocou a culpa no
Ministro. V. Ex• apenas está preocupado com uma
política mais efetíva, mais eficiente, no que diz respeito à política agrícola para o nosso País. É justa
essa preocupação, como também me preocupo com
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isso. Justo não é - ouvi a respeito, ontem e hoje - o
levantamento de questões dizendo que o Ministro da
Agricuttura e do Abastecimento beneficiou a área
•a•, beneficipu a .área "b". cortou emendas. Pelo
amor de Deus! O Ministro não tem a competência de
cortar, de contingenciar emendas. Quem participou
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização sabe perfeitamente que as emendas,
depois de elaboradas - emendas individuais, coletivas ou regionais -. são apresentadas, primeiramente, no plenário da Comissão e, depois. até mesmo
em termos de recursos, no plenário do Congresso
Nacional. Não compete, sob hipótese alguma, ao Ministro da Agricultura e do Abastecimento fazer cortes
a emendas de partamentares e, muito menos, contingenciá-las; quando aprovadas, são contingenciadas pelo Chefe do Poder Executivo, mediante uma
sugestão do Ministério do Planejamento e Orçamento, que também não passa pelo crivo do Ministro da
Agricuttura e do Abastecimento. De forma que desejo fazer essa correção, para que não se faça injustiça ao Ministro, que, além de colega nosso, como
Senador da República, é um homem que vem se
desdobrando, com competência, seriedade, transparência e honestidade, para levar avante a solução
dos problemas tão sérios da nossa agricultura.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se·
nador Valmir Campelo. V. Ex" está usando as palavras que eu usaria para definir o Ministro.
Em momento nenhum estou fazendo carga ao
Ministro; pelo contrário, estou até fazendo uma crítica atemporal e sem nominar absolutamente ninguém; esse é um erro do nosso Pais, de longa data;
não se trata de responsabilizar o último Ministro, ou
o .penúltimo, ou o antepenúltimo; precisamos juntar
os Ministérios e as boas cabeças para fazer, definitivamente, um estudo de médio e de longo prazo,
com um projeto agrícola de médio e de longo prazo.
O que não podemos é jogar até colegas nossos para apagar incêndios. O que temos feito é apagar incêndios. Ainda outro dia, estava no Rio Grande
do Sul e observei o que se passou; apesar de toda a
gritaria do público ao dizer que a agricuitura tem recebido subsídios, eles são muito pequenos. Quisera ter'
mos realmente subsidias na aglicultura, porque isso tiraria o País, com toda a certeza, da grave crise social
por que está passando nas grandes cidades.
Continuando, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, dentro desse contexto e dada a importãncia
do sisai para o Estado, que aqui estou focando,
após ter feito um estudo do quadro da economia na
nossa Paraíba, pedimos a necessária retomada do
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processo produtivo do sisai na Paraíba. É absoluta-_
mente indispensável o incentivo a essa cultura tão
significativa do ponto de vista econõrnico e social,
até por uma razão simples: não se pode deilair de
plantar esse vegetal tão resistente às secas nas
áreas de solo mais árido, até porque lá não cresce
mais nada; de chuvas totalmente irregulares, em
que as alternativas de cultura são praticamente inexistentes. As áreas semi-áridas têm-se revelado excelentes para a produção dessa fibra natural de
grande aceitação no mercado interno e externo. As
lavouras hoje existentes necessitam de recuperação
e melhores tratos. Essa recuperação fe<luiidará, certamente, em uma maior produtividade, melhor qualidade das fibras, do que advirá crescimento e melhora da produção e da renda da população local.
A Paraíba, que é o segundo maior produtor de
sisai do Pais, está deixando de plantar sisai por falta
de estímulo ao plantio. Está se tomando praticamente um beneficiador das fibras produzidas em território baiano, deixando de lado a atividade agrícola, tão
importante na região mais árida, para fixaro homem
no campo. As lavouras hoje existentes são lavouras
antigas. As folhas de sisai vêm-diminuindo de tamanho, a qualidade e a produtividade estão piorando
sensivelmente.
Na opinião dos estudiosos da cultura do sisai,
a falta absoluta de uma política na área sisaleira é a
principal responsável pela caótica situação do setor
nos últimos anos. Aliada aos baixos preços dos produtos e às condições climáticas adversas, a ausência de política deSanimou os produtores, levando à
redução brutal da área plantada e ao abandono da
cultura.
Sr"s e Srs. Senadores, nada de concreto tem
sido feito para reverter essa situação. O problemaé
grande demais para continuar a ser ignorado pelo
Poder Público. Aliás, é muito difícil entender tamanho abandono, principalmente-quando se S<ibe que
o Brasil, que produziu, em 1994, cerca de 131 mil toneladas de sisai, com um rendimento de 799 quilos
por hectare, é o maior produtor mundial dessa fibra.
Sr. Presidente, repito: o Brasil é o maior produtor de
sisai, respondendo por 53% da produção mundial,
além de ser grande consumidor interno dessa fibra,
principalmente para a fabricação de papel, de cordas e para o artesanato.
Nosso País é também o maior exportador mundial desse produto, respondendo por cerca de 58%
das exportações mundiais, tanJo de fibras beneficiadas (batidas e prensadas) quanto de produtos industrializados, principalmente fios agrícolas, cabos e ta-
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petas. Entre os demais países produtores, apenas o
- duênia e a Tanzánia são mais expressivos, participando juntos com 23% do total produzido no mundo.
A Paraíba é responsável por 24% da produção
nacional de sisai e por 33% das exportações desse
produto, ocupando o segundo lugar no ranking nacional de produção e exportação dessa libra. Cabe à
Bahia o primeiro lugar, com 73% da produção e 63%
da exportação nacional da libra de sisai.
O Brasil exporta, através do Nordeste, cerca de
70% de sua produção, em tonna de fibras e manutaturados. O pa_rque industrial voltado para a exportação de manutaturados, basicamente tios agrícolas
(binder e baler twine), é composto de várias fábricas localizadas na Paraíba e na Bahia, com capacidade instalada de 180 mil toneladas anuais. Aluaimente, entretanto, opera com capacidade ociosa.
Em meu Estado, o Pólo Industrial de Ros e Celolose de Sisai, integrado por indústrias como a
Brascorda, a Cosibra, a Cisai, a Abrasa, a Compel e
a lsa, situadas na cidade de Bayeux, Conde, Campina Grande e João Pessoa, é responsável por :3.850
empregos diretos e 7.700 empregos indiretos, segundo dados recentes.
Sr. Presidente, a cultura do sisai é viável. Apesar das crises enfrentadas pelo .setor sisaleiro e de
ter havido uma retração da demanda externa do produto, em tennos de quantidade, nos últimos anos a
média dos valores das exportações melhorou. Os
dados de 1992, 1993 e 1994 indicam um ajustamento da demanda do produto nacional em tomo de 100
mil toneladas, o que poderá se estender por mais alguns anos, gerando uma perspectiva otimista de
manutenção do nível de exportações, mesmo com o

quadro de protecionismo do produto europeu e o
efeito da substituição de fibras naturais por fibras
- sintéticas.
_
É claro que não se pode negar a concorrência
da libra sintética no mercado internacional, que ocasiona queda de demanda e de preço do produto.
Mas a situação dos preços no mercado externo já foi

- mui!o-piof-OO~eé-hoje. Das-IJ-S$604 a tonelada registrados em 1976, os preços despencaram para
US$290 a tonelada, em 1991. Atualmente, houve
uma recuperação e a cotação aluai está em US$450
a tonelada.
Os últimos anos, o mercado internacional de
fios agrícolas está, sem dúvida, marciadarnente devi- do entre o fio natural de sisai e o fio sintético (polietileno e polipropileno). O decréscimo dos preços dos
fios agrícolas, verificado em passado recente, ocorreu em função do aumento da capacidade de produ-
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ção e crescimentO da oferta do fio sintétiCo,-qUe Vem

menta desses noventa e seis por cento desperdiça-

substituindo o fio natural de sisai basicamente por
ser bem mais barato.
Há, porém, no quadro atual, uma variável que
não está sendo devidamente considerada e que poderá determinar uma reversão dos prognósticos pessimistas daqueles que acreditam na não ampliação
do mercado internacional para o sisai. Tràta-se do
componente ecológico dos produtos. Não se pode
negar que, neste fim de século; as condições ecológicas do planeta vêm preocupando a todos e vêm
motivando a defesa da utilização de produtos naturais, degradáveis e não poluentcti, como o sisai.
Acredito firmemente que essa preocupação com a
ecologia manterá estabilizadas as exportações mundiais de fibras naturais, justificando o incentivo à sua
produção.
Os principais importadores de nossos fios agrícolas industrializados são os Estados Unidos, que
absorvem mais de oitenta por cento do total de nossas exportações. O mercado europeu tem colocado
resistência ao produto manufaturado brasileiro, impondo uma taxa de importação de doze por cento, o
que inviabiliza as vendas para os países daquele
continente. É Portugal quem abastece o mercado
europeu, adquirindo as fibras da África e do Brasil e
processando-as em suas indústrias.
Os preços médios do produto manufaturado
obtidos nesta década junto ao mercado norte-americano demonstram relativa estabilidade, com uma
média de oitocentos e sessenta e um dólares por toneladas para o produto manufaturado, enquanto o
sisai beneficiado registrou a média de trezentos e oitenta e seis dólares por toneladas, nos últimos cinco
anos. Os preços internos, atualmente, são, em média, vinte e seis centavos o quilo de sisai bruto e trinta e dois centavos o de sisai beneficiado.
Senhoras e Senhores Senadores, não poderia
concluir este pronunciamento sem abordar um aspecto de vital relevância na cultura do sisai: o do seu
aproveitamento. Gostaria de chamar a atenção de
todos para o fato de que, hoje, o aproveitamento do
sisai é de apenas quatro por cento, dos quais três
por cento para fibra, utilizada na fabricação de fios,
sacarias, bolsas, cestos, cordas, e outros, e um por
cento, apenas um por cento, para bucha, utilizada
na fabricação de celulose. Noventa e seis por cento
do sisai é atualmente desperdiçado, oitenta e um por
cento sob a forma de suco e quinze por cento sob a
forma de mucilagem.
Com os avanços tecnólogicos aluais, é difícil
imaginar que não existem alternativas de aproveita-

dos. Quer-me parecer que uma política responsável
· deveria buscar alternativas para esse desperdício,
com forte investimento em pesquisa sobre o sisai,
hoje praticamente inexistente.
Atualmente, dos cem por cento do orçamento
que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
Embrapa, destina à pesquisa do algodão, do amendoim, da -mamona, do gergelim e do sisai, apenas
dois por cento são voltados para a pesquisa do sisal.
Os restantes noventa e oito por cento estão assim
distribuídos: oitenta por cento para o algodão, cinco
por cento para o amendoim, oito por cento para a
mamona e cinco por cento para o gergelim.
Senhor. Presidente, tão insignificante investimento em pesquisa reflete bem o descaso do Governo em relação à cultura do sisai e aos problemas
dos milhares de cidadãos brasileiros que vivem dessã atividade econõmica. As autoridades parecem
desconhecer que resultados positivos têm sido obtidos na modesta pesquisa que vem sendo rea~zada
na área. O técnico da Embrapa, Odilon Ribeiro Ferreira da Silva, em depoimento dado durante a realização de uma Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em três de agosto último, cujo tema era
'Causas e consequências da crise enfrentada pela
cultura sisaleira. Medidas necessárias para retomada do crescimento da produção sisaleira', revelou a
existência de um trabalho importante, realizado em
parceria com o lnepa, para a utilização da folha
come alimentação animal. Utilização essa que compreende o aproveitamento não só da folha, mas também da cab~ do sisai e da mucilagem, que, come
já foi dito, representa quinze por cento do que é extraído da planta.
O experimmto montado pela Embrapa e pelo
lnepa envolveu o tratamento de vinte animais, dMdidos em cinco grupos. Os p.nimais entraram magros e
no fim de cento e oitentá dias estavam em condições de serem abatidos. Foram dadas folhas de sisai
picadas, de diferentes tamanhos, associadas a trinta
por cento de palma; mucilagem associada à palma,
e cabeça do agave associada à palma Os resultados, ainda que preliminares, foram excelentes e deveriam justificar maiores investimentos por parte dos
órgãos competentes.
Um outro experimento que vem sendo adotado
com sucesso por alguns agricultores do semi-árido
paraibano é o da utilização de uma peneira rotativa
desenvolvida pelos técnicos da Embrapa que permite separar a mucilagem da bucha, tomando viável a
utilização da mucilagem para a alimentação animal.

----------------====-~
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Sei também que na estação experimental que
a Embrapa possui no Município de Monteiro, na Paraíba, está sendo estudado o consórcio do sisai com
outras culturas, como o milho, o feijão, a palma, e o
capim búfeo, e ainda o espaçamento e a densidade
do plantio do sisai. Essas pesquisas são extremamente importantes, Senhor Presidente, porque até
recentemente, as pesquisas e os resuHados das
p_esquisas eram oriundos da África e não obtidos
aqui.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, não tenho dúvida de que a pesquisa é uma
questão prioritária para a viabilidade económica da
cultura sisaleira em nosso País, tanto na agricultura
quanto na indústria. Os experimentos atuais, desenvolvidos pelo Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, da Embrapa, precisam ser urgentemente ampliados. os milhares de brasileiros que cultivam o sisal nas terras da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco
e do Rio Grande do Norte não podem continuar
abandonados.
As conseqüências sociais desse abandono do
cultivo do sisai são gravíssimas. Outras culturas não
sobrevivem na região semi-árida. Nenhuma outra
atMdade económica poderia absorver a mão-deobra local. Cinqüenta hectares de sisai mantêm sete
famnias durante o ano, o que equivale à manutenção de quarenta ou cinqüenta pessoas. Enquanto
isso, cem hectares de capim apertam de cem a cento e cinqüenta cabeças de gado e esse gado é cuidado por um único vaqueiro. Como se pode ver, a
simples substituição do sisai pelo capim é capaz de
condenar à miséria grande parte das duzentas mil
pessoas que vivem em função da cultura do sisai na
Paraíba.
Senhor Presidente, é por todas essas razões
que estou lutando para defender a causa dos produtores de sisai. Estou aqui para denunciar que os
agricuHores da lavoura sisaleira estão sendo vítimas
da faHa de política agrícola do Governo. Desta tribuna, quero solicftar ao Governo Federal que tome
providências urgentes para reverter o quadro de miséria hoje existente na abandonada região sisaleira
de meu Estado. É preciso incentivar essa cultura de
tão grande importância social. Se nada for feito, Senhoras e Senhores Senadores, os campos do semiárido paraibano não mais exportarão sisai para o exterior, exportarão, isto sim, miseráveis e indigentes
para os Estados mais prósperos do Brasil.
Rnalmente, considero indispensável registrar
que a nossa luta por um tratamento diferenciado
para a região nordeste ainda tem murro que avançar.

~~~
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A-prova dessa assertiva está concretamente exposta
em matéria do CorreJo Braziliense de domingo, 30
de junho próximo passado.
1 -A lógica do capitalismo explica a afirmativa
do Diretor da Àrea Externa do Bacen, economista
Gustavo Franco.
Todavia, a forma encontrada para expressá-la
foi inteiramente infeliz.
2- AD comentar o concefto Schumpeteriano de
'Destruição Criadora", o Dr. Gustavo aborda a desigualdade económico-social do Nordeste como algo
positivo a ser explorado pelos empresários:
'Temos que aproveitar uma das coisas
mais extraordinárias desse país que é a desigualdade enorme do custo do trabalho enIre as regiões. No Nordeste há um depósito
de trabalhadores baratos muito grande e as
empresas devem explorar esse depósito durante muito tempo."
3 - A abordagem se toma particularmente desalentadora para nós, nordestinos, quando constatamos que o seu autor, um dos idealizadores do Plano
Real, é ninguém menos que o homem que atu03 intensamente no estabelecimento das taxas de juros
que sufocam o setor produtivo, o que, em última
análise, convalida e perpetua tal desigualdade.
4 - Como Senador da República, representante do Estado da Paraíba, empresário e cidadão, gostaria que o meu estado fig_urasse como objeto da atenção dos formuladores da política económica desse país, refletindo possibilidades de esperança e não como fator de produção a ser explorado
por longo tempo como possibilidade de perpetuação
do status quo de miséria e penúria atual.
5 - A leitura que fiz do pronunciamento de Sua
Excelência é a de que ele promoveu um c:mvite
aberto ao dumping social, o que é, de resto, inaceitável para mim.
Encerro afirmando que considero indispensável
registrar que a nossa luta por um tratamento diferenciado para a Região Nordeste ainda tem muito que
avançar. A prova dessa assertiva está concretamente exposta em matéria divulgada pelo Correio BraziJiense de domingo, 30 de junho próximo passado.
A lógica do capitalismo explica a afirmativa do
Diretor da área externa do Bacen, o Economista
Gustavo Franco.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse dado
que eu apresentei em meu discurso e que, tendo em
vista a premência do tempo, eu o encurtei, magoa a
nós, nordestinos. O Dr. Gustavo Franco, em entrevista, afirmou que o Nordeste continua sendo um ce-
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leiro de mão-de-obra barata, devendo os empresários aproveitar, por muito tempo ainda, essa baixa
remuneração, e que essa situação vai se perpetuar.
Nós lamentamos a sua declaração. Esperamos que
haja uma maior inversão de capitais na área da Educação em nossa Região, de forma que possamos
nos liberar, não sendo, permanentemente, os espoliados. Que sejam também tomadas ações para recuperar o sisai e os projetes de médio e longo prazo
na Agricultura, para que não estejamos só apagando
incêndios e dando continuidade à situação colocada
pelo Sr. Gustavo Franco. Para que tal venha a ocorrer, o Governo precisa cuidar da sua obrigação, fazendo investimentos maciços para mudar esse descaso, e poder, dessa forma, soerguer a mão-deobra, qualificando-a.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Levy Dias, 3° Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Júlio Campos, zg Vice-Presidente.

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Na prorrogação da Hora do Expediente V. Ex" terá assegurado o uso da palavra, por 5 minutos, como o primeiroda lista
Concedo a palavra ao Senador Antonio Cartos
Valadares. S. Ex" dispõe de 20 minutos para seu
pronunciamento, por cessão do Senador Bernardo
Cabral.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em tempo de comemoração do Real, eu poderia
estar, hoje, emitindo uma opinião extremamente negativa sobre os êxitos do Plano de Estabilização do
Governo, afirmando, por exemplo, que, em Brasma,
existem mais de 148 mil desempregados; que o índi·
ce de desemprego aumentou em 159% em São
Paulo; que indústrias estão falindo; que o comércio
está fechando; e que a Agricultura, como acentuou o
nobre Senador Ney Suassuna, está vivendo dias vexatórios.
Mas penso que a nossa missão aqui não é somente fazer críticas e criticar por criticar. Assumo a
tribuna nesta tarde, Sr. Presidente, para fazer uma
crttica construtiva. O noticiário da imprensa inundou
o País com uma propaganda enganosa, veiculada,
durante alguns dias, em jornais e canais de televisão
pelo Governo. Quero crer que a culpa dessa propaganda enganosa seja tão-somente da empresa en-
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carregada de fazer a publicidade do Governo. Na
verdade, a empresa já recebeu, ou vai receber,
R$1 O milhões para, em dois filmes de 30 segundos
e quatro spots da mesma natureza. divulgar os êxitos do Governo com o Plano Real em programa também de rádio.
Sr. Presidente, seria, para nós, até um instante
de compreensão não falarmos nesse assunto, mesmo porque a própria empresa encarregada da propaganda, a Oenison Rio Comunicação e Marketing
Ltda, já se encarregou de fazer o desmentido dos erros infantis que cometeu na divulgação. Uma empresa que adquire um contrato de R$1 O milhões e comete erros tão grotescos, graves, induzindo a opinião pública a ter uma idéia do Real que não é real,
merecia, a nosso ver, da parte do Governo, uma
providência rápida e eficaz, já que essa empresa
desgastou a sua imagem. A primeira providência seria promover a rescisão do contrato. Afinaly trata~se
de um contrato de R$10 milhões e a empresa não
teve competência sequer para divulgar a verdade
sobre o que está acontecendo no Brasil, na implantação, durante esses dois anos, do Plano Real.
Sr. Presidente, a referida empresa divulgou
que entre julho de 1994 e junho de 1996 houve um
aumento de consumo de alimentos em geral da ordem de 30%. Mas o IBGE e a Companhia Nacional
de Abastecimento vieram a tempo e desmentiram a
empresa contratada pelo Governo, ou seja, na realidade, o aumento foi de 12%. Vejam, Senhores, que
erro descomunal praticado por essa empresa que
recebeu R$1 o milhões do Governo.
No setor de massas, segundo a publicidade
paga, houve um acréscimo de 16% no consumo,
quando, na realidade, houve um decréscimo de 6%.
Com relação aos biscoitos, a empresa errou até contra o próprio Governo, pois afirmou que houve um
aumento de consumo da ordem de 30%, mas o aumento foi de 43,7%.
No que diz respeito à carne, segundo a empresa
contratada para orga.'lizar a publicidade do Governo,
houve um aumento de 96% no seu consumo. Mas, na
realidade. esse aumento foi de apenas 16,99%.
O frango, considerado o rei do Plano Real essa notícia saiu estampada nos meios de comunicação, canais de televisão e rádios - teve um aumento de consumo da ordem de 80%. E, na realidade, o aumento foi de 36,61%.
O aumento de consumo dos ovos teria sido de
82%. Mas, na realidade, foi de 19,57%.
O feijão, segundo a publicidade, teve um aumento de consumo de 87% nesses dois anos de
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Plano Real. E, através de dados oficiais do próprio
Governo, verificamos que esse aumento não passou
de5,94%.
Sr. Presidente, quero crer que um erro tão
grosseiro como este poderia ser cometido num pais,
suponhamos, da África, o mais subdesenvolvido
possfvel. Mas aconteceu no Brasil, um pais mergulhado na era da Internet. da TV a cabo, e que tem
órgãos como o IBGE que podem suprir o Governo
de informações precisas a respetto de qualquer assunto, quanto mais sobre o desenvolvimento do Plano Real.
É estranho que isso tenha acontecido e o Governo não tenha tomado nenhuma atitude. Se eu
fosse o Presidente da República, a primeira coisa
que faria seria determinar, de imediato, o cancelamento do contrato dessa empresa que colocou em
situação ridícula o Govémo Federal.
Um colega nosso, em tom de chiste e de brincadeira com o Governo, disse-me: "Valadares, não
estranhe, porque esses erros tão acachapantes na
divulgação dos dados sobre o Plano Real talvez tenham acontecido devido às viagens constantes ao
exterior do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que foi à Alemanha, à França, à Inglaterra, ao Japão, aos pafses mais desenvolvidos
do mundo; e os órgãos de comunicação do Governo
talvez tenham confundido o consumo desses paises
com o consumo do povo brasileiro."
Por que a empresa contratada pelo Governo
divulgou que o aumento de consumo de ovos foi de
82%? Talvez a Denison Rio Comunicação tenha se
confundido com o caso da Inglaterra, onde, por causa do caso da vaca louca, talvez tenha havido esse
aumento de consumo de ovos em 82%. E assim, a
empresa transferiu esse dado de um país desenvolvido como a Inglaterra, onde está havendo uma crise na venda de carne, para o Brasil.
Na realidade, ao invés de um aumento de 82%
no consumo de ovos, houve apenas 19,5%.
De sorte, Sr. Presidente, -que é lamentável que
o Presidente da República não tenha tomado uma
atitude drástica, porque o seu Governo foi motivo de
zombaria geral em todo o Brasil.
Ainda ontem - eu não estava aqui, mas tomei
conhecimento • o Senador Lauro Campos se referiu
a este assunto da propaganda enganosa feita por
essa empresa contratada pelo Governo. O Governo
teria que tomar a atttude exigida pela sociedade, que
é quem está pagando esses R$1 O milhões. Essa
empresa errou, cometeu equívocos monstruosos
que, de certa forma, coloca em cheque o Governo. E
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a única providência que o Governo exigiu da empre-

sa foi que desmentisse os dados divulgados.
Num país.c:omq o Brasil, que é o campeão das
desigualdades mundiais, perdendo, vejam só, para a
Guatemala, África do Sul, Quênia, Zimbabue, Panamá, Chile, Guiné Bissau, Egtto, Senegal, quando se
divulgam dados como esses - constatados depois
como· mentirosos -. os brasileiros menos avisados
começam a bater palmas e a acredttar que o Brasil
está vivendo uma situação excepcional, em que todos estão comendo bem, todos estão tendo uma
vida feliz e não há o que reclamar.
Mas se verificarmos dados divulgados pela Folha de S.Paulo de hoje ficaremos estarrecidos. Com
respetto à distribuição de renda no Brasil, os dados
são seguintes: renda dos 20% mais ricos - 63,3%;
renda dos 50% mais pobres - 11,6%. Ou seja, apenas 50% dos mais pobres do Brasil participam com
o- percentual ínfimo de 11,6% da riqueza nacional,
perdendo para os países a que me referi anteriormente.
No ano de 1993, a renda dos 40% mais pobres
no Brasil era de 7%, enquanto a renda dos 10%
mais rico era de 51,3%. Ora, em comparaçãoccom
esses dados divulgados em 1993, 1989 até 1991, o
Brasil perde para os países considerados pertencentes ao mundo subdesenvolvido.
·
Quando uma empresa como essa divulga dados que deixa muita gente, na· primeira hora, otimista, é de se supor que o Governo Federal, usando de
sua autoridade, chame o Ministro competente - das
Comunicações ou o Ministério responsável pelo pagamento - e diga que esse contrato está desmoralizando o Governo. A empresa, certamente - isso não
foi provado-, não teria agido de má-fé, mas cometeu
um ato de tamanha incompetência que não merece
receber R$10 milhões. Esse dinheiro, Senador Laura Campos, está saindo de todos nós, da sociedade
brasileira.
A minha palavra é no sentido de que o Governo Federal tome alguma providência, porque, do
contrário, todas as vezes que uma empresa cometer
uma impropriedade como essa e não acontecer
nada, quem se desmoralizará cada vez mais é o Governo, é a instituição governamental. E o Senado
Federal, que é quem fiscaliza, ao lado da Câmara
dos Deputados, a aplicação dos recursos, haverá de
se deter sobre esse contrato.
Apresentaremos requerimento de informações
no sentido de saber como o Governo pôde contratar
uma empresa que cometeu impropriedades tão graves contra o Erário e a Nação brasileira.
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O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Concedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Lauro Campos - Exm2 Senador Antonio
Carlos Valadares, muitas vezes é errando que se
acerta. Agora, por exemplo, Sua Excelência o Presidente da República acaba de se manifestar arrependido por ter criado o Proer tão tarde. O Banco Central se arrepende de ter fiscalizado tão mal. Será que
tudo isso não vem mostrar que é errando que se
acerta? Quis realmente passar uma propaganda enganosa e justificar algumas medidas que visam a reduzir o consumo. O consumo de feijão aumentou
muito. Se tivesse sido apenas 1 ,7%, como na realidade o foi, ou seja, uns dez bagos de feijão por ano,
não haveria justificativa para se reduzir e arrochar o
salário mínimo, tomando as medidas que foram tomadas para reduzir o consumo. Portanto, a renda
correspondente, como V. Ex' acaba de enfatizar, já
bate o recorde mundial. De modo que a medida proposta por V. Ex• é digna dos maiores encõmios e da
minha completa solidariedade. Realmente, esta empresa precisa prestar contas do dinheiro que recebeu para enganar os leitores brasileiros. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Agradeço a V. Ex', Senador Lauro Campos.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex' um
aparte, Senador Antonio Carlos Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Pedro Simon - Considero da maior importância o pronunciamento de V. Ex'. Imaginávamos que isso não aconteceria mais. VIVemos isso no
Brasil na época do "Ame-o ou Deixe-o", na época do
"Milagre Econõmieo", quando se chegava ao máximo de dizer que os Estados Unidos estavam chamando o então Ministro da Fazenda do Brasil para
ajudá-los a sair da crise em que se encontravam,
porque o m.undo, boquiaberto, olhava para a solução
brasileira. E muito cruel isso que está acontecendo.
Já vi duas situações em que se analisa a questão do
nosso querido Partido, o PSDB. Uma, é essa da distribuição com relação às vantagens que teriam sido
dadas aos parlamentares e prefeitos do PSDB. A colunista do jornal O Globo, de ontem, na sua segunda página, chama a atenção para isso. O partido é
muito bom, é honesto, é decente, é digno, mas
quando chega ao poder aparece igual. Então, esta é
uma questão que tem que ser esclarecida. A outra, é
essa de V. Ex": de repente, não mais do que de re-
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pente, estamos aí a ver o quê? A ver um Governo
sério, honesto, digno, que lutou para chegar lá - e no
qual temos toda a confiança - assistir à empresa de
publicidade a dizer dados. Sinceramente, estou tomando conhecimento desses outros números através de V. Ex'. Assisti na televisão, acreditei e gostei,
porque nunca me passou pela cabeça que o Governo de um cidadão, como o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, iria deixar números que, segundo
diz V. Ex', são ridículos. Acho que isso é sério demais. Mexe naquilo que é mais sério num governo,
como o do Senhor Fernando Henrique Cardoso: a
credibilidade. É evidente que nem V. Ex", nem eu
estamos dizendo que o Senhor Fernando Henrique
Cardoso é culpado do que aconteceu. Mas passa a
ser responsável por isso. Acho que essa empresa
deve ter urna administração de tal maneira que, inclusive, pode ser processada pelo abalo da credibiHdade do Governo. A meu ver, o Governo não só
deve exigir providências, não só deve exigir correção dos dados, mas o Governo deve ir além: deve
cobrar, executar essa empresa. A ser verdade o que
V. Ex" diz- e não duvido de V. Ex' refiro-me aos corretos números apresentados - um Governo como
de Fernando Henrique Cardoso, que lança dados
como esse que emociona - deixou-me feliz, contente
- ao andar no domingo pelo interior, em campanha
por candidatos do meu Partido, elogiei os dados e,
no entanto, ao chegar a este plenário ouço V. Ex• dizer que não são verdadeiros. A não ser verdade, o
Governo tem que executar, tem que conrigir e cobrar
dessa empresa, porque ela mexeu no que tem de
mais sério, que é a credibilidade do Governo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Senador Pedro Simon, as informações que desmentem
a propaganda enganosa do Governo, cuja primeira
responsável é a Denison Rio Comunicações e Marketing Ltda, foram publicadas no jornal Folha de
S.Paulo.
O Sr. Pedro Simon- Eu gostaria que V. Ex',
de saída, não dissesse do Governo, e sim da empresa que está fazendo a propaganda do Governo. Se
o Governo tomar uma posição e conrigir tudo bem.
Agora, se não tomar posição, se não fizer nada, af
sim, a culpa será do Governo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Exalo. Os dados foram divulgados pelos jornais Folha de S.Paulo e Correio Braziliense. São da Associação Brasileira de Indústria de Alimentação e da
União Brasileira de Avicultura, quer dizer, são dados
oficiais de organizações ligadas ao setor de alimentos, dados irrefutáveis que inclusive são reconheci·
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dos pela própria empresa. O único castigo que a

câmbio e nos juros, ou nós vamos ter a estrutura in-

empresa mereceu por parte do Governo foi só pedir
desculpas à população brasileira. Não houve nenhuma atitude - conforme citei no início do nosso pronunciamento - séria do Governo para se dizer que
tais casos não voltem a acontecer. A meu ver, a penalidade seria não só ~processar, como V. Ex' se referiu, mas também rescindir o contrato efetivado
com a empresa.
O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALAOARES Com prazer, ouço o nob~ Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião - Quero assumir, aqui
e agora, a defesa da empresa Denison Rio que está
sendo linchada neste plenário indevidamente. A empresa trabalhou com dados do Governo e jamais teria posto o comercial no ar sem a sua aproVação. O
setor de comunicação do Governo Federal assistiu e
autorizou a inserção, na televiSão e nos veícúlos, da
matéria propagandista veiculada. A minha preocupação diante desse caso é muito maior.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- V.
Ex• tem razão, porque o Governo não puniu empresa. Como o Governo não puniu a empresa, é certo que ele tem culpa.
O Sr. Roberto Requião - Foi mais uma "tretazinha" montada a dois, uma tapeação para iludir a
população. Não deu certo. Houve a denúncia e, num
acerto a dois, o Governo condena a empresa, a empresa pede desculpas. Mas, sem sombra de dúvida,
a responsabilidade pela veiculação é do Governo
Federal, e a empresa jamais teria posto o comercial
no ar sem que o Governo tivesse revisto e autorizado. A minha preocupação vai mais longe, pois estou
preocupado com os nossos "peessedebistas" no
Congresso Nacional, porque se o Governo está errando tanto nesses dados, imagino o que pode ter
acontecido com aquela tal lista de aliados infiéis. Se
a lista contiver a mesma proporção de erros que os
dados estatísticos do Plano Real ofereceram à população, injustiças incríveis podem estar séndo cometidas, aliados sendo evitados naquela distribuição
de verbas do Fundo de Educação e das verbas do
Programa Comunidade Solidária. Senador, o que
estou tentando dizer é que isso tudo não passa de
uma grande brincadeira. Ao invés da informação
correta e do convencimento das bases polttieas do
Governo, temos esse divertimento - repito eu - do
italiano divertire - desviar do que importa. O Plano
Real está numa entaladela: ou o Governo mexe no

dustrial e agrícola do País completamente sucateada. E se mexer nos juros teremos, sem sombra de
dúvida, um retomo progressivo do processo inflaciohário. ·

a
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Eu
pediria ao Presidente autorização para conceder um
~aparte rápido aos dois Senadores que me solicitaram.
· Concedo o aparte ao nobre Senador EsperidiãoAmin.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Antonio Carlos Valadares, _a respeito do assunto, eu tenho a
convicção de que V. Ex" fá ó ~esgotou, e o jornal do
Senado já dá conta de colocação pelo menos coincidente, semelhante, que o Senador Laura Campos fizera na sessão de ontem. Acho que o episódio está
suficientemente conhecido. Pelo que a imprensa diVulgou, a empresa Oenison Rio se propõe a repor no
ar as cifras verdadeiras. Tenho a convicção, porém,
de que educaria muito os profissionais da publicidade, principalmente os mais talentosos, conio é o
caso daqueles que setvem à agência Denison, educaria bem a imposição de alguma pena aCessória
assemelhada ao serviço civil obrigatório - que é objeto de emenda, projeto do nosso eminente Senador
Antonio Carlos Magalhães, subscrita com o apoiamenta, ainda que desnecessário porque fui o 29° a
assinar. Penso que a Denison deveria ser condena-·
da a reduzir um pouco a defasagem entre os números que propagou e os que, lamentavelmente, são
verdadeiros; entre os percentuais de consumo, entre
os volumes de consumo que. V. Ex' supõe terem
sido inspirados no consumo da Alemanha, da Inglaterra ou da França e aqueles que, infelizmente, ainda são realidade brasileira, contribuindo com determinada quantidade de frango, ovos, feijão, massas.
Ou seja, uma pena em espécie para o Programa Comunidade Solidária. Acho que educaria muito a publicidade e ao consumidor brasileiro se a Denison se
auto-impusesse - já que a lei não o faz - uma penalidade em espécie, repito, aumentando o volume das
cestas básicas que o Comunidade Solidária está distribuindo pelo Brasil afora.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Garanto que se a idéia de V. Ex' fosse atendida, milhares e milhares de pobres que estão passando
fome, em decorrência dessa política que promove o
desemprego, passariam a comer melhor.
Como se referiu o Senador Pedro Simon, seria
uma forma de indenizar os prejuízos causados ao
Governo pela propaganda enganosa, ineficiente e
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incompetente da empresa contratada pela soma fabulosa de US$10 milhões para fazer 2 filmes de 30
segundos e 4 spots ou gravações com mesma duração para as emissoras de rádio em todo o Brasil.
Mas, nobre Senador, acho que a penalidade ainda
seria pouca A meu ver, deveria haver rescisão de
conlr<!tO e, em seguida, ação por perdas e danos
porque a imagem do Governo foi arranhada nesse
episódio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência prorroga a hora do Expediente por 15 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação de Uderança.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade
como Líder do PSB. S. EJCI dispõe de 05 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para
uma comunicação de liderança. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero me dirigir à Mesa do
Senado e aos colegas Senadores, porque a questão
da divergência entre a Companhia Vale do Rio Doce
e os garimpeiros de Serra Pelada toma ãmbtto, cresce e sensibiliza parte do Congresso Nacional e da
Assembléia Legislativa do meu Estado.
Nesta quinta-feira, dia 11, estará se deslocando, oficialmente, da Cãmara Federal, uma comissão
de 11 Deputados Federais que irão até Serra Pelada, em Carajás • ficarão lá durante a sexta-feira e o
sábado -, para ouvir tanto os representantes da Vale
do Rio Doce quanto os garimpeiros de Serra Pelada
e visttando o garimpo ln toco. A Assembléia Legislativa do Estado do Pará também estará mandando,
na mesma ocasião, uma comissão oficial de Deputados Estaduais àquela localidade.
O Senado Federal constituiu comissão especial
para tratar deste assunto, destinada a apurar, in
loco, a situação dos garimpeiros em Serra Pelada,
além de elaborar e apresentar relatório a ser encaminhado à Presidência da República, com subsídios
que possibilitem resolver o atual estado de conflito
existente na região.
Rnalmente, todas as Casas do Poder Legislativo se envolvem com a questão. Faço um apelo para
a Mesa e para os Srs. Senadores no sentido de que
o Senado Federal também mande sua comissão que já está criada, falta ser instalada - para fazer
parte nesse trabalho que envolve tantos interesses.
São membros titulares dessa comissão: Senador Emendes Amorim, que é o autor da proposta,
Senador Gilvam Borges, Edison Lobão, que é do
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Maranhão e representa. evidentemente. um número
enorme de pessoas envolvidas com essa questão,
Senador Bello Parga, Coutinho Jorge, do meu Estado, Senador Sebastião Rocha e eu. SãQ membros
suplentes: Senadora Marluce Pinto, Senador João
França, Senador Jonas Pinheiro, Senador Júlio
Campos, que preside a sessão neste momento, e
Senador Jefferson Péres.
Apelo para que a Mesa do Senado busque resolver o problema do transporte; parece-me que
está sendo solicitado um avião da Aeronáutica para
fazer esse deslocamento. Gostaria que a Mesa se
empenhasse, a fim de obter uma resposta positiva
sobre essa questão, porque precisamos sair daqui
na quinta-feira. A Câmara Federal optou por enviar
osSrs. Deputados por empresa de linha comercial,
a Varig, que voa para Carajás: Poderia ser também
a opção dos Senadores.
É necessário que a Mesa permita a instalação
d~s_sa comissão, buscando promover uma reunião
até amanhã no sentido de instalá-la - ainda que não
estejamos no período ordinário -, e que sejam escolhidos presidente e relator, a fim de que possamos
participar desse evento tão importante. De nada
adianta existir essa comissão, se ela não atuar conjuntamente com a Comissão da Câmara e com a
Comissão da Assembléia Legislativa do Estado do
Pará.
Portanto, apelo à Mesa para que providencie
nosso deslocamento até Serra Pelada, a fim de trazermos subsídios suficientes para que o Presidente
da República tome posição a respetto dessa questão, e não faça o que a Vale do Rio Doce e os grandes empresários da mineração estão querenào, qual
seja: o confronto, a utilização das Forças Armadas
para deslocarem os garimpeiros daquela área.
Era a comunicação que eu queria fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, para
uma comunicação. S. Ex' dispõe de 03 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-Pf-.
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orado-·.; Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é uma co,,
cação Inadiável, com capitis diminutio média, '-''•'3
vez que o Regimento estabelece 05 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Mas já
ultrapassamos 15 minutos, nobre Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Graças à boa vontade da Mesa com os oradores que excederam o tempo.
Sr. Presidente, recebo do Paraná, do Diretório
Municipal do PMDB de Cambará, oficio enviado ao

00360

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Presidente do Diretório, Sr. Muhamad Ali Hanzé,
realmente, muito estranho.
O Paraná, no aluai Governo, tem se destacado
pela criação de projetas originais: há a Vila Rural, de
que o Presidente da República gostou tanto; a Usina
de Idéias; o Farol do Saber; o Foguete das Boas Intenções. O próprio Palácio lguaçu se transforma em
plataforma de lançamentos de projetas igual ao
Cabo Canaveral, dificilmente fotografáveis, mas
sempre lançados pela mídia com a mesma desenvoltura com que o Governo Federal lançou os dados
do Plano Real.
Sr. Presidente, o ofício é da Polícia Militar do
Estado do Paraná, Comando do Policiamento do Interior, Segundo Batalhão de Polícia Militar. Assina-o
o Comandante do Batalhão, Maurício Dechandt Rezende e está vazado nos seguintes termos:
'Tem este a finalidade de solicitar a V.

s•• - ele se dirige ao Presidente do Diretório
do PMDB - 'dados dos militantes desse Partido, em virtude da intensa movimentação,
no meio político, decorrente da proximidade
do pleito eleitoral (Cãmara Municipal e Prefeitura) neste ano de 1966, a qual mobilizou
e mobiliza pol~icos da área dessa Companhia, em novas filiações e mudanças da Direteria Regional, bem como nova postura
política.'
A área não é mais do Município, Senador Antonio Carlos Magalhães; é da Companhia do nosso 32
Sargento. Ele apresenta três solicitações ao Presidente do Diretório:
a) Dos políticos: nome, endereço, telefone, fax,
classe que representa, cargo que ocupa, filiação e
pretensões políticas individualizadas;
b) Das diretorias regionais: endereço, telefone,
presidente, número de filiados, tendências políticopartidárias ou ideológicas, e forma ou sistemática de
filiação.
c) Principal liderança do partido.
Acabo de informar, por fax, ao Governador do
Estado que este é um projeto de geração da Gestapo. Essas práticas eram comuns na Itália, de Mussolini, e na Alemanha, de Hitler. O Governador deve
tomar atitudes muito rápidas.
Amanhã, desta tribuna, quero poder comunicar
aos Srs. Senadores que o Sr. Governador do Estado
mandou prender imediatamente o Comandante dessa Companhia e o retirou das forças da Polícia Militar do Paraná. Caso contrário, terei que comunicar
que à bandeira do PDT do Paraná acoplou-se decididamente e definitivamente a cruz suástica.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet para uma
breve comunicação.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, faço à Casa
uma comunicação fúnebre. No último sábado, faleceu em Campo Grande Ricardo Brandão, advogado
que teve a sua vida marcada pela defesa dos direitos humanos.
Ricardo Brandão militou mais de 30 anos no
Movimento Estudantil e em Partidos Pol~icos, como
o Partido Comunista Brasileiro e o Partido dos Tra. balhadores. Foi, antes de tudo, um verdadeiro democrata. Adversário de peso e de respeito.
Esse ilustre advogado, membro da Anistia Internacional, foi um dos fundadores do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza e presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil, seção MS. Quando esteve à
frente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos
Marçal de Souza, Ricardo Brandão aluou como assistente de acusação dos mandantes do assassinato
do líder indígena Marçal de Souza e na morte de
Guariba, adolescente torturado e morto em 1986.
Devido a sua opção política, Ricardo Brandão
acabou ingressando no Partido Comunista Brasileiro
em 1963, tom<1ndo-se militante ativo, enquanto cursava a Faculdade de Direito Cândido Mendes, no
Rio de Janeiro. Existem vários registres de suas peripécias para fugir da perseguição política dessa
época Segundo depoimento de amigos, Ricardo
Brandão foi preso e torturado quatro vezes durante o
regime militar. Ainda assim, recusou-se a apontar ligação de políticos de Mato Grosso do Sul com o
Partido Comunista.
Ricardo Brandão veio para Mato Grosso do Sul
em 1967, fixando-se inicialmente em Ponta Porã, onde
atuou como advogado até 1980, quando se transferiu
para a Capital do Estado. Em 1987, deixou o Partido
Comunista Brasileiro e filiou-se ao Partido dos T rabalhadores, pelo qual disputou vários pleitos: em 1994,
foi candidato a uma vaga para o Senado Federal. Fomos adversários, razão pela qual pude constatar sua
lealdade e dignidade. Sempre defendeu, com tenacidade, suas idéias. Participamos de diversos debates
em clima de perfeita harmonia e respeito mútuo.
Ricardo Brandão defendia com intenso arder
as suas idéias, mas sempre respeitou as ·de seus
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semelhantes. Não se conhece uma passagem de
sua vida profissional, como advogado e como político, que não fosse marcada pela grandeza da defesa
daquilo que acreditava. Honrou a Advocacia e foi
considerado exemplo de abnegação e honradez. Por
isso, os advogados, os companheiros políticos mesmo aqueles que não comungavam com as suas
idéias - e a sociedade sul-matOilrossense lamentam
profundamente a perda irreparável e prematura do
brilhante advogado e do defensor intransigente dos
direitos humanos.
Como amigo e representante de Mato Grosso
do Sul nesta Casa, registro com profundo pesar o falecimento de Ricardo Brandão.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para uma
comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de 05 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, com todo o carinho e respeito que tenho pelo PT, manifesto minha profunda estranheza
pela decisão do Diretório Nacional daquele Partido,
que fechou questão contrariamente- ao imposto sobre os cheques.
Não consigo entender essa atitude, Sr. Presidente, em se tratando de um Partido que tem a linha
de ação, o conteúdo, a ideologia do PT. O Partido
dos Trabalhadores não precisaria votar favoravelmente; no entanto, orientar a Bancada para votar

contrariamente não me parece correto. Poderia o Diretório Nacional ter deixado a questão em aberto,
para que cada Parlamentar pudesse votar de acordo
com su_a consciência. Não conSigo entender essa

atitude.
Entendo por que a FIESP é contrária, entendo
por que a Confederação Nacional de Empresas é
contrário; é uma posição najural. É compreensivel
que esses grandes empresários sejam contrários,
que o Presidente da Confederação Nacional da Indústria também o seja. São homens de bem, são homens sérios, são homens respeitáveis, mas têm
uma posição contrária a essa questão. Mas tem muita gente que é contrária, porque sãbe que deve ser
contrária.
Fui Líder do Governo Itamar. Na época, votamos esse projeto. Ele foi aprovado por um Senado
cujo plenário estava lotado. Estava presente o Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo,
que fazia uma pressão sobre nós. Nesse dia, o voto
do Mário Covas foi heróico. Um empresário, nas ga-
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lerias, disse: - V. Ex' vota favoravelmente agora,
mas quero vilr·quando for pedir voto para ser Governador de São Paulo! Ele respondeu: -Vou pedir voto
para ser Governador de São Paulo, mas vou fazê-lo
em paz com a minha consciência, porque acho que
esse é um imposto justo, sério e necessário.
Há muitos impostos? Sim. É preciso reduzir o
número de impostos? Sim. Tudo isso é verdade,
mas, na minha opinião, Sr. Presidente, esse é um
imposto que vem para ficar- e que deve ficar - porque é justo, é correto, é necessário.
O imposto sobre os cheques só vai ser pago
por quem tem como fazê-lo. Esse é o único imposto
que o pobre não vai pagar - quem ganha até cinco
salários paga, mas isso é descontado depois - e
nem o aposentado. Além de o pobre e o aposentado
não pagarem, sabemos que se trata de um imposto
destinado à área da saúde.
Meus queridos amigos do PT, dizer que quem
tem de arrumar dinheiro para a saúde é o Governo é
uma verdade; dizer que a culpa pelo fato de a área
da saúde se encontrar no estado em que. está é do
Governo, também é uma verdade. Meus queridos
amigos do PT, levantem suas dúvidas porque eu
também as levanto. Estranho, por exemplo, as notícias segundo as quais apenas os Pa~amentares que
votam com o Governo terão aprovadas as emendas
ao Orçamento. Graças a Deus, Sr. Presidente, não
apresentei nenhuma emenda. Por isso, não vou ter
nenhuma emenda aceita. Deixo claro: não terei
emendas ao Orçamento aprovadas não por votar
contrariamente ao Governo, mas porque não as
apresentei.
Sr. Presidente, o PSDB é o Partido dos puros,
é o Partido que tem o que há de mais belo na vida
política deste País. Seus integrantes são aqueles
que saíram do MDB e que me disseram o seguinte: Simon, você vai ficar no PMDB? Não dá para ficar
aí. Olha essa companhia! Isso vai virar um Centrão!
Tu tens que sair,- Simon, pelo amor de Deus! Diziam
que eu tinha que sair do PMDB. Formou-se então o
Partido dos puros, que é o PSDB. O Partido dos limpos, dos dignos, dos corretos é o PSDB.
Tem razão o PT, quando estranha que Deputados e Senadores que votam com o Governo têm dinheiro para as suas verbas de eleição. Quem não
vota, não tem dinheiro. Mas isso não tem nada a
ver, meu querido Líder, com o projeto do imposto sobre o cheque. Em primeiro lugar, é um absurdo votar
contra um imposto cuja destinação é específica: a
saúde. Ah! Mas pode-se encontrar dinheiro em outro
lugar. Mas que bom que já tem um imposto deterrni-
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nado para o problema da saúde, que é o nQ 1 neste
País. Em segundo lugar, com a criação desse imposto, anteriormente, atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. Quando o criamos, dissemos que era justo porque atenderia a economia informai; até o traficante de coca, até o jogo do bicho,
todo cidadão, o médico, o advogado que dá recibo,
o que não dá recibo, e que ganha 40, 50, 100, 200
por mês, e registra 05, pelo menos o imposto sobre
o cheque ele teria de pagar. Esta foi a razão.
Mas atingimos o que não tínhamos previsto: o
Caixa 2; atingimos o Caixa 2 das grandes empresas;
colocamos a nu, praticamente, toda empresa que
tem Caixa 2. E se confirmou o que disse o falecido
PC Farias, quando depôs na Comissão do lmpeachment, e nos viu ficar boquiabertos ao ouvir falar em
contas paralelas, contas fantasmas. Ele nos dizia:
"Mas o que é isso? Qual o empresário que não tem?
Não há quem não tenha cinco, seis, sete contas fantasmas! Todo mundo tem!"
Pois isso atinge, Sr. Presidente. Ou será que a
Fiesp vem bancar essa guerra, essa campanha de
televisão, onde não vi - quero saber qual é o cidadão
- quem é o trabalhador brasileiro que está pagando
e que está interessado nessa publicidade violenta
contra o imposto! Essa publicidade enorme contra o
imposto no rádio e na televisão.
Pois o PT, meu querido Líder, um Partido como
o PT ... O PFL está certo, o PFL está numa luta total,
absoluta, correta. Acho que a posição do meu querido amigo Inocêncio é correta, criando mil obstáculos
para não passar o imposto.
o Sr. Antonio Carlos Valadares- Quero fazer
justiça: a() no-sso ACM, porque S. Ex' votou favorável.

O SR. PEDRO SIMON - O ACM é uma entidade diferente; S. Ex• é PFL. Não dá para identificarvamos fazer justiça. O PFL tem a fase da bondade,
a outra fase. Mas faça essa justiça, Senador Antonio
Carlos Valadares. Ele é um médicO e entende a importãncia do imposto, além das pontes de safena do nosso amigo Jatene, que faz uma ligação direta com relação ao querido amigo Antonio Carlos Magalhães.
Mas, na verdade, o PFL está certo. O meu
querido amigo Bornhausen, o hoje Presidente, amanhã Embaixador eii\ Portugal, está certo: banqueiro
e grande empresário é contra. Isso é' l1m escãndalo
tão grande, ·sr. Presidente, que não entendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai me
convencer da decisão do Supremo.
Vamos supor que o Senador Pedro Simon tenha que pagar imposto sobre um cheque de R$200
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mil e a fiscalização queira confirmar a informação.

Não pode, porque o sigilo bancãrio impede. O banco
pode saber e a fiscalização não pode saber de onde
saem os R$200 mil. Por quê? Porque há um conluio
nesse sentido, Sr. Presidente.
Olha, meu querido Uder, tenho muito carinho,
muito respe~o pelo PT, e tenho d~o que na época
em que estamos vivendo, conturbada, onde é tão difícil analisar a vida dos Partidos, quem vejo que tem
uma linha de. coerência, a qual respeito, é o PT.
Mas, juro por Deus, não consigo entender o voto do
PT nesse imposto sobre o cheque. Faço um apelo
dramático à Câmara dos Deputados, já que estão
querendo massacrar o Ministro Jatene, transformando-o em diabo. Dizem que o Sr. Jatene é um grande
médico mas que não entende nada de política de
medicina, ele que foi - todos reconhecem - o grande
Secretário de Saúde, ainda no tempo do Sr. Maluf;
ele que veio aqui dar um show de competência,
mostrando qual o verdadeiro sentido da saúde ao dizer que temos de terminar com essa história das
empreiteiras dizerem quais são as obras de saúde,
quais os hospMis e chega a empreiteira perante o
coitado do prefeito e diz: - •o hospMI está aqui, a
maquete está pronta, a receita está aqui e está pronta•.
Sr. Presidente, é triste, mas ainda me atrevo a
fazer um apelo dramático ao PT: pelo menos libere a
Bancada! Meu querido líder do PT, já imaginou senão for aprovado o projeto sobre o cheque e o número que faltar for o número que o PT deixar de votar?
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Lamento não poder prorrogar mais o Expediente para ouvirmos o Senador Pedro Simon.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, pela
Liderança do PT. S. Ex' dispõe de os minutos.
O SR. IRIS REZENill: ~ Sr. Presidente, quero
que V. Ex' garanta, posteriormente, a minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em seguida, Senador lris Rezende, falarão V. Ex' e o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, sei do carinho e do respe~o que o Senador Pedro Simon tem pelo Partido
dos Trabalhadores. É recíproco.
Como líder do PT, sinceramente, fico numa
posição até desconfortável. Toda nossa Bancada do
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PT, no Senado, era favorável à CPMF. O Partido,
primeiro, discutiu no seu Oiretório Nacional e tomou
uma posição, por ampla maioria, contrária à CPMF.
Isso se deu inclusive antes da votação dessa matéria no Senado.
A Bancada do PT, no Senado, fez um recurso
para que se rediscutisse essa questão. O Diretório
Nacional rediscutiu e manteve a posição contrária à
CPMF.
Como o Oiretório manteve a posição contrária,
a Bancada do PT, no Senado, unanimemente, apesar de unanimemente ser favorável à CPMF, votou
contra essa contribuição. Der.ois disso, o Deputado
Eduardo Jorge fez um novo re-curso ao Diretório Nacional e uma maioria circunstancial - 28 a 27 - aprovou a posição do Partido favorável à CPMF.
Como estava claro que era uma maioria circunstancial, houve um novo recurso, assinado por
22 Deput.ados, para que o Diretório Nacional rediscutisse a questão e na sua última reunião, em São
Paulo, por uma ampla maioria, tomou-se a posição
contrária à CPMF.
Eu reconheço e sou defensor da CPMF, mas o
próprio Senador Pedro Simon, durante seu pronunciamento, levantou alguns pontos que foram decisivos na discussão do PT e na adoçáô dê sua pc;sição
contrária.
São manchetes dos jornais: "Prefeitos denunciam manipulação política de verbas•, "Oposição fica
sem verbas para cidades", "A análise comprova favorecimento a tucanos", "Ministério da Agricultura
beneficia PSDB", e isso sem contar o próprio caso
do Proer, do qual já foram investidos não sei quantos bilhões para salvar bancos.
Esse-s argumentos foram decisivos na reunião
do PT, no sentido de que se se têm recursos para
todos esses fatos - para bancos, para fazer convênios eleitoreiros, para favorecer os tucanos etc -, por
que se criar um novo imposto para a saúde?
Além disso, um outro fato, citado pelo Senador
Pedro Simon, teve um peso fundamental: o Brasil
estaria criando - como já criou no ano passado - um
imposto surrealista; nesse caso, a Receita Federal,
órgão encarregado de fiscalizar, não tem como fazêlo, em função dessa interpretação esdrúxula do sigilo bancário em nosso País. Esse, inclusive, é um
dos motivos pelos quais Sou favorável à CPMF, não
só para a saúde, como também um imposto sobre
movimentação financeira. Se chegannos a uma situação em que haja esse imposto, atingiremos uma
situação insustentável para se manter a interpretação do sigilo bancário como está hoje.
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Embora tenha uma posição contrária à do Diretório, creio que fatns como esse demonstram que o
PT é um Partido.
De um modo geral, liberamos os parlamentares
quando se trata de questões relativas à consciência
religiosa ou filosófica, como, por exemplo, a questão
do aborto, que não é questão fechada.
No entanto, quando se trata de fatos relacionados com a política e a economia, entendemos que a
posição do Partido deva ser acatada por aqueles
que, mesmo discordando, sejam minoritários no Partido. Fizemos isso no Senado; caso a história mostre
que estávamos errados, seremos cobrados por ela.
A posição do nosso Partido é no sentido de
que, a partir do momento em que o Diretório delibere, em que a irístância delibere, os parlamentares
devem cumprir a deliberação. Essa é uma das grandes virtudes do Partido dos Trabalhadores, mesmo
que, em alguns casos - creio que este seja um deles
-, a decisão não seja a mais correta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador lris Rezende, que
dispõe de três minutos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Para uma
comunicação inadiávei. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, insisti em assomar à tribuna para comunicar ao Senado uma
grande perda sofrida por Goiás, no último domingo,
quando morreu, aos 49 anos, vítima de um acidente
de trânsito na BR-153, o Dr. Eli Alves Forte, Presidente do Conselho da OAB de Goiás.
O Dr. Eli. Alves Forte militava no Direito com
apurada dedicação, destacando-se como intransigente defensor dos direitos humanos.
Sua conduta, sempre elegante, fazia de Eli Alves Forte um nome sempre lembrado, quando, nos
momentos relevantes da vida pública goiana, a sensatez e o diálogo eràm requisitos indispensáveis.
Exemplo mais recente foi o episódio do Cepaigo, onde teve participação ativa como integrante da
comissão encarregada de negociar com os presos a
libertação dos reféns, ao lado de outros importantes
nomes da vida pública de Goiás.
Naqueles momentos de forte tensão, face aos
riscos de um desfecho traumático, o Dr. Eli teve
oportunidade de demonstrar toda a sua competência no trato com as pessoas, transmitindo a tranqüilidade na medida certa em que as circunstâncias
exigiam.
Dotado de forte controle emocional, evitou o
mal maior e o desespero das familias, numa prova
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inquestionável de que fazia jus à liderança e à simpatia de seus amigos e colegas.
S4a vida pública teve início ainda como estudante secundarista, na fase mais conturbada do regime autoritário. Como militante do PCB, o antigo
Partidão, de onde nunca se afastou, Eli, por pouco,
escapou de ser preso. Mesmo assim, não se deixou
intimidar e continuou agindo na clandestinidade,
com um trabalho de orientação política junto aos trabalhadores.
Onde havia injustiça, onde imperava o arbitrio,
onde o Direito era colocado à prova, lá estava Eli Alves Forte.
Sua personalidade, fortemente marcada pela
coragem, levaram-no a abraçar a carreira de advogado. Fonnado em 1974, pela Universidade Federal
de Goiás, Eli continuou a pautar sua vida pública na
defesa intransigente da Justiça.
Em 1994, convencido pelos seus colegas, candidatou-se a presidente do Conselho da OAB de
Goiás. O que parecia uma aventura, pois faltavam
apenas 28 dias para as eleições, acabou se transformando numa vitória memorável. ....
Um ano e meio na Presidência da OAB-Goiás
foi suficiente para demonstrar o acerto de sua escolha e trazer o lamento de seus amigos e colegas por
perda tão prematura.
À frente da OAB, teve discernimento suficiente
para conduzir os interesses da entidade sem exacerbação do corporativismo, preocupado mutto mais em
colocar o prestígio da entidade a serviço dos interesses maiores de Goiás e do País.
Eli Alves Forte deixa viúva e três filhos. O impacto de sua morte vai pennanecer por muito tempo
na lembrança de todos que tiveram o privilégio de

seu convívio.
A tragédia que resultou na morte desse ilustre
goiano deve servir de alerta às autoridades governamentais para a necessidade de se introduzirem melhorias urgentes nas condições· de tráfego da BR153, principalmente no trecho entre Goiânia e ltumbiara. Não raro, temos notícias de acidentes graves
naquele trecho rodoviário.
Ao relembrar a carreira do ilustre advogado Eli
Alves Fôrte para os Anais do Senado Federal, faço,
também, uma homenagem a todos os advogados
que se dedicam à árdua tarefa de fazer prevalecer a
Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao
nobre Senador Antonio Carlos Magalhães.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o título de comunicação inadiável, evidentemente, é regimental,. mas
importante é a tolerância de V. Ex• para com1go e
para com todos os outros Srs. Senadores.
Quero tratar de um fato que, certamente, vai
alegrar ao Senador Pedro Simon. O êxito da visita
do Presidente Fernando Henrique ao Município de
Jequié, na Bahia, onde foi inaugurar um poliduto da
Petrobrás. Mais de quarenta mil pessoas aplaudiram
o Presidente da República, desde a sua chegada ao
aeroporto daquela cidade até o local onde se realizava a concentração para a inauguração do poliduto, num percurso de mais de seis quilômetros.
Como esse fato não foi noticiado corretamente
por todas as emissoras e jornais do Brasil, trago ao
Senado da República fotos elucidativas da maior
multidão já vista naquela cidade baiana, nas ruas,
nos seis quilômetros perconridos, o povo todo unido
e a· uma só voz aplaudindo a atitude do Presidente
·Fernando Henrique Cardoso naquele ato. E a seus
líderes tambéni, numa demonstração de que a Bahia sabe ser grata quando o Presidente atende aos
legítimos interesses do País e do Estado.(O Senador Antonio Carlos Magalhães mostra as fotos citadas ao Plenário)
Essas fotos são uma demonstração inequívoca
da grande festa que o meu Estado propiciou ao Senhor Presidente da República e não foi, - ao contrário do que se diz - peço que os Srs. Senadores vejam essa multidão aqui - nenhum comício político. O
que havia era a satisfação de um povo recebendo o
Presidente da República que levava um benefício
para o município de um Estado. Por isso os aplausos, por isso a gratidão aqui manifestada nessas fotos e nas televisões que quiseram dar os aspectos,
todos eles positivos, da visita do Seohor Presidente
da República.
Governo da Bahia esteve presente, e mais
ainda o Governo municipal, mas a verdade é que estava presente o povo, em todas as suas facções pOlíticas. O PMBD estava no palanque conosco, com
as figuras do PFL. O Partido do Senador Pedro Simon estava comigo, no palanque, conseqüentemente, era a união em tomo desta obra, aplaudindo o
· ·
Presidente da República.
Esse é um motivo de regozijo que tinha de ser
salientado na sessão de hoje, do Senado da República. Cito o Senador Pedro Simon porque sei que
isso o agrada como bom brasileiro, na medida em
que S. Ex" também me tem citado em seus discur-

o
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sos, o que me deixa muito feliz porque se trata de
um grande Senador do Rio Grande do Sul.
Saliento, mais uma vez, que o Senado da República pode ficar inteiramente convicto de que nesse 5 de julho, no Município de Jequié, houve uma
festa nacional em que a figura maior, sem dúvida, foi
a do Presidente da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Agradeço ao Senador Pedro Simon por ter deferido o nosso
pleito no sentido de, mesmo tendo regimentalmente
direito, abrir mão da sua fala.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Coutinho Jorge.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 655, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução n• 70, de 1996 (ofício S/49, de 1996), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande MS, a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de
R$1.329.620,07 (hum milhão, trezentos e vinte e
nove mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos),
destinada a realizar a 12 etapa do Plano Di retor de
Transporte Urbano de Campo Grande.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Francelina Pereira- Ramez Tebet- Gerson CamataGeraldo Melo.
REQUERIMENTO N2 656, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 14, de 1996 (n• 200/95, na Casa de origem) que dispõe sobre a proteção da propriedade
industrial de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Jader
Barbalho - Esperidião Amin - Sérgio Machado Edison Lobão- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esses
requerimentos serão votados após a Ordem do Dia,
na forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Coutinho
Jorge.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 657, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes informações, relacionadas ao cumprimento
das obrigações contratuais firmadas pelo Estado de
Rondônia, com o Banco do Brasil S.A. em 14 de fevereiro de 1996:
1. Medidas adotadas pelo Estado que demonstrem a possibilidade efetiva de obtenção de resultado primário superavitário de R$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais), a preços de dezembro de 1995, apresentando os relatórios trimestrais de aferição (I e 11 trimestres de 1996);
2. Demonstrativo das reduções de gastos com
pessoal na proporção de 20% sobre os dispêndios
de setembro de 1995;
3. Se houve a partir de 14-2-96 concessão, a
qualquer t~ulo, de reajustes salariais para os servidores do Estado?
4. Demonstrativo de redução do orçamento de
1996, para o mesmo valor da execução orçsrnentária de 1995, acrescido dos percentuais de inflação e
de crescimento do PIB;
5. Demonstr!Ítivo de aumento da receita Tributária própria, no percentual pactuado de 20%;
6. Se o Estado promoveu a Reforma Administrativa ajustada no item VIII, da Cláusula Décima do
contrato realizado com o Banco do Brasil, em 14-296. com a demonstração dos resultados obtidos, inclusive juntada dos ates administrativos e legislativos correspondentes?
7. Comprovação da execução do programa de
relocalização,- treinamento, controle de freqüência,
contenção de gastos com salários e gratificações,
racionalização de mão-de-obra e retomo aos órgãos
de origem de funcionários deslocados de seus cargos e funções;
8. Comprovação da extinção, privatização ou
fusão de entidades de Administração lndireta não totalmente auto-sustentáveis, nominando-as;
9. Apresentação do plano de p1ivatização do
Banco do Estado de Rondônia, das Centrais Elétricas
de Rondônia, da Companhia de Águas e Esgotos, e
da Companhia de Armazéns Gerais de Rondônia;
1O. Anexar emendas constitucionais aprovadas
relacionadas às áreas administrativa e previàenciária eliminando benefícios e vinculações existec.:,•·
da Constituição Eslildual e não constantes da C~<.,·
tituição Federa~
11. Comprovar o cumprimento das conoiç .,_ :::
referentes aos itens X:V, x:-.11, XVII, XVIII, XIX. /.X.
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XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXIX, da Cláusula Décima do contrato em questão; e
12. Comprovação do uso dos recursos referente
ao crédtto recebido através do mencionado contrato,
no valor de R$33.000.000,00 (trinta e três bilhões de
reais), para o pagamento de salários e respectivos encargos, na forma da sua Cláusula Segunda
Justificação

O Governo do Estado de Rondônia, ao contratar um financiamento de R$33.000.000,00 (trinta e
três bilhões de reais), com o Banco do Brasil S.A.,
em 14-2-96, pactuou a adoção de uma série de medidas estabelecidas no Voto n• 162, de 3Q-11-95, do
Conselho Monetário Nacional.
Impõe-se, agora, verificar-se o cumprimento
dessas medidas, para se avaliar os resultados já obtidos, inclusive quanto a uma eventual situação de
inadimplência do Estado em relação às mesmas e
às suas conseqüências, na fonna do contrato anexo.
Outro aspecto a considerar é a importância da
avaliação dessas medidas, no momento em que a
Caixa Económica Federal anuncia um programa de
compra de dívidas dos Estados feitas em operações
de Antecipacão de Receitas Orçamentárias - ARO.
Sala d.JS Sessões, 9. de julho de 1996. - senador Ernandes Amorim.

(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão; nos lermos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a r ;sa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro S .retário em exercício, Senador Coutinho Jorge.

lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 658, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258, Qp Regimento Interno,
requeiro a tramitação conjunta do PLC n2 15, de
1995, que "proíbe a captura de mamíferos aquáticos
das ordens ;rênia, carnívora e cetácea, e de répteis
da ordem chelonia, em territério brasileiro", com o
PLC n2 62, de 1995, que "dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente", que tramita
conjuntamente com o PLS n2 164 de 1995.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Sena,·}ora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re-

querimento que acaba de ser lido será, oportuna-
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mente, incluido em Ordem do Dia, consoante ao disposto no art. 255, 11, c, 8, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Na sessão anterior, foi lido o Requerimento n2 654, de
1996, do Senador Lúcio Alcântara e outros Srs. Senadores, solicitando, nos tennos regimentais, que o
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do próximo dia 1O seja dedicado a homenagear o transcurso do octogésimo aniversário natalício do Deputado Federal André Franco Montoro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Ficam, desde já, abertas as incrições para os
oradores que desejarem fazer uso da palavra na
ocasião.
·
·
- · ··· -·
_
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 23, de .1996, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que altera o § 7 2 do art. 14 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres e Bernardo Cabral.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, ·a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco dias úteis consecutivos, em fase de discussão,
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas
por um terço, no mínimo; da composição do Senado.
Transcorre hoje o primeiro dia útil de discussão.
Em discussão a proposta.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra a V. Ex• para discuti r. S. Ex" dispõe de
dez minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

·-----------~----- --~~----- ~

Julho de 1996

---------------------· ------

-~----

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr's e Srs. Senadores, essa proposta de emenda
constitucional, de autoria do Senador Esperidião
Amin, visa retirar dos casos de inelegibiüdade os parentes por afinidade. Como são cinco os dias de discussão,
não vou, hoje, entrar no mérito da proposta. Mas gostaria de lembrar urna frase que o próprio Senador Esperidião Amin adora; ou seja, trata-se da história do jabuti,
pois ele não sobe em árvore. Se ele está em cima da árvore, ou é enchente ou mão de gente.
Sinceramente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos em um período de convocação
extraordinária do Congresso Nacional. A imprensa
tem criticado sobremaneira o Congresso, afirmando
que o mesmo não vai trabalhar, que os Pa~amenta
res estão recebendo não sei quanto para não fazerem nada. Em tese, uma convocação extraordinária
do Congresso Nacional tem o objetivo de debater
matérias relevantes para o nosso País, matérias importantes para os brasileiros e para a Nação.
Com todo o respeito, embora reconheça que é
direito do Senador Esperidião Arnin apresentá-la e é
importante que debatamos essa matéria, mas incluila na pauta da Convocação Extraordinária..
Sinceramente, gostaria de saber qual é o cunhado tão poderoso neste País, que viabiliza a inclusão desta matéria na pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional, quando existem tantas outras matérias importantes que poderiam estar
incluídas? Não vou nem falar em projetes de autoria
de pa~amentares do PT, vou citar o exemplo do projeto de autoria do Senador Antonio CMos Magalhães, que trata da proibição de bancos que recebem
dinheiro do Proer de demüirem bancários. Um assunto que está mobilizando milhares e milhares de
famílias de trabalhadores, que está colocando milhares de famílias de bancários num processo de profunda preocupação e cuja urgência para o projeto
obteve a assinatura, se não me engano - pediria ao
Senador Antonio Ca~os Magalhães que confirmasse
a informação -, de todos os Líderes partidários. E,
no entanto, não foi incluído na pauta da convocação
extraordinária.
Enquanto a Proposta de Emenda Constitucional não pode nem mais ser aplicada este ano, mesmo se aprovada no Senado e depois na Câmara,
pois o prazo para as convenções e também para os
registras das candidaturas já se esgotaram. Portanto, os possíveis cunhados que venham a ser beneficiados por essa proposta não poderiam ser candidatos nas próximas eleições, a não ser ·que tenham
sido lançados alguns candidatos-laranja, que, contando com a possibilidade de ser aprovada a emen-

da, retirariam a candidatura e aí seriam
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dos os cunhados que viessem a ser beneficiados
com a proposta.
Sinceramente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não vou entrar no mérito da proposta hoje,
pois ainda vamos continuar a discussão por cinco
dias. Mas a minha posição é contrária à matéria, assim como, se não me engano, na votação ocortída
na última reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - à qual inclusive não estive presente por motivo de. doença-, pelo menos os Srs. Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio
Ferreira, Jefferson Péres e Bernardo Cabral foram
contrários à proposta.
O que quero registrar neste momento é a minha estranheza pelo fato de uma matéria como esta,
que não é de urgência, que não é relevante, que não
é de interesse da Nação - e acredito que não seja de
interesse nem do Governo - ter sido incluída na pauta da convocação· extraordinária. Sinceramente, a
não ser que me convençam do contrário, não vejo
por que esta matéria é de tanta urgência assim para
que o Senado venha a votá-la.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Júlio Campos, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ernandes Amorim, 4" Secretário.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, na
forma regimental, tendo sido cüado, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Concedo a palavra a V. Ex', que dispõe de dez minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, fui citado de maneira, senão ofensiva, pelo menos crítica, porque associado na argumentação do nobre Senador José Eduardo Outra a
uma matéria düa por S. Ex" como irrelevante, inócua, casuística é inOportuna.
O Sr. José Eduardo Outra - Fiz cn"lica a quem
incluiu na convocação. Suponho que não foi V. Ex"
quem fez a pauta da convocação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Segundo os seus
adjetivos.
O Sr. José Eduardo Outra - A crítica não foi a
V. Ex", mas a quem incluiu a matéria na pauta da
convocação.
o· SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se a Mesa vai me
assegurar a palavra ...rnas os adjetivos foram empregados por V. Ex".
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Por isso estou pedindo a palavra, na fonna regimental, porque V. Ex" considera casuística, inoportuna, inútil e estabeleceu uma comparação demagógica. Gostaria que V. Ex• ouvisse bem: a comparação que V. Ex" fez foi demagógica e leviana. Demagógica e leviana!
_
Se V. Ex" considera que há oLJtras matérias relevantes e que deveriam ser apreciadas no período
de convocação extraordinária, peça, mobilize-se.
Esse é o dever de cada um de nós. E não se ponha
aqui a estabelecer comparayões inconseqüentes e
·
levianas.
Eu também assinei a proposta do Senador Antonio Carlos Magalhães e não tenho a respeito dele
os preconceitos que V. Ex" tem e, agora, oportunisticamente, subtrai. Não tenho em relação a ele preconceito, como não ténho em relação a V. Ex", mas
não posso aceitar que V. Ex" venha aqui fazer média. O que V. Ex" está fazendo é média, e média
rasa. Não sou responsável pelo fato de que.•.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Nobre Senador, V. Ex• deve se dirigir à Mesa e não ao
nobre colega Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Estou me referindo a posições criticas feitas a respeito de uma matéria de que sou aLJtor também e não costumo, Sr.
Presidente, omitir a quem me dirijo. Dirijo-me a
quem usou indevidamente do microfone para fazer,
de maneira solerte, criticas descabidas. E isso me é
de direito, na forma regimental.

S. Ex" pode pensar o que quiser da emenda,
pode pensar o que quiser da convocação e do seu
conteúdo. Eu não a fiz. Agora, não tem o direito de
fazer média. Se acha que a pauta é pobre, critique a
Mesa, critique a convocação. Essa matéria não está
tirando o lugar de nenhuma outra, é a única da Ordem do Dia, ela não está embaraçando ninguém,
não está embaraçando a Vale do Rio Doce, não está
embaraçando o projeto de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães e não está tirando da sua preciosa atenção ou da minha nenhuma olJ!ra matéria
mais relevante.
Por isso, V. Ex' não pode, nobre Senador José
Eduardo Outra, fazer comparações. Só se pode
comparar coisas em situação idêntica, assemelhada
ou nivelada. É por isso que repilo, de maneira veemente, ainda que respeitosa, as observações adjetivadas que V. Ex" fez.
Apresentei, juntamente com oLJtros 28 Srs. Senadores, esta· Proposta de Emenda Constitucional,
não por achar. que era a salvação do Brasil, mas- e
disse isto na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania em reunião a que V. Exi não esteve presente por motivo justo e nem precisa justificar, mas
creio que seu Partido tenha estado presente - por
dever partidário. E não cobrei voto de ninguém.
Apresentei por um dever partidário.
V. Ex" integra um Partido que, muitas vezes,
determina - e respeito - que os seus integrantes tomem determinadas posições e eu já vi isso. Já assisti o Senador Eduardo Suplicy declarar, na Comissão de· Assuntos Económicos, para um candidato a
dirigente do Banco Central: "Não tenho nada C011tra
a moral de V. Ex", mas o meu Partido me impele a
votar contra sua indicação". E eu respeitei!
Mas o que não posso aceitar é que seja feita
essa comparação, uma comparação solerte, que quer
estabelecer que o Senado, que fulano, que beltrano
estão dando prioridade a este assunto sobre um oLJtro.
Sobre que outro, se não há o que comparar?
Se houver outra matéria, Sr. Presidente, que
possa ser incluída na Ordem do Dia de hoje, que tenha qualquer outro sentido social que nos pareça
mais adequado, vou pedir que esta matéria saia da
Ordem do Dia. Mas não posso pedir que tirem da
Ordem do Dia uma matéria porque alguém está estabelecendo, em termos vagos, uma comparação.
Por isso, nobre Senador José Eduardo Outra,
insurgi-me contra sua colocação. Não estou discutindo a matéria, mas não posso aceitar essa forma - se
me permite dizer, pelo respeito que sempre lhe dedi-·
quei - humilhante de colocar a sua argumentação. V.
Ex" tem muitos outros recursos, de inteligência, de
oratória, de combatividade, para defender suas
idéias.
Não vou refutar nenhuma de suas colocações
seguintes, não coloque a questão sob a forma de
uma comparação, na minha maneira de ver, indevida e infeliz.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral,
para discutir.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para explicação pessoal, por
ter sido citado nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (Erhandes Amorim) - Senador Bernardo Cabral, peço-lhe desculpas, mas o
nobre Senador José Eduardo Outra, regimentalmente, tem direito de usar da palavra por ter sido citado
nominalmente.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra a V. Ex".
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, precisamos disciplinar essa questão
na Casa. O Senador José Eduardo Outra citou o
eminente Senador Esperidião Amin e agora pede a
palavra porque foi citado. Se S. Ex" citar novamente
o Senador Esperidião Amin, como ficará? Espero
que· isso tenha uma solução, porque,--senão, ninguém mais falará.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - De
acordo com o Regimento, nesse caso, a palavra só
poderá ser concedida a dois oradores por sessão.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra, por ter sido citado nominalmente.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Primeiramente, gostaria de registrar que citei o Senador Esperidião Amin na condição de autor do projeto. Também fiz referência a uma frase que S. Ex"
gosta muito de usar no plenário - espero não-ter que
pagar copyright. Todos os Srs. Senadores ouviram
que centrei as minhas críticas em quem incluiu essa
matéria na convocação extraordinária. Não vou repetir as acusações de oportunismo, de leviandade e
outros adjetivos menos nobres.
Parece-me que o Senador Esperidião Amin
quer impedir que eu tenha uma opinião sobre a inclusão dessa matéria na convocação extraordinária.
Quero registrar que comentei o meu entendimento
com diversos Senadores, e alguns pensam como
eu. Não tenho culpa se somente eu estou extemando publicamente. minha opinião. Senador Esperidião
Amin, embora reconheça o seu direito de apresentar
a matéria - e estamos dispostos a debater o mérito
dela -, insisto em que ela não deveria ser objeto de
convocação extraordinária porque não é do interesse desta Nação.
A justificação da convocação extraordinária feita pelo Presidente da República é a de que como
haverá eleições e como existe uma série de reformas urgentes para melhorar o Brasil - reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma tributária,
etc. - justificava-se convocar extraordinariamente o
Congresso Nacional, mesmo com os custos que todos conhecemos, para que pudéssemos votar algumas matérias urgentes para o nosso País.VoHo a registrar que na minha opinião uma matéria como essa não é urgente. Não entrei no mérito.
Não ataquei o Sr. Senador Esperidião Amin. Fiz as
minhas crfticas a quem foi responsável pela convocação e me parece que, pelo menos até o momento,
o Senador Esperidião Amin não é o Presidente da

--
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República. Ainda não o é. Parece-me que não foi S.
Ex" que assinou a convocação extraordinária. Até
onde estou informado, também não foi S. Ex" que
fez a pauta da convocação extraordinária. Em momento algum, fiz qualquer agressão ao Senador Esperidião Amin; citei-o como autor da matéria. E rea·
firmo tudo que disse. Apesar de o Senador Esperidião Amin ter lodo o direito de considerar-me leviano, irresponsável, estou usando do meu direito e da
minha prerrogativa de extemar minha opinião sobre
a ·inclusão dessa matéria na convocação extraordinária. Coletei a opinião de diversos Senadores que
também consideram essa inclusão extremamente
absurda. Reafirmo • repito - tudo aquilo que disse
inicialmente, apesar das agressões do nobre Senador Esperidião Amin.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, para discutir a matéria.
S. Ex' dispõe de dez minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, quero apenas justificar que,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o
meu voto foi contra, porque na Assembléia Nacional
Constituinte tivemos um trabalho muito grande para
disciplinar o problema de parentes, cunhados, pais
de sogro, pais de sogra. Alguns pensam que pode
ser um zelo exagerado. Como fui Relator na Assembléia Nacional Constituinte, na Comissão de Constituição e Justiça fiquei coerente com meu ponto de
vista. Como estamos na fase da discussão, adianto
meu voto, que será consentâneo com a mesma posição que tomei lá: serei contra.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Tem a palavra o Senador Pedro Simon, para discutir
a matéria.
S. Ex" dispõe de dez minutõs.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, creio que foi explicado o mal-entendido ocorrido
entre o Lider do PT e o Senador Esperidião Amin.
Na verdade, o Senador José Eduardo Outra
disse que estranhava esse projeto ter sido incluído
na Ordem do Dia, mas em nenhum momento fez
qualquer referência desairosa ao Senador Esperidião Amin. Sou testemunha de que o Líder do PT
analisou e questionou a inclusão dessa matéria na
Ordem do Dia e divergiu.
Quero fazer justiça ao Senador Amin, porque
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

------
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quando apresentou essa matéria, S. Ex" fez questão
de dizer que o fazia por responsabilidade partidária.
Era um compromisso -do seu Partido, e, como presidente do partido, apresentava a matéria. E não pediu a ninguém- e fiz parte da Comissão - que vofas-se favoravelmente a ela.
Também não consigo entender por que- essa
matéria está senâo votada agora. Digo isso com
todo o respeito e o carinho que tenho pela Mesa, a
qual tenho elogiado permanentemente, porque, ao
contrário do que acontece na Câmara dos Deputados, aqui sabemos qual é a Ordem do Dia, sabemos o que vai ser votado, nada nos pega de surpresa.
Concordo com o que foi dito pelo Líder do PT,
porque essa matéria não atinge novos candidatos a
prefeito e a vereador, pois as convenções já passaram, não há mais prazo de convenÇão; a -não ser
que tenha sido feito um esquema para colocar um
candidato laranja, a fim de que, aprovada essa matéria, de repente, apareça algum cunhado candidato
de última hora. Também não fica bem para o Congresso, Sr. Presidente.
Esse é o tipo de matéria que deveria ser analisada com mais profundidade e seriedade. Ouvi, há
pouco, o nobre Colega dizer que esse projeto faz injustiça, já que, de repente, o cidadão, porque é cunhado. porque é sogro ou sogra, fica amarrado .em
seu compromisso. É um argumento que -tem lógica.
Na verdade, Sr. Presidente, às vezes é melhor pegarmos o mais que o menos. Talvez seja melhor a
injustiça do que o excesso. o cunhado passaria para
a cunhada, o sogro passaria para o genro e ássim
·
por diante.
Como disse o ilustre Senador Bernardo Cabral,
essa matéria foi objeto de longo debate travado na
Assembléia Nacional Constituinte, e cheg-ou-se
conclusão que a fórmula que aí está é a ideal.
Até concordo que se discuta e até aceito que
esse debate seja feito, mas não assim sem um estudo mais aprimorado. Trata-se de questão realmente
séria. Sei que, por exemplo, podern ocorrer casos
como o de um prefeito que tem como seu grande
adversário o cunhado, que é radicalmente contra
ele, e esse grande adversário não poder ser candidato a prefeito, porque seu ·cunhado é prefeito. Há
nisso um tom de injustiça? P-ocle ser que sfin, rnas,
em compensação, quantos cunhados seriam- prefeitos ou _governadores e voltariam ao poder numa espécie ae .ontinuação do seu cunhado para -continuar
sua administração e que usariam a máquina do governo, favorável ao que vem depois dele.

a
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Esta matéria é extremamente delicada, Sr. Presidente. Foi bem dito tanto pelo Senador José
Eduardo Outra quanto pelo Senador Esperidião
Amin que ainda não é hora de debatermos esta matéria. É flora apenas de discutirmos a inclusão ou
não inclusão. Mas está incluída.
Presidente, que seria A mim mé parece,
muito bom que o Senado debatesse, discutisse, fizesse o que fosse, mas o fizesse depois das eleições, quando teremos a serenidade e a tranqüilidade
necessária para votar a matéria de acordo com seu
conteúdo ideológico e não de acordo com um conteúdo que possa parecer interesseiro aqui ou acolá.
Repito, Sr. Presidente, que não vi, por parte do
Líder do PT, nada que tentasse atingir o Senador Esperidião Amin. Também não vejo, por parte do Senador Amin, nada, absolutamente nada, que não seja
como ele disse na Comissão: apresentar um projeto
para um amplo debate, que é o que devemos fazer.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
.
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, para discutir a matéria.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, vou ser breve. Como consta
na pauta, fui voto vencido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas não quero hoje entrar
nO' mérito, vou fazê-lo no último dia de discussão.
Por agora vou me limitar, e muito brevemente, a ratificar o que foi dito pelo ilustre Senador José Eduardo
Outra. Não há nenhuma razão para que este projeto
de emenda constitucional figure na convocação ex'
tr'aordinária do Congresso Nacional, pois não é ur- gente, nem relevante.
- PreocUpa-me o fato de que haverá apenas
mais doze sessões deliberativas, algumas ainda em
aberto. Será profundamente lamentável se, ao final,
o Senado Federal tiver diScutido e votado apenas
matérias .,orno esta.
Esta convocação tem um ônus financeiro: Vale
a pena a Nação pagar esse ônus? Depende. Se votarmos matérias de interesse nacional, o custo será
pequeno. Mas, se apreciarmos apenas matérias
como esta emenda cortstitucionaf, será um vexame
para o Congresso Nacional, Sr. Presidente. A imprensa terá toda a razão de nos criticar e não vai
nos criticar sozinha. Vai fazê-lo corri o apoio e o
aplauso de toda a sociedade brasileira.
É lamentável - repito - que, em plena convocação extraordinária do Congresso, onerosa para a

sr:
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Nação, o que conste na pauta da Ordem do Dia de
hoje seja esta proposta de emenda constitucional.
O SR. TOTÓ CAVALCANTE· Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTjõ (Emandes AmOrim) Concedo a palavra a V. Ex", por 1O minutos, para
discutir a matéria.
O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, o Brasil está no exercício
da democracia. Te mos que entender que música de
Natal só é boa na época de Natal; de Carnaval, na
época do Carnaval. E no exercício do concerto da
ordem política, em especial dos erros oriundos do
passado, até mesmo da Constituinte, este. é o momento para discutirmos um problema tão sério
como este. É o aperfeiçoamento da democracia e
das idéias.
. .
. .
Estamos em ano eleitoral. Não vamos discutir
que um Senador tem interesse, porque tem um cunhado candidato a vereador ou á prefeito. Porém, a
lei em si é um tanto dúbia, porque diz que não pode
ser candidato ao E~ecutivo; a vereador pode. E o
Senador Esperidião Amin quer abri r o leque da discussão justamente no momento em que falamos em
reeleição para prefeito, para presidente.
Ora, a cunhado: simpiesmimte porque é ·casado com a irmã do prefeito, não ·pode. ser candidato?
Esta matéria foi . aproVàda
Comi.ssão de
Constituição, Justiça e Cidadania com os yqt9s dos
mestres que defendiam a permanência, de acordo
com a aprovação na Con~ituinte. Entendo que este
é o momento adequado. Se as convenções já foram
realizadas, não tiá por ciue iatar
Sé está ajeitando a lei eleitoral. Este País não· pode itlver de contradições. Não vamos qeixar para .alterar a Constituição
após as eleições. Veja,mos, por exemplo: o.problema
do IPC - Instituto de Previdência do~Congressistas.
É uma incoerência votarmos contra nós. mesmos,
enquanto criamos lei.s daDdO_ direi.to ao cidadão de
aposentar-se. Nós aprovamos leis para beneficiar os
cidadãos e âeixal)'lbs. o cidadão politico morrer no

na .
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ostracismo, sem dir~itri a uma 8.poser)~doria.?. Preci~
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pleito, parqué- ele é. justo e aperfeiçoa a democracia
neste País. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Continua em discussão.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin,
como Líder do PPB, por 5 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pretendo agora realmente discutir a matéria ...
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Excelência, tenho a adverti-lo que o Regimento Interno
só permite o uso da palavra para discussão de matéria uma vez por sessão, V. Ex" já o fez Assim,
concedo a palavra a V.. Ex• como Líder do PPB, por
cinco minutos.
SR. ESPERIÓIÃO AMIN - Sr.- Presidente,
compreendo, mas gostaria de separar a natureza do
que vou agora dizer, até porque, quando da minha
outra intervenção, procurei tão-só fazer um comentário específico sobre colocações, já esclarecidas,
do Líder do PT, Senador José Eduardo Outra. Contudo, neste momento, desejo comentar o mérito do
projeto.
Primeiro, entendo que, no rol das reformas à
Constituição que ÓBrasil reclama, tanto eu pessoalmente quanto meu partido, sempre colocamos,
como primeiro tema da lista, o tema político.

O

Hoje estamos a viver o erro do roteiro das reteimas à Constituição, que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso pretende, decorrente do fato de
na Revisão Constituciona] não termos seguido aquilo que me parece ser o elemento lógico. A primeira
· reforma a se discutir é a pai ítíca, partido pai ítico, fidelidade partidária, consistência dos partidos politicas. Sem a reforma política, estaremos sempre embaraçados e passando por roteiros controvertidos
como os que estamos vivendo hoje.
Aprovamos cinco emendas à Constituição na
Ordem Econõmica e não terminamos nenhuma; não
houve um proveito para-O País até agora; um vintém
sequer entrou na nossa economia. seja de brasileiro,

sarnas ser coerentes e enfrentar a sociedade brasileira cara a cara. Temo~.
aprovar a CPMF? A
saúde está doente? Vamos discutir e vamos, cada
um, toda a sociedade brasileira, dar a sua cota de
sacrifício para salvar a saúde.

seja de estrangeiro pelo fato de termos flexibilizado
o monopólio das telecomunicações, o setor mais di-

Portanto, Sr. Presidente, estou favorável ao
meu Líder, Senador Esperidião Amin, até porque S.
Ex• está desprovido de qualquer interesse particular.
Eu debato a matéria com vontade de aprovar o seu

tituição que aprovamos pelo nto ordinário, que é o
rito do cinto da castidade. A Constituição não pode
ser emendada •a torto e a direito•. Na Revisão
Constitucional era mais fácil sessão un:camerai,

que·

nâmico da atividade humana no· mundo. Mostre~ me
o vintém que entrou no país com a emenda à CoôS~
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maioria absoluta. Defendíamos primeiro a reforma
política e, no seu eonteúdo, a reeleição.
Eu votei a favor da reeleição. Portanto, voto a
favor desta emenda, porque sou a favor da reeleição. Votei a favor da reeleição na Revisão Constitucional e perdemos por 30 votos, Senador Pedro Simon. A reeleição deixou de passar na Revisão
Constitucional por menos de 30 votos ou algo em
tomo disso.
Ora, se admito a reeleição, vou prender o cunhado? Socorreu-me, há pouco, o Senador Lúdio
Coelho; aliás, S. EX' socorreu-me duas vezes: uma
antes, outra depois de falar ao celular.
No caso do cunhado, usando uma expressão
prosaica, não é ele quem escolhe. Quem escolhe ou
é a irmã ou o irmão e o sujeito vai a reboque, arcando com o ônus da incompatibilidade, mesmo que
não tenha qualquer afinidade com o cunhado que
exerce o cargo, o qual o incompatibiliza, toma-o ine-

legível e, além de não ser da intimidade, pode até
ser seu inimigo.
Isso não acontece com os parentes de primeiro
grau - pai, filho, esposa. Pelo menos, parte-se deste
princípio, tanto que a Constituição estabelece a d~e
rença. Enquanto for esposa é inelegível; se deixar de
sê-lo, não poderá earregar para sempre esse ônus.
Como não tenho nenhum problema dessa ordem, sinto-me com absoluta autoridade moral para
tratar do assunto, respeitada a colocação que o Senador José Eduardo Outra fez e que eu refutei - não
fui eu que estabeleci o termo de comparação.
Outro ponto que gostaria de citar para não termos nenhum problema de consciência, não há matéria para colocar na pauta. Mostro aqui o que está
sendo preterido, o que temos em condições de entrar na Ordem do Dia. A discussão desse assunto
está prejudicando o quê? Poderiam ter posto, mas
não o colocaram. A culpa não é minha. Acho que
deve entrar telefonia celular amanhã. Não quero voltar a discutir o assunto, mas isso não coloca o projeto como inócuo, inoportuno e como oportUnista. É
um tema da ordem política. Quero repetir: a ordem
politica deveria ter sido a primeira a ser abordada
em qualquer roteiro racional de reforma da Constituição, porque versa sobre a resolubilidade na democracia do Congresso, das Assembléias Legislativas,
partido político, fidelidade partidária, voto distrital ou
não~ voto proporcional ou não e reeleição também.
Por que não? São temas básicos do mais importante
conjunto de matériàs que qualquer revisão feita,
oportunamente, ou feita intempestivamente, como a
que estamos fazendo, deveria ter como objetivo.
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Então, não vou aqui dizer sobre reforma da Previdência, sobre o lrlinstomo que estamos vivendo hoje
com várias reformas iniciadas e nenhuma concluída.
O Governo abriu dez frentes de trabalho no
que diz respeito a emendas à Constituição, e não
conseguimos terminar nenhuma; a lei complementar
sobre a Petrobrás não foi apreciada nem a das telecomunicações.
Todos sabem que considero indispensável que
se aprove na primeira Lei sobre Telecomunicações o
órgão regulador. A emenda constitucional que aprovamos não nos autoriza a dividi~a em três ou quatro
pedaços; ela nos obriga a, numa única lançada, tratar deste assunto de forma abrangente. Volto, por
isso, a esta questão. Tenho pouca ou nenhuma esperança de que caso haja aprovação no Senado possa
ser aproveitada já .nas próximas eleições, porque além
do Senado terá de talar a Cãmara, caso o Senado
aprove e aqui terá de ser votado duas vezes.
Ninguém pode considerar que porque vai ser
apreciado no perfodo de julho, repito, sem atrapalhar
outras matérias, por isso, insurgi-me contra o raciocínio do Senador José Eduardo Outra. Quer dizer, não
se está preterindo nenhuma outra matéria. Ela é única,
e, se observarem, amanhã será única também. '
Amanhã é que a reunião conjunta das Comissões de Assunto Econômioo, Infra-Estrutura e Constituição, Justiça e Cidadania vai apreciar os pareceres. É um esforço que o Senado está fazendo para
tratar de uma matéria relevante. Vamos tratar amanhã disso. Quanto ao projeto de telefonia celular,
não tenho complexo de culpa.
Não quero acreditar que alguém esteja contra
o projeto porque teremos de comparecer ao Senado
na segunda-feira. Não acredito nisso de forma alguma. Mas poderia estar, por exemplo, contra o Projeto de Lei da Telefonia Celular.
Repito: o Senado não tem do que se envergoilhar. Quem está nos assistindo, neste momento.
pode saber que estamos procurando trabalho, Sr.
Presidente, porque amanhã teremos uma reunião
conjunta - isso é inédito. Teremos uma reunião conjunta de três comissões, com três pareceres de três
relatores às 1Oh da manhã para, se tudo correr bem
- e se não correr bem não é vergonha nenhuma.
Não tenho do que me envergonhar se os três relatores não tiverem pontos de vista convergentes.~:
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
tempo de V. EX' já se esgotou.~
~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a sua complacência, porque estou defendendo
a nossa Casa.
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Se não chegarmos a uma conclusão será uma

ela é relevante para o País. Mas reforma política, Sr.

vergonha? Não. Fazemos muito bem em discutir.
Envolve investimentos, envolve o futuro do Pais, envolve geração de empregos. Se chegarmos a uma
solução na reunião conjunta das três comissões, é
porque o Senado está procurando trabalho, procu·
rando produção legislativa e procurando produção
legislativa numa matéria complexa, necessária e re·
levante para o País, que não estava pronta ainda,
porque a Câmara a aprovou apenas em junho. Não
é culpa do Senado e não é o caso de se incriminar a
Câmara. A matéria é complexa. É complexa e é in·
completa, porque o Executivo está agora com vários
cor1sultores internacionais contratados para receber
apenas em agosto o modelo de órgão regulador que
afinal vai propor ao Congresso. Então, não há nada
que nos envergonhe.
Amanhã ainda estaremos tratando sobre as mi·
croempresas, se os dois projetas que estamos apre·
ciando na Comissão de Assuntos Econômioos forem
aprovados. Se não forern estaremos trabalhando.
São matérias refe\lantes, mas não estão prontas
para vir para o plenário. E não estão prontas porque
o Governo tem fundados temores sobre as suas
conseqüências tributárias, pois a receita tributária
está caindo. Também não posso cobrar do Governo
que ele diga sim. Sou a favor do estatuto da micro·
empresa, mas acho que o Governo tem o direito de
temer as suas conseqüências e questionar. Não há
nada de feio nisso. Esse é o processo legislativo
responsável, que não aprova porque quer aparecer
no jornal com estatísticas. O processo legislativo é
muito mais de discussão do que de resolução. É as·
sim mesmo.
Só quero dizer que a matéria é de indagação
política. As reformas políticas deveriam estar em pri·
melro lugar, não em segundo, em qualquer ordem
racional de revisão formal ou informal da Constituí·
ção· Federal. Tudo o mais sempre depende da refor·
ma política. É por não termos partidos sólidos, por
não existir entre nós o princípio da fidelidade partidá·
ria, é porque não resolvemos o voto distrital ou proporcional oorretamente, é porque não tivemos ainda
condição de analisar pmfundamente a questão da
reeleição que pode parecer que o rol das inelegibili·
dades seja correto. Eu acho que não é. Não estou
falando em causa própria, absolutamente, porque
não estou excépcionando a esposa, como diz o Senador Pedro Simon, nem meus filhos - que e-spero
que também disputem eleições depois.

Presidente, é importante para o País. E uma boa
parte do desarranjo que constatamos hoje deve-se
ao fato de não termos ainda encontrado para o País
o conjunto de diretrizes de ordem política. E nesse
conjunto está incluído, sim, o rol das ine\egibilida·
des. Por que não? Por que isso é importante e aqui·
lo não é? Por que é importante considerar a reeleição urgente e o rol das inelegibilidades não?
Não considero a matéria iníqua, não a conside·
ro inócua, mas também não vou colocá-la agora
como a mais importante e merecedora da condição
de preterir outras. Ela não está preterindo nenhuma
outra; e o Senado não tem por que se mortificar por
e.star procurando habilitar outras.
Digo, concluindo, para que não fique nenhuma
dúvida, que o Senado, por intermédio de suas comissões, está fazendo um esforço sério e competen·
te para habilitar outras matérias, certamente de
maior relevo econômico e social para o País, para
que elas possam vir ao plenário. E esse esforço vai
· · contar, sem dúvida alguma, conosco, com os cole·
gas Senadores e comigo pessoalmente.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amo~m) •
Continua em discussão (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 655, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto Resolução n• 70, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
. permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se
refere figurará na, Ordem do Dia da sessão ordinária
do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art.
345, 11, do Regimento Interno, combinado oom o art.
42 da Resolução n• 37, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Passa-se à apreciação do Requerimento n• 656, de
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos

Considero essa uma matéria séria. Não estou
dizendo que ela é urgente, nem estou dizendo que
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tennos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi-
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Ao assinalar a passagem desta data histórica,

nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995.
___ quero render homenagem àqueles heróis, muitos
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) deles anônimos, e augurar que jamais o solo pátrio
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma,
volte a ser regado com sangue para defesa ou recucomo Líder.
peração constitucional da liberdade e do estado deV. Ex" dispõe de 20 minutos.
mocrático de direito.
o SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Como Líder.
Tenho aqui a poesia épica de Guilherme de AISem revisão do orador.)_ sr. Presidente, Sr"s e Srs.
meida e a de Paulo Bonfim, que peço sejam anexaSenadores, dizem que a memória popular é muito
das ao meu pronunciamento. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
curta, com 0 que não concordo. Pode ser, isto sim,
que seja falha a memória de quem tem a obrigação
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
de lembrar ao povo, nos momentos certos, os exemSR. ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAplares episódios do passado. E entre esses, sobre
MENTO:
os quais recai a obrigação da permanente lembrança, estamos nós, meus nobres pares, os seus mandatários.
ORAÇÃO ANTE A ÚLTIMA TRINCHEIRA
Vivemos hoje a emoção de quem ouviu o braGuilherme de Almeida
do do povo num daqueles momentos históricos, dan•Agora é o silêncio
do um basta, escrito com o próprio sangue, à negaÉ o silêncio que faz a última chamada
ção do estado de direito. Um povo que se rebelou e
É o silêndo que responde:
exigiu nada além do que não se pode negar a uma
-Presente!
pátria digna desse nome, ou seja, a Constituição.
Uma Constituição pela qual a Nação diga quais são
Depois será a grande asa tutelar de· São Paulo - asa que é
ã.a e noite e sangue e estrela e mapa- descendo, petrificada, soos direitos e os deveres dos seus filhos, assim como
bre um sono que é vigília.
a forma de ação dos poderes do Estado para concretizar e manter as garantias constitucionais numa
E aqui ficareis, Heróis-Mártires; plantados, finnes: para
pátria livre e una.
sempre, neste santifiCado torrão de Chão paulista.
Transcorre hoje mais um 9 de Julho, umas das
Para receber-vos, feriu-se ele da máxima de entre as unidatas marcantes de nossa História. E, ao comemocas feridas. na terra, que.nunca se cicatrizam, porque delas uma
rá-la, quero lembrar que foi graças à Revolução
imensa coisa emerge e impõe-se que as eterniza.
Constitucionalista de 1932, graças ao heroísmo e ao
S6 para o alicerce, a lavra, a sepultura, e a trincheira se
sangue dos que a fizeram - a começar pelos estutem o direito de ferir a terra
dantes Euclides Bueno Miragaia, Mário Martins de
E, mais t~gftima q~~ a ferida do alicerce, que se eterniza
Almeida, Dráusio Marcondes de Souza e Antônio
na casa, a dar t~to para o .amor, a fam~ia, a honra, a paz ..
Américo Camargo de Andrade, o legendário MMDC
Mais legítima que a ferida da lavra, que se et~miza na ár-, que o Brasil reconquistou o direito de voto no sevore, a dar lenho para o leito, a mesa, o cabo da enxada, a CC·romestre seguinte à rendição de São Paulo e retomou
nha do fuzU; mais l~gítima que a ferida da 'sepultura, que se etera ordem constitucional um ano depois, não sem anniza no mánnore a dar imagem para a saudade. o consaro, a bên·
tes presenciar a deportação de ilustres filhos, como
ção, a inspiração, mais legitima que essas feridas é a ferida da
o professor Waldemar Ferreira, Pedro de Toledo, Altrincheira, que se eterniza na Pátria. a dar a pura razão-de-ser da
fredo Ellis Júnior, Euclydes de Figueiredo e tantos
casa, da árVore e do mânnore:
outros mais, entre jornalistas, médicos, estudantes,
Este cavado trapo de ter:~- corpo mistico.de São Paulo.
advogados e outros profissionais.
em que ora existia, consubstandados.
Um dos maiores representantes da sabedoria
mais que corte de alicerce, sulco de lavra, cova de sepult~mineira, o Presidente Juscelino Kubitschek de Olira, é rasgão de trincheira.
veira, definiu aquele movimento da seguinte forma:
E esta, perene, que povoara, e a nossa última trincheira.
•A Revolução Constitucionalista aberta em São PauEsta é a trincheira que não se rendeu
lo a 9 de julho de 1932 foi um acontecimento que já
a que deu à terra o seu suor,
atravessou as portas do tempo comum para penea que deu à terra a sua lágrima,
trar na perenidade da História. Foi uma daquelas
a que deu à terra o seu sangue!
causas pelas quais os homens podem viver com dignidade e morrer com grandeza'.
Esta é a trincheira que não se rendeu.
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a que é nossa bandeira gravada no chão,

Ja,

pelo branco do nosso Ideal,

de amor e esperança, holocausto e clarinada, asa de glória cra-

escola, oficina em batalhões rezando a mesma oração prece

vando no sangue das gerações:

pelo negro do nosso Luto,
pelo vermelho do nosso Coração.

Enquanto houver injustiça.

Esta é a bincheira que não se rendeu:

Enquanto houver sofrimento,

a que, atenta. nos vigia:

Enquanto a

a que, invicta, nos defende;

Enquanto houver pensamento,

terra àlorar.

a que, eterna. nos glorifica!

Enquanto a História falar,

Esta é a trincheira que não se rendeu:
a que não transigiu,

Enquanto existir beleza,

a que não esqueceu,

Enquanto o sonho for sonho,

Enquanto florir paixão,

a que não perdoou!

Enquanto o sangue for sangue,

Esta é a binchelra que não se rendeu:
aqui a vossa presença, que é relfqula,
transfigura a consagra num altar,

Enquanto existir saudade,

Enquanto os mortos velarem,

para o voo até Deus da nossa Fé!

- É sempre 9 de julho!

Enquanto houver esperança.

E, pois, ante este altar, alma da joelho,

PaulO Bonfim.

a vós rogamos:

-Soldados santos da 32,

sem annas em vossos ombros, velai por nóst;
sem balas na cartucheira, velai por nós!;

sem pão em vosso bomal, vaiai por nós!;
sem água em vosso cantil, velai por nós!;
sem galões de ouro no braço, velai por nós!;

sem medallas sobra o cáqui, vetai por nósi; ·

sem mancha no pensamento, valai por nós!;
sem medo no coração, velai por nós!;
sem sangue já pelas veias, velai por nós!;
sem lágrimas ainda nos olhos. velai por nó~;
sem sopro mais entre os lábios, velai por nós!;·

sem nada a não ser vós mesmos, velai pot nós!;
sem nada senão São Paulo, velai por nós!. ·

O que foi 32?
Foi a soma dos sonhos e do sacriffciO de

uni pÕvo a ~n
trin-

fratemização de raças e condições sodais no bati~O dás

cheiras; a esforço das indústrias, o daspraencimento do comérdo,
a g~andeza de uma causa. a generosidade dos ilegível partidpa~ a força
que vem da Mulher-terra paulista, o verbo dos poetas e dos tribu-

ção dos cabelos brancos. o entusiasmo das crianças

nos, dos jornalistas e dos sacerdotes; a ilegível da lei, o. fuzil ao
lado do livro, a trincheira continuação da escola. a caserna dependência do lar, o campo de batalha ilegível de Justiça!
O que foi 32?
Foi bandeira que voJtou do passado, passado que se transfonnou em bandeira. benção de Anchienta e de Frei Gaivão, vigí-

lia de João Ramalho, grilo de guerra de Tibiriça, ilustração de Barrira. presença dos que partiram, convocação do amanhã, cocarcapacete de aço, glbão que virou farda caqui, ilegfvel montoeira
transfonnada em

trem blindado, mortos e vivos marehando. lgre-

O SR- PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, por cessão do Senador Nabor Júnior, por 50
minutos_
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, há dias que estamos para
ocupar esta tribuna a fim de tecer algumas considerações sobre um assunto que nos parece de
fundamental importância à elaboração da lei orçamentária.
Todos nós sabemos que o Orçamento· Anual
é uma das principais tarefas, senão a principal, do
.Poder Legislativo. Tanto assim que autores de alta
categoria intelectual, como é o caso de Michel Temer, em Elementos de Direito Constitucional,
Revista dos Tribunais, edição de 1987, página
149, diz:
Tenho para mim que a lei orçamentária
não é apenas uma lei formal e estrutural,
como é a mais relevante das leis ordinárias,
na medida em que a própria origem do parlamento moderno, a partir da Magna Carta
Baronorum, deveu-se à discussão orçamentária. Ainda !Joje, o momento maior dos
debates panamentares nos pafses civilizados ocorre por ocasião da apreciação da lei
orçamentária.
Por outro lado, Sr_ Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, também não desconhecemos que o Orçamento Anual é uma lei de caráter meramente autorizativo. Neste sentido, valho-me dos comentários à
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Constituição de 1988 da lavra de lves Gandra e Celso Bastos, nos seguintes termos:
Nos Estados democráticos, o orçamento é considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em pormenor, as
despesas destinadas ao funcionamento nos
serviços públicos e outros fins adotados pela
política económica e geral do País, assim
como a arrecadação das receitas já criadas
em lei.
(Uma Introdução à Ciência das Finanças, edição da Revista Forense, 1969).
Refiro-me a esses aspectos da elaboração da
Lei Orçamentária Anual, Sr. Presidente, para estranhar que, de uns tempos para cá, o Poder Executivo
tenha mudado de orientação.
Lembro-me bem ainda, ao tempo em que era
deputado federal, em governos passados. por exemplo, que nos tempos de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros, de João Goulart e dos próprios governos militares, o que havia erain os planos de economia ou de contenção de gastos, já que cabe ao Governo executar o Orçamento da União.
Como cabia ao Executivo, por meio, sobretudo,
de sua área económica, mais especificamente ao
Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda, lidar com os números. procurar fazer o equilíbrio das contas públicas, o então Poder Executivo é
quem dizia o dia e a hora de liberar essa ou aquela
dotação orçamentária constante da Lei de Meios do
País.
Sempre foi assim, Sr. Presidente. Todos os
Presidentes da República deixavam para o segundo
semestre. por exemplo, a liberação dós recursos orçamentários que representavam transferências para
Estados e Municípios. quase sempre oriundos de
emendas dos Srs. Parlamentares ou mesmo de dotações que já constavam da própria proposta do Poder Executivo enviada ao Congresso Nacional. Nunca se agiu de forma diferente, porque o Orçamento é
de iniciativa do Poder Executivo, cabendo, porém,
ao Congresso Nacional dar a última palavra a seu ·
respeito.
É bem verdade que, ultimamente. tem havido
grande demora na elaboração dos Orçamentos
anuais. Houve anos - não faz muito tempo - em que
o Orçamento da União chegou a ser promulgado
quase que no meio do exercício fiscal, por um erro
·
do legislador constitucional.
Está em andamento nesta Casa uma Proposta
de Emenda Constitucional, de minha autoria, que já
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está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e que ~stabelece na Constituição de 1988
uma norma que considero da maior importância.
Trata-se de uma norma da Constituição de 1946,
que estabelecia que, se até o final do ano legislativo o Congresso não aprovasse a proposta orçamentária enviada pelo Poder Executivo, seria prorrogado, para o exercício seguinte, o Orçamento do
exercício anteriOr.
Como nem o Congresso Nacional nem tampouco o Poder Executivo tinham interesse em que
isso se verifique, apressava-se de tal maneira a elaboração orçamentária que sempre, no regime da
Constituição de 1946, tivemos o Orçamento da
União votado e sancioni!do a tempo e a hora pelo
Congresso Nacional e pelo Senhor Presidente da
República.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouvimos V. Ex'
com toda atenção, Senador Lúcio Alcântara. ;

o Sr. Lúcio Alcântara - Senador Humberto
Lucena, quero aplaudir o ·interesse de V. Ex"" nesta
matéria, que normalmente é muito árida e sujeita a
muitas interpretações distorcidas, distantes mesmo
da realidade. Agora mesmo estamos ouvindo muito
sobre essa polémica de emendas, essa questão de
contingenciamento, se foram favorecidos ou não governadores de um partido, se deputados que apóiam
o Governo ou que são da oposição teriam sido punidos. Penso que uma das razões para tudo isso é
que não se cumprem esses prazos. Nós, do Legislativo, podemos até ter uma parcela de culpa, mas o
Executivo tem grande parcela de culpa nisso, porque esses cortes são feitos de última hora. O Congresso não mexeu na receita, a previsão da receita
foi a que veio do Poder Executivo. No passado. já

houve casos em que a Comissão de Orçamento - e
o Congresso depois referendava - recalculava, superestimava a receita. Não é o caso deste ano. O
Congresso acettou a estimativa que o Poder Executivo enviou. Portanto, não nos cabe culpa quanto a
este cálculo da receita. Por outro lado, não ouvimos
ainda uma explicação concisa, objetíva sobre um
contingenciamento, ou seja. por que contingenciar
uma emenda e não outra; por que deixar de atender
a um pleito e não a outro? Tem que haver uma razão. Acredito que o Governo tenha razões de ordem
técnica para isso, mas o Ministro do Planejamento
deveria ser mais objetivo nessas informações. V.
Ex' falou sobre os prazos para elaboração do Orça-

--~~-------
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menta. Por acaso, sou o relator da proposta de V.
Ex', que tramita conjuntamente com uma de autoria
do Senador Ney Suassuna, que cuidava da LDO,
que é a de não interromper a Sessão Legislativa no
mês de julho. Adotei um procedimento um tanto diferente - agora, não me recordo exatamente dos prazos. Mas, no meu parecer, estou preconizando um
prazo para o qual, se não houver a aprovação do
Orçamento, a Sessão Legislativa continuará, inclusive sustando a tramitação de outras matérias. Evidentemente, o assunto irá à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde se deliberará sobre
ele. Mas, V. Ex" adota uma outra sistemática da
Constituição de 46, que era a de que, enquanto o
Orçamento não fosse aprovado, vigeria o do ano anterior, que hoje se trata da questão dos duodécimos.
Já tivemos - e desculpe-me por estar me alongando
nisso, mas gostaria de trazer esta questão para debate - casos aqui em que se dizia, como em gover-

nos passados, que o Poder Executivo não tinha interesse em aprovar o Orçamento, preferindo ficar com
o Orçamento do ano anterior, liberando duodécimos,
o que é uma aberração. Então, é preciso colocar um
paradeiro nisso. V. Ex" fez muito bem quando apresentou, juntamente com outros Srs. Senadores,
essa emenda -e meu parecer já foi inclusive entregue à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, tão logo, no mês de agosto, retomemos
os nossos trabalhos normais, vamos apreciar a ma-

téria, e o Senado então haverá de tomar uma posição- ou essa que V. Ex• preconiza, ou a que estou
propondo, ou uma terceira - que ponha termo a
isso, ou seja, a uma situação que, geralmente, só
vem, pela própria veiculação das notícias, em desfavor do Congresso Nacional. Critica-se muito pouco o
Executivo, tanto na elaboração do Orçamento quanto na liberação de recursos. O Senador Jader Barbalho, pelo menos no que tenho lido na imprensa - e
S. Ex1 está acompanhando o meu raciocínio-, tem,
inclusive agora, criticado o procedimento de liberação de recursos, bem como vários outros Parlamentares. Então, se queremos essa transparência - e o
Legislativo, ameu ver, avançou muito na elaboração
do Orçamento-, também temos que exigir do Executivo a mesma coisa. Não podemos ficar aqui perdendo tempo, levantando expectativas de prefeitos, de
Governadores, de comunidades para depois vermos
essas emendas virarem pó. Então, é melhor não fazer; é melhor não fazer emendas e aceitar a proposta que o Executivo envia, deixando que ele assuma
a responsabilidade. Agradeço a V. Ex', já me desculpando por me haver alongado. Todavia, como V.
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Ex• tem inclusive me instado ao debate desta
questão, queria dar um contribuição ao seu discurso, lembrando, na oportunidade, que precisamos dar mais atenção a esses problemas do Orçamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradecemos
a intervenção de V. Ex" e devemos dizer-lhe - não
por ser de nossa iniciativa, porque a nossa Proposta
de Emenda Constitucional não é senão uma cópia
de uma norma da Constituição de 1946 - que nos
parece que outras propostas de emendas apresentadas apenas pretendem que, não sendo votada a
proposta orçamentária para o exercício seguinte até
o fim da sessão legislativa, ela seja prorrogada.
Essa solução não vai resolver, porque há algo em
Direito que todos conhecemos: a lei só é eficaz se
houver sanção.
-E a nossa Proposta de Emenda prevê uma
sgmção. Se não for ;rotada a proposta de Orçamento
para o ano seguinte até o término do sessão legislativa, prorroga-se para o ano seguinte o Orçamento
do exercício anterior. Por quê? Porque isso funciona
como uma ameaça não só ao Poder Executivo, que
pode ter interesse em protelar a elaboração· orçamentária, como também ao próprio Congresso, que
não tem também interessse em prorrogar o Orçamento do exercício anterior.
Tanto é verdade o que digo, que lembramos o
dispositivo que havia, na Constituição de 1946, sobre a proibição de nomeações para cargo público a
não ser por concurso público. A Constituição de
1946 dizia claramente que a admissão para 6- serviço público só poderia se dar mediante concurso público, entretanto não havia sanção, e essa norma
era burlada. Então, na Constituinte de 1988, conseguimos aprovar uma emenda de nossa autoria que
evitou a fraude, isto é, que esse dispositivo não viesse a ser infringido.
Colocamos na Constituição um dispositivo que
estabelece que a infração do disposto neste artigo isto é, a nomeação de servidores sem concurso pú- blico -acarreta a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável na forma da lei. Essa norma
está hoje como um dos itens do art. 37 da Constituição Federal. De lá para cá, ninguém mais, neste
País, foi nomeado sem concurso, porque o ato passa a ser nulo. Por isso, insistimos nessa nossa Proposta de Emenda Constitucional.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima- V. Ex" me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO WCENA- Ouvimos V. Ex"
com muito prazer, Senador Ronaldo Cunha Uma.
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O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Hum·
berto Lucena, V. Ex", com sua experiência e espírito
público, aborda sempre temas da maior relevância
para o Congresso e para o País. O Orçamento - há
poucos instantes disse o Senador Lúcio Alcântara realmente é um tema árido, mas V. Ex" o aborda
com tal profundidade e atualidade, que essa aridez
se transforma até em suavidade numa discussão.
Recentemente, fui Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, éritré as 1.400 emendas apresentadas,
procurei acolher aquelas que pudessem refletir uma
transparência maior da Lei Orçamentária, até porque
a LDO estabelecia apenas as metas e as prioridades. Um dos pontos que mais se discutiu na Comissão foi exatamente o prazo de aprovação desta Lei,
porque se cria um vácuo se, porventura, houver interesse do Executivo ou do Legislativo em não aprovar. Procuramos uma fórmula e a adotamos de forma transitória. Os duodécimos foram adotados por
um período de até três meses, de modo a coagir
tanto o Executivo como o Legislativo a unirem seus
esforços num só sentido: o de aprovar a lei. Naquela
oportunidade, Senador Humberto Lucena, tivemos
que analisar a emenda que V. Ex• apresentou, destacando a sua oportunidade e a necessidade urgente de o Senado dar tramitação a ela, para que já
possamos, no próximo ano, tê-la regulamentada
com sanção- e V. Ex" faz bem, porque a eficácia da
lei está exatamente na sua sanção - e estabelecer
punições para o fato de, no prazo estipulado, não ter
sido aprovado o Orçamento. Por isso, vamos to-rcer,
já que a LDO foi aprovada, que tenhamos esse instrumento complementar, com base na proposta de
V. Ex", que é oportuna, é lúcida e vai dar a obrigatoriedade ao Orçamento e vai aplicar sanções na hipótese de o Congresso não votá-lo em tempo hábil.
Meus cumprimentos por seu pronunciamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Gratos a V.
Ex", Senador Ronaldo Cunha Lima. Aproveitamos
para cumprimentá-lo pelo trabalho como Relator do
Projeto de Lei da LDO para o exercício de 1996.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Humberto Lucena, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvimos o
aparte de V. Ex•, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador
Humberto Lucena, V. Ex" toca numa questão que
atinge a fundo as atribuições do Poder Legislativo
que, não só em relação ao Orçamento, como em outras questões, têm sido desconsideradas pelo Governo. Tanto Senadores quanto Deputados Federais
têm dado uma contribuição enorme aos projetas de
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reformas - sou testemunha disso. Logicamente não

votei em todas as reformas, mas os Senadores, pelo
menos os do Bloco do Governo, pela lealdade com
que se têm conduzido no atendimento às propostas
governamentais, mereceriam uma certa consideração e um certo respeito do Governo, porque as
emendas que são apresentadas ao Orçamento, por
intermédio de Deputados e Senadores, vêm da necessidade dos Estados que esses Parlamentares
representam. São municípios que precisam de obras
de saneamento básico, de saúde, de educação, de
segurança, enfim, são obras a favor das quais a comunidade exige que o Deputado Federal ou o próprio Senador da República apresente uma emenda.
Ora, levando-se em consideração que, em última
instância, quem aprova o Orçamento é o legislativo,
o Poder Executivo deveria ter um mínimo de atenção antes de cortar qualquer pretensão neste objetivo, que considero legítima, de Deputados e Senadores. Faz-se necessária uma legislação que discipline
essa matéria, para que fatos constrangedores como
esses não venham a acontecer de novo. Notadamente quando voltamos aos nossos Estados; as lideranças politicas locais e o povo, de modo _geral,
querem saber o que faz o Parlamentar em Biasma.
Temos de dizer, então, que apresentamos algumas
emendas, defendendo seus interesses, mas que o
Governo Federal as rejettou, ou que o descongestionamenfo das emendas promoveu, vamos dizer as-sim, a nulidade das nossas propostas. O povo não
entende como é que principalmente um Senador ou
-um Deputado do Governo apresenta uma proposta
que é aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive
a Comissão Mista· de Orçamento se debruça sobre o
assunto, estuda-o, corta tantas e tantas emendas,
como V. Ex" sabe, pois foi Presidente do Congresso
e é um homem que tem uma enorme bagagem de
experiência e grandes lições a nos dar, sabe que o
processo legislatiiio envolve tudo isso. Então, até a
cortes somos submetidos no âmbito do próprio Parlamento. Agora, é o próprio Executivo que os faz.
Abrimos mão de tantas coisas, fizemos emendas coletivas visando apoiar os Estados e municípios, independentemente de corpo político-partidário, como
aconteceu no Estado de Sergipe, e o Governo tira
esse propóstto, que considero fundamental para o
desenvolvimenfo de nossas regiões, sem nenhuma
consideração. V. Ex" está certo quando procura debater essa questão de frente e, quem sabe, à procura de uma legislação que não só fortaleça os nossos
objetivos - os do Congresso, que são objetivos nacionais - e também possa dar um paradeiro a essa
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desmoralização, a essa humilhação contra os Parla·

quê? Com créditos suplementares. Dezenas e deze-

mentares federais.
O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de
V. Ex' vêm ao encontro do nosso pronunciamento,
nobre Senador Antonio Carlos Valadares. Procuramos abordar esse tema, em nível mutto alto, do ponto de vista institucional, porque entendo que nesta
maiéria, corno em outras, não deve haver preocupação' partidária ou ideológica. O nosso Partido, por
exemplo, o PMDB, apóia o governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, mas sempre repttimos
que não há apoio incondicional. Estamos aqui, inclusive, e dentro em pouco V. Ex" vai ver, para criticar
alguns atos do Senhor Presidente da República justamente no que tange à execução orçamentária.
E o primeiro deles a que queremos nos referir
foi o veto de Sua Excelência, aposto no ano passado por uma infeliz proposta do então Ministro José
Serra a várias dotações orçamentárias que consubstanciavam anerações na proposta de Orçamento da
União feitas pelos Srs. Congressistas.
Gostaríamos de ler para V. Ex"s o que diz o
art. 66, § 2°, da Constituição Federal, textualmente:

nas de créditos suplementares, que são aprovados
na úRima hora no Plenário do Congresso Nacional,
justamente porque houve excesso de arrecadação,
e o Governo precisa de autorização legislativa para
fazer aquela despesa.
Se há excesso de arrecadação no final do ano,
que se contingenciem pois as dotações, e que se
faça a liberação dos recursos financeiros quando
houver recursos do Tesouro. Será um ou serão dois
ou três crédttos suplementares a menos, mas estará
o Poder Executivo prestigiando as iniciativas dos
Srs. Congressistas.
O Sr. Jader Barbalho- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvimos, com
muita honra, o nobre Líder Jader Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Humberto
Lucena, mais uma vez V. Ex• brinda o Senado Federal com um pronunciamento sobre um assunto da
maior importância. E neste caso V. Ex" traz a debate
a questão da execução orçamentária. Devo dizer-lhe
que, juntamente com outros Líderes partidários.• tanto do Senado como da Câmara, participamos de um
encontro, no início do ano passado, com o ex-Ministro do Planejamento, o Senador José Serra. Saímos
daquele encontro profundamente gratificados, e o
Senador e Ministro, posteriormente, na tribuna do
Senado Federal, reafirmou o que havia dito naquela
oportunidade, que a partir do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o Orçamento da União
seria o orçamento da transparência. Não seria mais
o orçamento da ilusão, segundo o então Ministro do
Planejamento, onde se aprovavam emendas sem
que houvesse possibilidade financeira do Tesouro
de poder implementá-las. Saímos daquele encontro
com a certeza de que estávamos a caminhar efetivamente para um orçamento de transparência. Afinal
de contas- e V. Ex" já afirmou com mutta propriedade -, na administração pública, não creio que exista
lei mais importante do que a Lei de Meios, não só
para o Congresso, não só para todos os Poderes,
mas para a própria sociedade. Em qualquer país
onde as coisas efetivamente sejam levadas a sério,
a Lei de Meios é a mais importante da administração
pública, se pudermos estabelecer hierarquia de importância entre as leis. Verifica-se, lamentavelmente,
corno diz V. Ex", que o Executivo vem e faz o contingenciamento, um ato de arbftrio. Estamos assistindo
agora ao que está ocorrendo com o Ministério dos
Transportes. Praticamente estão inviabilizados os
projetos do Ministério dos Transportes, mas é o pró-

·o

veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso
ou de alínea."
Não se pode, portanto, apor veto parcial às dotações orçamentárias. Foi uma inconstttucionalidade
flagrante. TIVemos oportunidade, no ano passado,
de registrar esse ato do Senhor Presidente. da República, alegando que Sua Excelência teria sido mal
assessorado e confessamos a V. Exi's que, por ocasião da apreciação do veto, votamos totalmente contra o veto do Senhor Presidente d<i República por
entender que Sua Excelência havia incorrido· num
erro grave porque desrespeitou o texto constitucional.
Pois bem, Sr. Presidente, isso ocorreu, no ano
passado, justamente porque o Senhor Presidente
da República, ao contrário dos seus antecessores a
que nos referimos, que sempre preferiram o o plano
de economia ou o plano de contenção, porque cabe
ao Executivo liberar ou não as verbas. Simplesmente, o Presidente da República, por intermédio do Ministério do Planejamento, 6bera ou não determinada
dotação orçamentária, naturalmente de acordo com
as disponibilidades do Tesouro.
E, agora, tivemos também o cancelamento de
dotações orçamentárias, também ao arrepio da ordem jurídica, como demonstraremos em seguida.
No entanto, quando chega o final do ano, no
segundo semestre, o Governo administra com o
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prio POder Executivo que faz o contingenci. :rtJento e,
a partir daí, a seu arbítrio, estabelece o c ~e deve
permanecer ou não no Orçamento da União. Passa,
na verdade, a ser o árbitro e o juiz do que é fundamental: mantém emenda de quem quer manter, retira, enfim, o que considera inconveniente. Ao final,
no segundo semestre, o Governo, que contingenciou
no primeiro semestre sob a alegação de que não
possui receita para cumprir o Orçamento, vem e diz
que já possui excesso de arrecadação e, por isso
mesmo, deseja que o Congresso lhe dê os créditos.
E faz novo orçamento. De certa forma, quero confessar a minha frustração. Imaginei que aquilo que o
Ministro José Serra havia afirmado não só a mim,
mas também às outras Uderanças, efetivamente
serviria de orientação. Espero que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, homem público da melhor
qualificação,· que passou por esta Casa, que deseja
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seu

colega,
nome da Uderança do PMDB, como
como seu companheiro, cumprimentá-lo pela oportunidade e pela profundidade do seu pronunciamento,
cujo tema deve ser encarado com seriedade.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Murro obrigado, nobre Líder Jader Barbalho. V. Ex" nos sensibiliza com o seu aparte. Acredftamos que, na verdade,
aqui estamos não apenas emitindo um ponto de vista pessoal, mas o de todos os nossos companheiros
de Bancada e, quiçá, da maioria -do Senado.
Lembramo-nos de que o nobre Senador Antonio Carlos Valadares, no seu aparte, referia-se a que
o Governo não deveria deixar de corresponder
àqueles que o apoiavam no Senado. Queremos dizer que, do nosso ponto de vista, o Governo não
pode deixar de corresponder a todos os Senadores
e a todos os Deputados, porque entendemos esse
assunto do ponto de vista institucional. Desde que

fazer um bom governo, esteja atento a isso. Acredi-

foram fixadas as regras, houve um entendimento en-

to, Senador Humberto Lucena, que isso deve ser pedagógico. Recentemente houve episódios relativos à
questão do Orçamento profundamente traumáticos
não só para o Parlamento, mas para o País como
um todo. Estamos novamente verifiCando que o que
o Sr. Ministro José Serra afirmou não se ·configura
como realidade. O pior é que agora houve contingenciamento de determinadas áreas, mas sobrou dinheiro em outras áreas para se aprovar projetes que
não estavam contemplados no Orçamento. Na verdade, há duas comissões de orçamento: a que funciona aqui e a que funciona na burocracia, que diz o
que deve ser retirado do Orçamento e também tem
recursos para aprovar aquilo que não está no Orçamento. Portanto, o pl'únunciamento de V. Ex" é da
maior oportunidade. V. Ex" procura, com a experiência acumulada ao longo de tantos anos de atividade
parlamentar, mostrar que não é possível tratar o Orçamento dessa forma O Orçamento não pode ser
um instrumento a serviço de conveniências; o Orçamento do País tem de estar a serviço do Brasil e tem
de ser transparente. Não pode absolutamente ficar
nas mãos dos burocratas, que fazem o jogo que
bem entendem. Perdoe-me se me alongo neste
aparte. Considero o tema que V. Ex" traz à discussão da maior importância e lamento que outras atividades paralelas não permitam que no plenário haja
maior presença para participar do seu discurso. Em
relação à sanção, V. Ex" estabelece, com muita propriedade, que o Orçamento deve ser aprovado ou,
então, que Executivo e Legislativo terão o poder de
ver prorrogado o Orçamento para o exercício posterior. Quero, portanto, Senador Humberto Lucena, em

tre as Uderanças do Governo e a oposição para reformar o Regimento.
No nossou tempo, por exemplo, na Presi!;lência
do Senado, começou essa reforma; depois o Presidente Samey fez nova reforma, sobretudo diante do
que houve após os escândalos da Comissão de Orçamento, tanto que hoje prevalecem as chamadas
emendas de Bancada sobre as emendas individuais.
E nós preferiríamos até que só houvesse emendas
de Bancada.
Mas mesmo assim, com a diminuição do número de emendas, com as emendas de Bancada,
que são emendas impessoais, mesmo assim continua o desprestígio do Poder Legislativo por parte do
Poder Executivo.
E desejamos chamar a atenção do Senado
para um fato mais grave, que o nobre Líder Jader
Barbalho referiu-se ali com muita propriedade a atribuição que tem o Governo, já que é ele que executa
o Orçamento, de contingenciar verbas para liberálas oportunamente, isto é, fazer planos de contenção, de economia.
Entrt!tanto, além do veto que houve no ano
passado às dotações orçamentárias, que já dissemos, são inconstitucionais, porque não se pode vetar númerós;--só se pode vetar, de acordo com a
Constituição, os dispositivos do projeto de lei que
capeiam os anexos do Orçamento; há pouco nós tivemos o cancelamento de dotações orçamentárias.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, um decreto do Sr. Presidente da República, publicado no Diário
Oficial do dia 28 de maio de 1966, cancelou dotações
orçamentárias no valor de R$7.662.450.000,00 ale-
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gando que suas fontes eram as de número 155 e
11 O. O Orçamento da União, para 1995, o Projeto de
Lei - pasmem, Srs. Senadores! -, já havia sido sancionado pelo Sr. Presidente da República;· não foi vetado como no ano passado, embora inconstitucionalmente, mas mesmo assim veio um decreto que cancelou várias dotações orçamentárias, justamente aquelas
que provinham das iniciativas parlamentares.
Sobre o assunto, recebemos um oficio, acompanhado de uma nota assinada pelo Presidente da
Comissão de Orçamento, o Deputado Sarney Filho,
onde se lê:
"1. O Presidente da República decretou, em 28.05.96, o cancelamento de dotações da Lei Orçamentária no valor de
R$7.662.450.000,00 (sete bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos
e cinqüenta mil reais). com fundamento no
art.41, § 2' da Lei n' 9.082/95 (LDO), que
estabelece o seguinte:
"Art. 41. Na estimativa das receitas do
projeto de lei orçamentária anual poderão
ser considerados os efeitos· de propcstas de
alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de: (segue-se a
citação).
2. Os subprojetosfsubatividades atingidos tinham oomo fontes recursos condicionados da Contribuição sobre Movimentação
Rnanceira - CPMF (lembro que esse projeto, essa proposta é de iniciativa do Congresso e não do Presidente da República) e da
Contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor.
3. Observe-se que não há cancelamentos correspondentes à frustração de receitas da Contribuição de Empregadores e
Trabalhadores para a Seguridade Social. ..
4. Observe-se ainda que as dotações
canceladas nas unidades tais e tais - Governo do Distrito Federal - no valor de
R$145 milhões, não eram financiadas, tanto
na proposta do Executivo quanto na Redação Final ...
5. Os quadros anexos indicam os códigos e títulos dos subprojetos, os autores das
emendas atingidas, etc.
6. Consta (vejam bem) que o Executivo
remeterá ao Congresso Nacional projetas de
abertura de créditos adicionais, quando forem aprovadas as propostas das contribuições em discussão pelo Poder Legislativo.
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,:z. Consta também que os valores cancelados da programação do GDF serão repostos mediante o uso de recursos do Fundo de Estabilização Rscal, ..•
Entendemos, Sr. Presidente, data venia, que a
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional
não poderia admitir a idéia de que o Executivo talvez
remetesse ao Congresso Nacional projetas de créditos suplementares para compensar esses cancelamentos de dotações orçamentárias.
O Sr. Ney Suassuna- V. Ex" concede-me um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Vamos conceder o aparte a V. Ex" e depois prossegui remos.
Com todo prazer, ouvimos V. Ex", Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- Senador Humberto Lucena, pedi o aparte para congratular-me com V. Ex",
porque esta não é a primeira vez, nesta legislatura,
que V. Ex" traz a esta Casa assuntos importantíssimos. Há alguns dias, V. Ex" apresentou um projeto
que mudava todo o caminho da negociação da divida dos Estados, o que permitiu que os Estados sobrevivessem, porque foi reaberta a discussão e houve modificações na postura do Governo. Agora, V.
Ex" traz novamente um assunto muito importante.
Estava -ouvindo perplexo o que V. Ex" dizia. Nunca
vi um decreto modificar uma lei. V. Ex" acabou de
afirmar que um decreto do Presidente modifica a lei
orçamentária.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Cancela dotações orçamentária$:
O Sr. Ney Suassuna - Não sei onde estamos.
O Estado de direito não está sendo quebrado so- ·
mente quando se permite que a propriedade seja tomada ou invadida. Também do ponto de vista legislativo, estamos vendo uma outra aberração. Em toda
a minha vida, nunca vi um decreto cancelar uma lei
pronta, acabada, sancionada. Foi ó que acabei de
ouvir, perplexo. Nós do Congresso Nacional temos
que tomar uma providência, senão, em breve, uma
determinada lei poderá ser cancelada por meio de
bilhetinho, como ocorria na época do Presidente Jânio Quadros.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Senador Ney
Suassuna, agradecemos a V. Ex".
Como dizíamos, diante do expediente da Comissão de Orçamento, estudando o decreto baixado
e publicado no dia 28.05.96 no Diário Oficial, que,
aliás, até prova em contrário, está sem número deve ter havido algum engano -, logo percebemos
que ele era inteiramente injurídica. Pedimos, então,

·--

-----------

-------
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à Assessoria do Senado que nos fornecesse uma
Nota Técnica a respeito, a qual passamos a ler para
que conste dos Anais do Senado Federal.
"A Juridicidade do cancelamento
de dotações provocada pelo Decreto de
28-5-96, do Presidente da República.
Prescreve a atual Constituição que a
matéria orçamentária é restrita ao âmbito de
lei, não impedindo, porém, que essa última
possa atribuir ao Poder Executivo a competência subsidiária para tratar de orçamento,
vedada, porém, a exorbitação dessa transferência.
Segundo o art. 84, IV, o Presidente da
República pode, com vistas a dar eficácia à
lei, expedir decretos que, longe de poderem
burlar ou atterar o significado da lei, devem
contribuir para tomar jurídica e !actualmente
possível a aplicação dos objetivos do legislador.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercfcio de 1996, de n• 9.082195, estatuiu
regras claras quanto à inclusão, na previsão
da receita, dos valores a serem obtidos com
a arrecadação de tributos que fossem objeto:
a. de medidas provisórias que estivessem tramitando no Congresso Nacional à
data do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual (no caso, 31/08/95), ou
b. projetes de lei que estivessem em
tramitação ou fossem propostos até a data
acima.

Cuidou, portanto, o legislador de oferecer flexibilidade ao Executivo na previsão de
receitas cuja normalização estivesse em
fase de constituição, com vistas a:-que não
ocorresse erro técnico-jurídico de desequilíbrio superavitário no orçamento.
Com muito acerto, acolheu, ainda, a
lei, a possibilidade de o Executivo cancelar
dotações com vistas a adequar o volume de
despesa ao de receita, caso a iniciativa de
lei ou a medida provisória instituidoras ou
elevadoras de tributo nâo lograssem êxito."
No caso em espécie, não se trata nem de medida provisória nem de projeto de lei.
"ln verbis, diz o § 2" do art. 41 daquele diploma:
"Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não per-
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mitir a integralização dos recursos esperados, as do-

tações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, após a sanção presidencial à
lei orçamentária anual, observados os critérios a seguir relacionados, para a aplicação seqüencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o
valor necessário para cada fonte de receitas:•.. "
Em 28-5-96 o Executivo expediu Decreto que
cancelou 7,6 l;lilhões de reais de dotações orçamentárias com base no teta legal acima.
É preciso lembrar que não houve nenhum diploma, nenhum projeto de lei enviado pelo Executivo, nem medida provisória que cuidasse de criação
de novas receitas. O que havia e há é uma proposta
de emenda constitucional oriunda do Legislativo que
procura criar a CPMF, para atender, com recursos
novos, aos programas de saúde pública.
O dispositivo carrega consigo dois institutos jurídicos que estão intimamente relacionados entre si e que pouco ~se utilizam,
mas que são de grande expressão no. mundo do direito financeiro: a fonte de recursos
e a vinculação da despesa à receita. .
Entende-se como fonte o conjurito de
parcelas de receitas diversas a que a legislação atribui destino definido. (•.. ) Por exemplo, o Fundo de Estabilização Fiscal é uma
fonte em si próprio porque a Emenda Constitucional que o instituiu determinou que cer- _
tas parcelas do imposto de renda, das contribuições sociais e dos demais impostos seriam destinados aos programas de educação, saúde, previdência, etc.
É aqui que entra o tema da vinculação:
relação jurídica obrigatória entre uma receita
e uma despesa, ou seja, o objetivo para o
qual existe determinado ingresso de recursos no erário.
Isso significa que o conhecimento de
uma fonte exige, obrigatoriamente, que se
conheça o verdadeiro objetivo de existência
da fonte, ou seja, se há vinculações ou não,
e, em caso afirmativo, para que ou para
quem está direcionada.
Prosseguem as considerações do assessor do
Senado, as quais solicito ao Sr. Presidente sejam
dadas como lidas.
Ao final, temos a seguinte conclusão:
"A propósito, a pequena história do
atual Governo aponta para um completo
desprestígio a praticamente todas as decisões orçamentárias do Parlamento brasileiro:
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em 1995 foram vetados quase todos os sul>projetos objeto de emendas do Legislativo e
em 1996 foi cancelada mais da metade dos
subprojetos de mesma origem.
Nos sistemas autoritários, como o prevalescente no Brasil anterior a 1986, o Congresso apenas avaliza o projeto de lei orçamentária com o conteúdo proposto pelo
Executivo. Em nossa atual democracia o
mesmo não acontece: o Congresso pode
emendar a proposta, mas as a~erações são
vetadas ou ca~ccladas, e as que permanecem intactas nesses dois momentos, no
mais das vezes, são fontes de créditos suplementares ou não são executadas.
Urge que o Congresso faça valer o seu
poder de representante do Povo e das Unidades da Federação, colocando o Executivo
em sua real posição de administrador e executor das decisões a serem tomadaS no Legislativo.
Nesse sentido, pode o Pa~amento lançar mão das atribuições que lhe são ofertadas pelo art 49 da Lei Maior, em especial a
estatufda no inciso V, que lhe confere poderes para sustar os atas normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder de regulamentação a este atribufdo, sob pena de
que permaneça tal caracterfstica do autoritarismo, sob o disfarce do cumprimento formal
das normas impostas.
Brasília, 17 de junho de 1996.
Hipólito Gadelha Remfgio
Consu~or-Geral Adjunto da Cons~oria de
Orçamentos do Senado Federal."
O Sr. Romeu Tuma -Senador Humberto Lucena, V. Ex' me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Excelência.
O Sr. Romeu Tum a - Nobre Senador, estou
prestando muita atenção ao pronunciamento de V.
Ex', ilustrado pelo aparte do Senador Jader Barbalho. As considerações que faz tem uma importância
muito grande. Queria cumprimentá-lo por isso e até
agradecer-lhe por trazer ao nosso conhecimento todas essas explicações. Isso tem um valor imenso
para nós, que fomos guindados à Comissão de Orçamento, porque estamos analisando as contas de
1993 e 1994 do ex-Presidente Itamar Franco, e surge uma série de dúvidas sobre a aplicação das verbas definidas na própria Constituição. O Tribunal de
Contas, que vir.ha orientando o Senado para julga-
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mento das contas, traz recomendações e algumas
restrições no jogo orçamentário, em que há descumprimento de imposições constffucionais. Assim, têm
uma importãncia muito grande a exposição que V.
Ex' faz e a sua proposta. Meus cumprimentos, nobre
Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Somos muito
reconhecidos a V. Ex' pelas suas palavras, nobre
Senador Romeu Tuma, e pela sua atenção. Devemos dizer que não temos outro interesse neste assunto se não o de debater com o Senado um tema
que nos parece, como já dissemos e repetimos, fundamental para a própria sobrevivência do Congresso
Nacional como instituição. Temos que levar em conta a nossa responsabilidade perante a Nação, não
só os Deputados, que são representantes do povo,
mas os Senadores, que são representantes dos Estados.
• O Sr. José Alves - Senador Humberto Lucena,
V. Ex' me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, Senador José Alves.
O Sr. José Alves - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvimos V.
Ex", Senador José Alves.
O Sr. José Alves -Senador Humberto Lucena,
V. Ex' discute, nesta tarde, lastreado na sua larga
experiência de homem público, um assunto de grande relevância, referente à Lei Maior do Congresso,
que é o trato que tem sido dado ultimamente - e que
não é privilégio deste Governo - ao nosso Orçamento. Entendemos que o Orçamento deve estabelecer
prioridades - teoricamente o faz no Plano Plurianual
- e metas, e a sua execução deve estar contida em
um planejamento estratégico do Pafs; deduzimos
isso, depois da clara exposição de V. Ex' a esta
Casa. É lamentável a situação da execução orçamentária, feita pelo atual Governo de maneira até
certo ponto desrespettosa à Nação e ao Congresso.
Entendemos que a execução orçamentária deve ser
feita dentro de um planejamento estratégico de desenvolvimento do Pafs, não a bel-prazer ou - vamos
dizer- de forma vulnerável às pressões de determinados grupos ou técnicos. Parabéns a V. Ex' pela
clareza da sua exposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradecemos
o aparte de V. Ex', nobre Senador José Alves.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, encerramos dizendo que as nossas palavras não são maiS
do que uma contribuição para o debate da matéria
no Congresso e também um alerta ao Sr. Presidente
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da República, em cuja pessoa confiamos, tanto assim que o meu Partido apóia o seu Governo. Sabemos que Sua Excelência talvez esteja inadvertido
disso, esteja mal assessorado pela área económica,
mas o fato é que Sua Excelência errou duas vezes:
quando vetou as dotações orçamentárias, em 1995,
e quando cancelou essas dotações orçamentárias,
em 1996...
Faríamos um apelo veemente a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, no sentido
de que reexaminasse esse decreto e procurasse revogá-lo, para que mantivéssemos intacta a ordem
jurídica ·neste País. Isso não lhe traria nenhum prejuízo, porque, como Presidente da República, cabelhe determinar ao Ministério do Planejamento, a execução do Orçamento da União. Sua Excelência poderia, ao invés de cancelar as dotações, fazer baixar
um plano de contenção, para liberar as dotações, no
segundo semestre, se houver excesso de arrecadação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
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Com muito acerto, acolheu, ainda, a lei, a possibilidade de
o Poder Executivo cancelar dotações com vistas a adequar o volume de despesa ao de receita, caso a iniciativa de lei ou a medida Provisória instituidoras ou elevadOras de tributo não lograssem
êxito.

ln verbis, diz o parágrafo segundo do art. 41 daquele di·
ploma:

·caso as alterações propostas não sejam

apro·

vadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos condicionados serão
canceladas, mediante decreto, após a sanção presidencial à lei orçamentána anual, obs~rvados os critérios a
seguir relacionados, para a aplicação seqUencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o_valor necessário para cada fonte de receita: .. :
Em_ 28-5-96 o Executivo expediu _Decreto que cancelou 7,6
bilhões de Reais de dotações orçamentárias, com base iiO -texto
legal a'cima.
O dispositivo carrega, consigo, dõis institutos jurídiC!>S que
estão Intimamente relacionados entre si e que pouco se utilizam,
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SENADOR HUMBERTO LUCENA EM SEU
DISCURSO:

mas que são de grande expressão no mundo do_ dlreito financeiro:
a fonte de recursos e a vinculação da despesa à receita.
Entende-se como fonte o conjunto de parcelas de receitas

NOTA TÉCNICA SOBRE

diversas a que a legislação atribui destino definido (à exceção da

A JURIDICIDADE DO CANCELAMENTO DE

fonte 100, que é a própria aus~r1cia de destino determinado). Por
exemplo, o Fundo"-de Estabilização Fiscal é uma fonte em gj pró-

DOTAÇÕES PROVOCADA PELO DECRETO

prio porque a Emenda Constitucional que o instituiu determinou

DE 28-5-96, DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

que certas parcelas do Imposto de Renda, das contribuições so-

Prescreve a atual Constituição que a matéria orçamentária

é assunto restrito ao âmbito de lei, não impedindo. porém, que

ciais e dos demais impostos seriam destinados aos programas de
educação, saúde, previdência, etc.

assa última possa atribuir ao Poder Executivo a competência sub-

E aqui que entra o tema da vinculação: relação jurfdica ob-

sidiária para tratar de orçamento, vedada, porém, a exorbitação

rigatória entre uma receita e uma despesa, ou seja, o objetivo

dessa transferência.

para o qual existe detenninado ingresso de recursos no erário.

Segundo o art. 84, IV, o Presidente da República pode,
com vistas a dar eficác.ia à lei, expedir decretos que, longe de po-

gatortamente, que se conheça o verdadeiro objetivo de existência

Isso significa que o conhecimento de uma fonte exige, obrí·

derem burtar ou alterar o significado da lei, devem contribuir para

da fonte, ou seja, se há vinculações ou não, e, caso afirmativo,

tomar juridica e factualmente passivei a aplicação dos objetivos

para que ou para quem está direcionada.

anelados pelo legislador.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
1996, de n~ 9.082195, estatuiu regras claras quanto à inclusão, na
previsão da receita, dos valores a serem obtidos com a arrecadação de tributos que fossem objeto: a. de medidas provisórias que
estivessem tramitando- no Congresso Nacional à data do envio do

Observadas sob a ótica do objetivo das fontes, conclui-se
que se que as receitas podem dassificá·las em duas categorias:
a) receitas não-vinculadas: as de impostos, em geral, conforme previsto no inciso IV do_ art. 1õ7 da Constituição, admitidas
as exceções Inclusas no mesmo inciso;

projeto de Lei Orçamentária Anual {no caso, 31-8-95), ou b. proje-

b) receitas vinculadas, que podem se_ subdividir em vincu-

tas de lei que estivessem em tramitação ou fossem propostos até

lação a órgão, a fundo ou a despesa, conforme especificação

a data acima.
Cuidou, portanto, o legislador, de oferecer flexibilidade ao

contida no mesmo texto, ou aceitas, ainda, o.utras vinculações
criadas por leis especificas.

executivo na previsão de receitas cuja normalização estivesse em

Exemplo de vinculação a órgão é o caso da contribuição a

fase de constituição, com vistas a que não ocorresse erro técnico--

entidades como SESI, SENAI, OAB, etc. A fundo, seria a do Fun-

jurfdico de desequilibrio superavitário no orçamento.

do Social de Emergência e similares.

------------
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Quanto à vinculação a despesa, sena a receita de uma
contribuição de melhoria ou de uma taxa, pois sua própria razão
de ser é, respectivamente, o financiamento de uma obra ou de 001
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naf, e não de Projeto de Lei ou de Medida Provisória como previsto;
b) outra parte, de medida provisória com eficácia desde
abrn de 1996, portanto, data anterior ao Decreto; e

serviço público especifico e divislvel.
São, também, vinculadas à despesa, segundo o art. 195 da

Constituição, as Contribuições Sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social.

c) nanho.m dos dois tributos foi objato da medida provisória

ou projeto de lei apresentado até 31-&-96.
Pelos simples argumentos acima elencados, poder-se-la

Uma vez que a Carta Magna trouxe as regras sobre as vin·
culações naturais das receitas, é fácil concluir Que qualquer outra

di.;er, sem dificuldade, que o Poder Executivo deu interpretação
demasiadamente extensiva à LDO, fugindo ao objetivo que orien·

vinculação, que crie normas· especiais sobre a matéria, não pode

tou a norma: ao elencar os instrumentos normativos ruja não-

à ConstitUição nem prescinda do instituto de lei

aprovação poderiam dar origem ao cancelamento, ficam, auto-

ser i"tem contrária

para se fazer valer.

maticamente, exdufdos todos os demais institutos.

No que tange ao Decreto do Governo, há que se ressaltar

OUtro ponto a se salientar é que, até a presenta data, o en-

que o mesmo atingiu as despesas correspondentes a duas contfi..

tendimento do Exerutivo sobre o slgnfficado do orçamento ou fi..

bulçóes, vinculadas que são à seguridade social

xaçã.o da despesa é que o mesmo corresponde ao limite máximo
que o Governo pode gastar, e não, a obrfgatorledada da execução dos programas definidos na Lei.

Pode-se, então, perfeitamente, admitir-se que seja legitima
a decisão de cancelar dotações vinculadas a certa figura tributária, desde que:

a) exista norma definidora dessa vinculação;
b) sejam atendidos os requisitos estabelecidos na LDO.
Não se pode, porém, deixar de se observar que a lei or~
çamentária gera uma expectativa de direito para aqueles que
seriam beneficiados com determinado subprojeto, pelo que não
cabe, arbitrariamente, ao Executivo, definir quem seria prejudi·
cada.
Quanto ao primeiro ponto, há que se colocar, inicialmente
que a vinculação da um subprojeto a uma fonte especfflca, apesar
de não ser objeto do texto de lei, mas sim, da proposta a do meio
magnético que transmitem entre o Executivo e o Legislativo,

têm

determinado caráter normativo, uma vez que prevista na própria
LDO. Nesse caso, portanto, somente se poderia alterar por meio
de disposição expressa do Congresso.
Se se entender que não é norma, entlo não há vinculação.
mas sim, mera decisão administrativa considerar Vinculado o que
de direito não o é; nessa caso, não se pode clzer que aquilo que

o Executivo cancelou era Vinculado à duas contribuições frustra·
das, uma vez que ele apenas considerou vinculadas.
A verdade

é que não há, juridicamente, vinrulações de re-

ceita de contribuições sociais a subprojetos especfficos, mas apenas ao custeio da seguridade social.

A-ootra rondlção do..o1icácla.aJalcance!amsnto <l.que.o
mesmo atenda aos requisitos Impostos pela LOO: 1' a exigênda
que esses recursos fossem ortundos de projetas de lei ou de me-dida provisória apresentados
8~96

à apreciação do Congresso até 31-

e 2!1' •caso as alterações não sejam aprovadas, ou o sejam

parcialmente, de fonna a não peiTTlitir a integralização dos recur·
sos esperados•.

É aqui que se encontram os mais nagrantes atentados ao
direito praticados com aquele Decreto:
a) parte dos cancelamentos teve como base a COnbibuíção

sobre Movimentação Financeira, objeto de Emenda COnstitucio-

A propósHo, a pequena história do atual Governo aponta para um completo desprestfgio a praticamente todas as decisões orçamentárias do Parlamento brasileiro: em 1995 foram vetados quase todos os subprojetos objeto de emendas do Legislativo e em 1996 foi cancelada mais da metade dos
subprojetos de mesma origem.
Nos sistemas autoritários, como o prevalescente no Brasil anterior a 1986, o Congresso apenas avaliza o projeto de lei orçamentária com o
conteúdo proposto pelo Executivo. Em nossa atual
democracia o mesmo não acontece: o Congresso
pode emendar a proposta, mas as alterações são
vetadas ou canceladas, e as que permanecem intactas nesses dois momentos, no mais das vezes,
são fontes de créditos suplementares ou não são
executadas.
Urge que o Congresso faça valer seu poder de
representante do povo e das Unidades da Federação, colocando <i Executivo em sua real posição de
administrador e executor das decisões a serem tomadas no Legislativo.
Nesse sentido, pode, o i"ariamenio, lançar mão
das atribuições que lhe são ofertadas pelo art. 49 da
Lei Maior, em especial a estatufda no inciso V, que
lhe confere poderes para sustar os atos nonnativos
do Poder Executivo que exorbHem do poder de regulamentação a esse atribuído, sob pena de que per- rrianeça tal característica do autoritarismo, sob o disfarce do cumprimento fonnal das nonnas impostas.
Brasflia, 17 de junho de 1996. - Hipólito Gadelha Remíglo, ConsuHor-Geral Adjunto.
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Brasüla, 4 de junho de 1996.
Senhor Parlamentar.
Na qualidade de Presidente da COmissão Mista da Planos.

Orçamentos Públicos a Fiscalização, dirfJO-lTlB a V. Ex' para encaminhar Nota sobre o Decreto de 28 de maio de 1996, que cancelou dotações orçamentárias no vaJor de A$ 7 .662.450.000,00, que
tinham como fontes de recursos as de n1s 155e 110.
N'a oportunidade, Informo que se encontra à disposição de
V. Ex', na Secretaria desla Comissão, cópia da relação dos subprofetoslsubatividades cancelados pelo referido Deaeto.
·
Cordialmente, Deputado Samey Filho, Presidente da Co-

missão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização.
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados
NOTA SOBRE O DECRETO DE 28-5-96
publcado no Dllirlo Oficial da União de 29-5-96.
1. O Pre~dente da República decretou, em 28-5-96, o cancelamento de dotações da Lei Orçamen1árfa no valor de R$
7.662.450.000,00 (sete bilhões, seiscentos e sessenta e dois mi·
lhões, quatrocentos e cinqüenta mi reais), com fundamento no
art. 41, § 2' da L919.082/95 (1..00), que esta1>e1eoe o seguinte:

11- medida provls6r1a e projeto de lei que tramite
no Congresso Nacional, quando do envio da proposta
orçamentária.

§ 2~ caso as alterações propostas não sejam
aprovadas. ou o seJam parcialmente, de tonna a não
permitir a lntegrallzação dos racursos esperados. as dotações a conta dos referidos racursos condicionados
serão canceladas, mediante decreto, após a sanção
presidencial à lei orçamentária anual, observados os
critérics a seguir relacionados, para aplicação seqüencial obrigatória e cancatamento nnear, até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita: (..•)•
2. Os subprt>jetoslsubativldades atingidos tinham como
fontes recursos condfáonados da Conbibulção sobre Movimentação Financeira- CPM (fonte 155) e da Contribuição para o Plano
de Seguridade Social do Servidor- CPSS (fonte 110), confonne
quadros em anexo.
3. Observe-se que não M cancelamento correspondentes
à frustração de receitas da eonbibuição de Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Soàal, na parcela relativa ao pagamento dos autOnomos. Tanto este bibuto como a CPSS foram objato da Medida Provfsórfa n~ 1 A15, de 29-4-96, no sentido de restabelecer os níveis de cobrança originah1ente pretendidos, embora a arrecadação só venha a ocorrer a partir de agosto.
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4. Observe-se ainda que as dotações canceladas da unidada 73105- Governo do Distrito Federal- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, no valor da R$ 145 milhões, não
eram financiadas, tanto na proposta do Executivo quanto na Redação Final, pela fonte 11 O, mas sim pela fonte 153 (FJNSOCIAL).
Houve, neste caso, troca de fontes pelo ExecutiVo, previamente
aoso:>rtes.
5. os quadros anexos Jndica.m os códigos e tftulos dos subprojetos/subatividades. os autores das emendas atingidas, o GND
e os valores propostos pelo ExecutiVo, aprovados pelo COngresso
e os montantes cancelados.
6. Consta que o Executivo remeterá ao Congresso Nacio-nal projetas de abertura de créditos adicionals, quando forem
aprovadas as propostas das contribuições em discussão pelo Po-der Legislativo.
7. COnsta também que os valores cancelados da programação do GDF serão repostos mediante o uso de recursos do
Fundo de Estabilização Fiscal, cuja destinação original seria para
a redução do déficit da União.

O SR- PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Senâdor Humberto Lucena, V. Ex" será atendido, regimentalmente, na transcrição de seu discurso.
Solicito ao Senador Romeu Tuma que assuma
a Presidência, pois o PMDB realizará uma reunião
em que deverei estar presente.
O Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

•Art 41. Na estimativa das receitas do projeto de
lei orçamentária anual poderão ser considerados os
efeitos de propostas de alterações na legislação tnbutâ· .
ria e das conbibuições que sejam objeto de:
1- projeto de lei a ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, por ocasião do encaminhamento da proposta orçamentárta;
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O SR- PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
A SRA_ EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a convite do
Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Luiz Eduardo Magalhães e da Bancada Feminina no Congresso Nacional, teremos, amanhã,
quarta-feira, 10 de julho, no Salão Negro do Congresso Nacional, às 1O horas, o lançamento da
"Cartilha para Mulheres Candidatas a Vereadoras
em 1996", para o qual estamos convidando, mais
uma vez, todos os Srs. Senadores e Senadoras, funcionários da Casa, imprensa e a sociedade em ge-

ral.
A Cartilha "Mulheres sem Medo do Poder" foi
idealizada pela Bancada Feminina do Congresso
Nacional e elaborada pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas - IPEA. É a terceira etapa da
Campanha Mulheres Sem Medo do Poder, lançada
no ano passado, após a aprovação da Lei n• 9.100,
de 1995, que determina que 20% das vagas nas
chapas proporcionais dos partidos, neste ano, sejam
preenchidas por mulheres.
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Nas etapas anteriores, inicialmente, ocorreu

uma ampla e positiva campanha de filiação das mulheres nos partidos políticos, sucedida de um intenso
e rico processo de capacitação das candidatas por
meio de seminários, palestras e debates promovidos
pelos partidos, movimento de mulheres e entidades
não - governamentais.
Por intermédio do Instituto Brasileiro de Assessoria Municipal, IBAM, também continuarão- sendo
realizados seminários em vários pontos do País para
capacitação das candidatas durante a campanha
eleitoral e, ainda, posteriormente, das vereadoras e
prefeitas eleitas em 3 de outubro.
Estes seminários do lbam, que ocorrerão até
1997, estão sendo promovidos com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
(PNUD, viabilizados através da Agência Brasileira
de Cooperação (ABC), ligada ao Ministério das Relações Exteriores.
Segundo o lbam, o objetivo do projeto em curso é contribuir para •ampliar a participação das mulheres em situações e posições de poder e de liderança, possibilitando, a longo prazo, o aumento das
chances de inserção da perspectiva de gênero às
políticas públicas municipais, desta forma contribuindo para a eliminação de obstáculos estruturais que
impedem a participação das mulheres na tomada de
decisões e o estímulo para que participem das diversas formas de poder.·
A Cartilha, um documento de carátar suprapartidário, que tem por objetivo orientar a campanha
das mulheres inscritas para concorrer em todo o
Brasil, contém quatro capítulos dedicados a informações sobre a organização das campanhas; o desenvolvimento dos movimentos de mulheres, o quadro
das desigualdades de gênero no Brasil e a estruturação dos poderes locais e os desafios que as candidatas devem enfrentar.
O primeiro capítulo é rico em detalhes sobre
como fazer uma campanha, trazendo dicas que vão
desde a elaboração de santinhos até como organizar reuniões, equipes de trabalho, comttês eleitorais,
passando por sugestões para definição de plataforma eleitoral, o que certamente será de grande valia
para as candidatas iniciantes.
O segundo capítulo trata da história da luta das
mulheres brasileiras pelos seus direitos, desde o
surgimento das primeiras organizações pelo direito
de instrução e também ao voto, assegurado definitivamente durante o Governo de Getúlio Vargas até
as lutas recentes como a mobilização pela anistia,
pelos direitos sociais, na Constituinte de 1988, e a
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conquista da cota de 20%, no final do ano passado com o reconhecido apoio dos Srs. Senadores.
O terceiro capítulo, trazendo o retrato das desigualdades de gênero no Brasil, destaca principalmente a discriminação sofrida pelas mulheres na
vida profissional, que faz com que em 24 Estados
brasileiros os salários-hora pela mesma função pagos às mulheres sejam mais baixos que os percebidos pelos homens.
O quarto e último capítulo trata especificamente da estrutura de poder local, mostrando como,
através da Lei Orgânica dos Municípios, a futura Vereadora pode aluar no sentido de não só legislar sobre as questões específicas da mulher mas também
sobre questões que possam tomar melhor a qualidade de vida nas cidades para toda a coletividade.
Ousada no projeto e no conteúdo, a Cartilha
também inova no processo de sua distribuição, que
_será fetta diretarnente na residência de cada uma
das candidatas inscmas, graças ao apoio da Empresa de Correios e Telégrafos, que somou-se ao IPEA,
ao IBGE e ao Senado Federal para tomar possível
essa iniciativa.
Antes de um simples ato de divulgação de um
documento politico ou de um momento talvez um
pouco diferente dentro do processo eleitoral já em
curso, o lançamento desta Cartilha é um marco na
luta da mulher brasileira, que tem lutado corajosamente para ocupar o espaço político que lhe é devido.
Ano passado, representando esta Casa, participamos da IV Conferência Mundial sobre a Mulher,
promovida pela ONU, em Beijing, na China, na qual
representantes de 189 países definiram como parâmetro de demOcracia a sttuação das mulheres sob
todos os aspectos das relações humanas, políticas,
sociais e produtivas.
Nesse sentido, destacamos aqui o papel de
vanguarda desempenhado pelo Brasil, que talvez
em primeiro lugar, após Beijing, tenha dado na prática, mediante a aprovação da Lei das Cotas, um passo importante na implementação de medidas afirmativas que contribuam para avançar a luta pela liquidação dos entraves que dificultam a participação da
mulher.
Srs. Senadores, a Campanha Mulheres Sem
Medo do Poder, de acordo com os dados preliminares de que dispomos, já está dando resultados extremamente positivos, traduzidos especialmente no
grande número de candidaturas femininas inscritas
para concorrer nestas eleições tanto para as Cámaras de Vereadores como para os Executivos Municipais.
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Em meu Estado, o Rio Grande do Sul, por
exemplo, tido como um dos Estados mais machistas
do País, estamos vivendo uma verdadeira revolução, com o crescimento da participação das mulheres no processo elettoral, fato verificado na Capttal,
na região metropolitana e também no interior.
Depois de elegerem, em 1994, duas deputadas
federais e a primeira Senadora da história do Rio
Grande do Sul - oriunda de uma Câmara Municipal
de Vereadores do interior do Estado e eleita diretamente para o Senado Federal -. os partidos políticos
em meu Estado, assumem novamente o compromisso com a igualdade, lançando um grande número de
candidaturas femininas tanto para as Câmaras de
Vereadores quanto para as Prefeituras.
Apenas em Porto Alegre, para cttar como
exemplo dessa situação completamente nova no Rio
Grande, temos concorrendo às eleições majoritárias
três candidatas ao cargo de prefeita e outras duas
disputando as eleições na condição de candidatas a
vice-prefeitas, além de 56 mulheres concorrendo ao
cargo de vereadoras na Gapttal.
Também na região metropolitana de Porto Alegre, um grande número de candidaturas para as Câmaras Municipais e também para as Prefetturas evidencia o profundo avanço do compromisso dos partidos e de nova consciência feminina que desperta.
Mas é no interior do Estado, mais apegado às
tradições, mais resistente às mudanças de comportamento social, que a participação feminina tem
crescido mais, como recentemente registrou o jornal

Zero Hora, do Rio Grande do Sul, em oportuna e
importante matéria assinada por três mulheres: Rosane de Oliveira, Regina Gaivão e Patrícia Specht a plimeira, editora de política.
Nessa matéria, o jornal gaúcho destaca, em
três páginas, que a representação das mulheres no
Executivo e no Legislativo é desproporcional ao número de eleitores no Estado, ao mesmo tempo em
que informa que "nunca na história do Rio Grande
do Sul tantas mulheres foram çandidatas na mesma
eleição como neste ano•.

A mesma situação, com certeza, esfã-se registrando em todos os Estados da Fecferação, em cada
um deles com suas características peculiares, mas
em todos com a mesma marca de luta, de afirmação
dos seus direttos, de conquista do seu espaço, unindo,
de Sul a Norte, o conjunto das mulheres brasileiras.
O Sr. Jader Barbatho - V. Ex' me concede
um aparte?
A SRA .. EMIUA FERNANDES - Ouço V. Ex'
com prazer.
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O Sr. Jader Barbalho- Senadora Emitia Fernandes, desejo congratular-me com V. Ex• pelo pronunciamento que f~. ressaltando a participação da
mulher no próximo episódio eleitoral. Quero confessar a V. Ex' que, quando a legislação para essas
eleições tramitou no Senado, apoiei com reserva a
lei que estabelece a cota de 20%. E eu a apoiei com
reserva porque não consigo me inserir quando se
estabelece esse tipo de discriminação. Entendi que
fixar uma cota de 20% era estar estabelecendo uma
discriminação. Afinal de contas, as mulheres poderiam participar com até 80% da chapa dos partidos
políticos sem que fosse necessária uma cota. Mas
agora compreendo, agora consigo compreender que
essa cota serviu como grande estímulo de mobilização da participação da mulher. Não consigo me inserir, mesmo porque as mulheres têm demostrado,
não só no Brasil mas também em toda a parte do
mundo, tanto na vida pública quanto na iniciativa privada, que possuem -qualidades e às vezes até se revelam com melhor desempenho do que nós homens. Desejo, portanto, cumprimentá-la pelo pronunciamento que faz e enfatizar que compreendo
que esses 20%, na verdade, representaram um chamamento feito às mulheres do Brasil para participação na vida pública. E creio que esse chamamento
deve espraiar-se com relação à necessidade não só
da participação das mulheres, mas também da parti·
cipação intensiva de todos na vida pública nacionak
O meu aparte era apenas para dizer a V. Ex• que
apoiei com restrição e agora sou obligado a confessar que V. Ex's tinham razão. Tanto têm razão que,
nesta Casa, tanto V. Ex• quanto as demais representantes do sexo feminino têm dado uma contlibui·
çãÔ enorme para a imagem do Senado FederaL Por-tanto, meus cumprimentos a V. Ex".
A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte. O raciocínio que V. Ex• expõe era o que defendlamos na época. Evidentemente, a fixação de
uma cota de 20% num primeiro momento parece
uma ação discriminatória. Mas era um primeiro pas~

so. Queremos deixar bem claro que esse percentual
é o mínimo. As mulheres podem participar mais e ultrapassar esse percentual.
Víamos dois aspectos positivos. Um era a obrigatoriedade de os partidos valorizarem suas mulheres, de chamarem as mulheres, que, muitas vezes,
são os grandes cabos eleitorais de muitos homens _
ilustres que se elegem. Por outro lado, tínhamos o
objetivo de abrir para as mulheres a possibilidade de
um novo espaço, que está aí, posto diante da sociedade, que é o espaço da decisão política, para onde
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as mulheres, ainda que de forma muito tímida, estão
se aproximando.
Então, tínhamos razão. Agradecemos V. Exl
pelo reconhecimento público que faz à nossa causa,
que é a causa da igualdade, e, portanto, é uma causa de homens e de mulheres.
A Sr' Marina Silva- V. Ext me permite um
aparte?
A SRA. EMÍUA FERNANDES - Ouço V. Exl
com prazer.
A Sr' Marina Silva - Primeiro, quero registrar
a corajosa observação feita pelo Senador Jader Barbalho de que no início era contrário à idéia e agora
reconhece que estávamos certas; dificilmente se faz
isso na política, mas isso é muito bom, porque nos
faz crescer. Então, está de parabéns o Senador por
esse depoimento. Em segundo lugar, quero cumprimentar V. Ex• pelo empenho com que tem levantado
aqui no Senado essa bandeira da defesa dos direitos da mulher. Eu observei, durante todo esse período. o quanto V. Ex", juntamente com a Deputada
Marta Suplicy, a Deputada Fátima Pelaes e outras,
tem contribuído para incentivar a participação das
mulheres na vida pública. Quanto à discriminação,
nós a vemos como uma discriminação positiva, Senador Jader Barbalho, porque entendemos que não
se pode tratar como iguais na lei aqueles que na
realidade são tratados como diferentes. Na verdade,
nós não temos os espaços que merecemos. E isso
não é um problema dos homens da atualidade; é um
problema dos homens deste século, deste milénio e
de milénios que se vêm acumulando. Nós fomos relegadas pela cultura, pela História, pela religião, enfim, em todos os aspectos. É por isso que estamos
querendo que, pelo menos temporariamente, a nossa inclusão seja tutelada pelo Estado, obrigando os
partidos a nos colocar em 20%. À medida que formos superando essa condição de desigualdade, zeraremos o processo e teremos, de acordo com as
nossas chances, 100% ou 80% ou quem sabe menos. O que não podemos é ficar esperando que •. espontaneamente, aquelas que sempre ficaram em segundo plano assumam, competindo nas mesmas
condições que os homens. porque, historicamente,
eles já estão incluídos no processo de participação
da vida pública. Um outro aspecto: nossa cartilha,
que amanhã será lançada- e todos os Srs. Senadores já estão convidados para participar- , é também
uma demonstração de que o fazer político, na concepção feminina, é diferente. Elaboramos uma cartilha que informa a todas as mulheres o que elas podem fazer para ganhar uma eleição. Esta não será
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distribuída apenas às mulheres do PT, do PC do 8 e
do PFL, será um processo de ensinamento e de troca entre todas as mulheres, mesmo com as diferenças ideológicas. Então, estamos inovando nesse
sentido, porque não queremos que as mulheres
constem meramente da participação, nós as queremos com condições efetivas de disputar e contribuir
com seus partidos e, mais particularmente, com seu
município e com o nosso País. Está de parabéns V.
Ex" e estão de parabéns os Srs. Senadores que, no
processo da discussão, se convenceram e mesmo
aqueles que, ainda não muito convencidos, votaram
para se convencer em seguida, como foi o caso do
Senador Jader Barbalho.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex".
Exatamente pelas considerações que fez, gostaria de dizer que o mérito deste trabalho - e ainda
estamos praticamente iniciando a caminhada - é de
toda a Bancada feminina no Congresso Nacional.
O Sr. Jader·Barbalho- Senadora Emília Fernandes, V. Ex• me concede um aparte?
A SRA. EMIUA FERNANDES - Concedo o
aparte ao Senador Jader Barbalho, que, pelo' semblante, nos transmite que deseja acrescentar algo.
O SR. Jader Baribalho - Nobre Senadora,
gostaria apenas de reafirmar que a minha dificuldade de convencimento era exatamente pelo fato de
não conseguir entender por qiJé se iria estabelecer
um percentual de 20%. Não me incluo, absolutamente, entre os que fazem essa discriminação. Insisto que a chapa de um partido pol~ico deve ser
preenchida por aqueles que melhor possam representá-lo. A dificuldade que tinha era exatamente em
admitir a idéia de se colocar 20%, porque me parecia uma discriminação. Portanto, não evoluí em relação ao percentual. Entendo que isso, politicamente,
era uma forma de fazer com que os partidos políticos passassem a refletir sobre a necessidade de recrutar as mulheres para participarem da ação pofítica. No entanto, discordo da Senadora pelo Rio
Grande do Sul quando diz que sua terra é de machistas, porque S. Ex" é o testemunho. Houve, no
passado, um debate na Câmara dos Deputados,
que, aliás, entrou para o folclore, entre um deputado
gaúcho, que, muito entusiasmado; teria dito que a
sua terra era só de machos, e um deputado por Minas Gerais, que afirmou: "Em Minas Gerais, é diferente, metade é macho, metade é fêmea e nós nos
damos muito bem•. Pelo que vejo, portanto, houve
uma evolução considerável no Rio Grande do Sul
porque V. Ex" chega ao Senado, numa eleição majc·
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ritária, demonstrando que as mulheres têm espaço

- entre os empregados domésticos, as mulhe-

garantido no Rio Grande do Sul. E tenho certeza
que o exemplo de lá, como aconteceu no Acre e em
Minas Gerais haverá de prosperar em todo o Brasil.
Gostaria de fazer, neste momento, apenas mais
uma observação final. Esta cartilha não vai ser utilizada somente por vocês. Nós homens, com certeza,
vamos ler atentamente o que vocês meditaram a
respeito da campanha eleitoral. Tenho certeza de
que, com isso, a nossa expectativa de sucesso estará garantida. Muito obrigado.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Senador Jader
Barbalho, agradeço a V. Ex•.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaríamos ainda de registrar que, nesses últimos anos,
a mulher brasileira foi à luta pela conquista do seu
espaço dentro e fora do lar, enfrentando desafios,
produzindo, sonhando, propondo, revolucionando e,
com determinação, além de um desejo profundo de
realizar, vem transformando o mundo à sua volta,
em todas as instâncias.
Exemplo disso é o grande crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, não apenas nas profissões tradicionalmente ocupadas pelas
mulheres, mas também em outros setores de domínio exclusivo dos homens, fato registrado como uma
das mais marcantes transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, apesar das injustiças ainda verificadas.
Apesar disso, ainda subsistem desigualdades
entre os sexos no Brasil, que a Cartilha para as Mulheres Vereadoras demonstra em suas páginas.
Segundo o documento:
- As mulheres se apropriam de apenas 25% de
toda a riqueza produzida no Brasil. Tal proporção é
ainda menor nas áreas rurais, onde fica em tomo de
15% (1990). Logo, no seu conjunto, elas são mais
pobres que os homens.
- Em cada 1O familias no Brasil, três são chefiadas por mulheres que vivem sozinhas com seus filhos. Em 1990, 38% de todas as familias chefiadas
por mulheres nas grandes metrópoles brasileiras
eram pobres.
- As dfferenças de salário entre homens e mulheres variam mu~o segundo o tipo de atividade
exercida.
Segundo dados oficiais de 1993:
- entre os empregados, as mulheres ganhavam apenas 82% do salário percebido pelos homens;
- entre os autónomos, as mulheres ganhavam
apenas 58% do salário percebido pelos homens;

res ganhavam 66"/o dos salários percebidos pelos
homens;
- e, mesmo entre os empregadores, as mulheres ganhavam apenas 67% dos salários percebidos
pelos homens.
Também segundo a Cartilha, •a s~ação das
mulheres negras é ainda mais desfavorável: em
1990, elas ganhavam, em média, 2 salários mínimos
por mês, enquanto as mulheres brancas ganhavam
exatamente o dobro, isto é, 4 salários mínimos. No
caso dos homens, tais valores eram respectivamente 3,5 salários mínimos para os negros e 7,5 salários
mínimos para os brancos•.
A completa superação das desigualdades, que,
além de gênero, também são regionais, raciais e culturais, no entanto, depende da plena democratização dos centros de poder, que inclui necessariamena participação feminina em todas as suas instâncias, sejam municipais, estaduais ou nacionais.
A política sempre foi um espaço masculino,
construído historicamente pelos homens e pára os
homens -está d~o na Cartilha que estamos lançando -, mas nós mulheres, por outro lado, que somos
metade da população, queremos mudar isso através
de uma representação condizente com a nossa importância na sociedade.
A presença da mulher na tomada de decisões,
em todos os campos da vida política, económica ou
social, é exigência fundamental não só para a vigência da plena democracia, como também decisiva
para dar mais legitimidade, mais representatividade
e, por que não, também um pouco mais de qualidade à vida pública.
A maior participação de lideranças femininas
nas Câmaras de Vereadores e nos Executivos Municipais, que certamente conquistaremos nestas eleições, é mais um passo para avançar esse processo,

w

dando uma visão com características diferenciadas

na identificação dos problemas e na apresentação
de soluções para o dia-a-dia das cidades.
(...)
Apesar das dificuldades e da ainda baixa compreensão de diversos segmentos, está cada vez
mais claro para nós mulheres que a conquista dos
nossos direitos só será possível na medida em que
contribuirmos também para o avanço do conjunto da
sociedade, o que significa estarmos envoMdas nas
principais batalhas políticas enfrentadas pelo povo.
As mulheres, que cada vez mais assumem novos postos no mercado de trabalho, muitas vezes
submetidas a exploração de baixos salários, devem
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estar à frente do debate sobre as medidas econômicas, as políticas de emprego e de distribuição de
renC!a, em seus sindicatos, associações de classe
ou partidos políticos.
As mulheres, submetidas cotidianamente às
más condições de moradia, tanto nas cidades quanio. no campo, não podem estar ausentes da busca
de soluções para melhorar a qualidade de vida, que
passam pela definição de políticas globais de saneamento, habitação, saúde pública e meio ambiente.
As mulheres atingidas pela violência dentro e
fora do lar, da mesma forma, talvez com mais decisão ainda, devem aumentar sua participação na revisão de códigos e leis ultrapassadas, bem como na
elaboração de novas legislações que protejam a mulher e assegurem justiça para os crimes nesta área.
Ao contribuir para assegurar a vigência de uma
política econômica mais justa para todos, qualidade
de vida para as populações e paz nas relações humanas, estaremos ajudando .as mulheres, as crianças, os idosos, os deficientes ffsicos e todos os excluídos e discriminados da sociedade.
( )
A conquista que afirmaremos amanhã, nesse
ato que se realizará no Senado Federal, é fruto da
luta não apenas das Parlamentares desta Legislatura, mas de todas as Deputadas e Senadoras que
nos antecederam, bem como de todas as demais
mulheres, em todos os campos, incluindo até a mais
anônima dona de casa, que, cada uma à sua maneira, deram sua parcela de contribuição a essa luta.
Encerramos, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, agradecendo mais uma vez o apoio que obtivemos desta Casa para a aprovação da Cota Mínima de 20%, e também expressando nossa solidariedade a todas as mulheres candidatas às eleições,
com a certeza de que o aumento da representação
feminina nas Câmaras e nos Executivos municipais
contribuirá para o desenvolvimento, para a democracia e para a justiça social.
Reafirmo, mais uma vez, Sr. Presidente, o convite para que todas as Sr"s Senadoras .e os Srs. Senadores, amanhã, às 1Oh, no Salão Negro do Con·
gresso Nacional, compartilhem conosco, as mulhe·
res Parlamentares da Bancada feminina do Congresso Nacional; do lançamento da Cartilha Mulheres Candidatas, da Campanha Mulheres Sem Medo
do Poder.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Cumpri·
mente V. Ex", esperando que a participação femini·
na possa ensinar aos homens que a política pode

...
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ser um caminho, um espaço de combate à discriminação. Vamos ver se os homens também - seguin·
do a Cartilha- aprendem a ganhar a eleição.
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da ses·
são por cinco minutos, para que o Senador Mauro Mi·
randa possa fazer o seu pronunciamento. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a presente sessão por cinco minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. Ex"
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos últi·
mos dias, a imprensa tem-destacado que cinco Esta·
dos estão reivindicando 60% dos seis bilhões líqui·
dos que seriam obtidos com a venda da Vale do Rio
Doce. As pressões vêm de Minas, Pará, Sergipe,
Espírito Santo e Tocantins. Os Governadores estão
c;;rtos no objetivo de lutar por novos recursos para
seus Estados, mas creio que a d.iscussão vai esquentar. O argumento de que foram esses Estados
que fizeram a Vale crescer é insustentável. Eles
também cresceram muito graças à empresa eStatal,
e a privatização não vai afastar a Vale de seus terri·
tórios. Portanto, não vão peider nada e vão até ganhar mais ainda com uma gestão mais empresarial e
competitiva.
Boa parte da economia desses Estados foi
sustentada pela Companhia Vale do Rio Doce nos
últimos anos. Mas não quero polemizar com os ami·
gos Governadores ou com os representantes desses
Estados no Senado. Penso apenas que a mesa para
essa decisão deve ser desregionalizada e que o Go·
vemo federal não poderá adotar soluções precipitadas que não levem em conta interesses Mcionais
macroeconômicos. A Vale cumpriu o seu papel em
todos estes anos, consolidou sua posição privilegiada como das maiores exportadoras do mundo e é,
na prática, a única multinacional brasileira. Por isso
até respeito os companheiros que se batem contra a
sua privatização, mas estou ao lado dos que de,.,.,.
dem a privatização da empresa. O Estado criou &
Vale, consolidou a sua estrutura eficiente e esgotou
os seus compromissos, permitindo que ela passe a
operar por suas próprias pernas. Num pafs de tantas
carências de infra-estrutura de transporte e tão saudoso dos grandes projetas, acredito que não há
mais espaço para soluções que não sejam realistas.
Se a solução indicada pelas realidades do País
é a de vender a Vale, que se faça isso. Mas que o
dinheiro com a venda do nosso mais ambicioso e
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bem-sucedido empreendimento de infra-estrutura,
que é a Vale, sirva para abrir novos eixos de transporte, criar empreendimentos integrados de turismo
no Nordeste ou realizar investimentos de portes macrorregionais; ou, por exemplo, que esses recursos
sejam alocados para regiões virgens de projetes,
mas potencialmente fortes de respostas, como é a
maior parte do cerrado brasileiro. Com apenas R$2
bilhões, muito menos do que os R$3,6 bilhões reclamados pelos cinco Estados, poderemos implantar,
por exemplo, a ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Araguara-Tocantins, aumentando poderosamente a nossa fronteira ec6nómica, gerando mais alimentos,
ampliando receitas de exportação e integrando o território nacional. São apenas exemplos dos grandes
projetes que os recursos da Vale podem produzir em
beneffcio do Pais. A pulverização seria o caminho
menos ajuizado e menos nobre e daria origem a acusações de clientelismo ou de troca de votos nas negociações com o Governo. Além disso, a privatização da
Vale do Rio Doce já é bastante polêmica para mergulhar em outras formas de polêmica. Estou certo de
que os Governadores terão projetes de interesse
macrorregional para indicar como prioridades.

Não concordo com a posição dos tecnoCratas
da área económica, que querem todo o dinheiro da
Vale para abater a divida da União. O que precisamos é desenvolver este Pais. Desenvolvimento gera
desenvolvimento, e desenvolvimento gera receita. O
Brasil precisa de grandes investimentos para reduzir
a pobreza, aumentar arrecadação, gerar empregos e
assim sair gradualmente do vermelho social e contábil nos seus balanços. Somos um arquipélago de
territórios distintos que não se falam entre si, porque
faltam os grandes eixos de integração. As comunidades do Araguaia e do Tocantins, por exemplo, são
ricas no que podem oferecer a este Pais, mas são
pobres no seu poder de extroversão. O Centro-Oeste tem tudo, menos uma rede de transportes que
permita esperar o futuro sem medo de produzir o
que pode.
De repente, surgem as possibilidades dos recursos da Vale como uma vacina contra o pauperismo dos nossos meios de transporte. A alternativa de
exportação pelo Atlântico Norte, via portos do Maranhão, vai encurtar dramaticamente as distâncias
para os mercados externos, baratear custos, aumentar receitas privadas e públicas e criar urri novo eldorado económico na região central e no Norte. Por
isso, a intermodalidade entre a hidrovia AraguaiaTocantins e a Ferrovia Norte-Sul, se implantada,
será um investimento muito barato para os resulta-
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dos. Estudos técnicos do Ministério da Agricultura
mostram que as áreas de influência do corredor
Centro-Oeste têm potenci!liidade agricola para dobrar o atual território cultivado do Pais. De acordo
com os mesmos estudos, os fretes para o entreposto de Roterdam, via Santos, têm um custo de
US$87,00 a tonelada. E os embarques pelo Porto de
. Ponta da Madeira, no Maranhão, reduziriam esses
custos para apenas US$ 38,00. Essa diferença retomaria em forma de investimentos económicos e
sociais. A tecnocracia tem que jogar os antolhos no
lixo e ver essa realidade tão transparente.
Basta percorrer os territórios de Goiás, Tocantins, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul para observarmos as
milhares de famflias gaúchas, mineiras, paulistas,
paranaenses e catarinenses que assumiram novas

raizes, como novos parceiros de trabalho e de proc[ução do Centro-Oeste. Abrimos nossas fronteiras
para esses irmãos que fugiram da urbanização vertiginosa do Sudeste e do Sul e estão perfeitamente
integrados às nossas culturas. Com isso, estamos
. ajudando o Pais a desatar os nós da saturação económica e social. E isso prova que o Brasil precisa do
Centro-Oeste e do potencial agrícola de grande parte do Nordeste. Qual a contrapartida que estamos
recebendo, a não ser os braços desses novos sócios? Muito pouco, ou quase nada, diante de tantas
necessidades. Quando o Centro-Oeste clama por
novos investimentos, pelas vozes de seus repre-•
sentantes no Congresso, não está pedindo esmolas,
mas reclamando o que lhe cabe no mal repartido
bolo federativo.
Participei na última quinta-feira de um encontro
sobre o eixo interrnodal Centro-Norte. Governadores, autoridades do governo federal, parlamentares
e empresários foram unânimes na defesa· intransigente da ferrovia Norte-Sul. O encontro de Porangatu foi um grande sucesso quanto à consciência de
que a luta política para viabilizar o corredor é uma
exigência para já. Defendemos - seis senadores e
dois governadores - a fixação imediata de uma
agenda política que envolva todos os poderes públicos e comunitários de nossos estados num esforço
de pressão que quebre todas as resistências federais. Citei o exemplo de Balsas, no sul do Maranhão.
Naquela microrregião, que já é atravessada pelos trilhos do trecho pronto da Norte-Sul, o desenvolvimento foi espetacular nos últimos cinco anos. A produção de soja multiplicou-se por quase 30 vezes,
saltando de 8 mil para 230 mil toneladas. É o efeito
da ferrovia, que pode ser ampliado pelo universo de
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quase dois milhões de hectares do cerrado brasileiro.
O Governador Maguito Vilela, o Governador Siqueira Campos e o Vice-Govemador do Maranhão
defenderam como das principais prioridades do Pais
a batalha polítiea pela construção da Norte-Sul. Em
breve haverá um contato formal· dos governadores
com o Presidente da República ao qual também estarão presentes os senadores da região. Até o final
deste mês estaremos recebendo a visita de representantes do Banco Mundial - que está interessado
no financiamento do projeto, desde que resguardada
a proteção ao meio ambiente. Mas insisto em que a
opção dos recursos da venda da Vale do Rio Doce
está mais perto dos nossos olhos. Considero imperativo que o Congresso, como um todo, apóie a causa, como uma causa nacional, porque a abertura
desse novo eixo de transportes não será uma bcmquisia de Goiás, de Mato Grosso, Tocantins, Bahia,
do Distrito Federal ou do Maranhão. Será um novo
manco de integração nacional e de redução das desigualdades regionais, servindo de palco para a inversão do movimento migratório descontrolado que
tantos males tem causado ao equillbrio da sociedade brasileira. Conhecemos de cor todas as nossas
prioridades macrorregionais. É hora de todos nos
unirmos nesta luta, pensando mais no País como
um todo e submetendo os interesses localizados aos
interesses gerais da população.
Eram as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Os Srs.
Senadores Júlio Campos, Lúcio Alcãntara, Emandes
Amorim enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. S. Ex"s serão atendidos. ~
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em nossas hodiernas cidades, os problemas relacionados com os
transportes coletivos são inúmeros, complexos,
crescentes e surgem cada dia com mais rapidez e
maiores exigências. Trazem questões referentes à
qualidade, à pontualidade, à quantidade, à conservação dos veículos, à segurança, à freqüência, à
preparação dos recursos humanos, à higiene etc.
Resultado do frenético crescimento do processo de urbanização que vem ocorrendo nos úttimos
anos, sem perspectivas de parada até o ano 2000,
esse problema tende a agravar-se em face da debilitação da capacidade de planejamento e de investimento do Estado. A urbanização, com seus conseqüentes efeitos em termos de degradação da quali-
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dade de vida,. aumenta com muito maior rapidez do

que a capacidade de intervenção do Estado, tanto
no que concerne à possibilidade de reação quanto
no que diz respeito à previsão da problemática e à
implementação de iniciativas proativas.
Hoje, existe mais uma agravante: a transferência do Governo Federal para os Governos estaduais
e municipais e para o setor privado das obrigações
atinentes ao transporte urbano. Não porque essa
transferência represente um erro, mas pela falta sistemática de recursos, especialmente nos Estados e
nos Municípios.
Além disso, a extinção de empresas como a
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos EBTU
e a descentralização ~das funções de formulação e
execução de -ativídàâes têm provocado indefiniçã6
de rumos e perda de recursos humanos e técnicos
especializados nesse setor.
Não é meu objetivo, no entanto, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, discutir sobre essa temática
geral do momento vivido pelas cidades do Brasil.
Quero tão-somente, no contexto da Capital Federal,
dizer que Brasília não foge ao problema e tem convivido com uma crescente deterioração da qualidade
dos seus serviços de transporte urbano, seja pela
deficiência, pelo envelhecimento e pela má conservação da frota, seja pelo aumento da demanda.
Aliás, afirma-se que Brasília nunca dispôs de um
bom serviço de transporte coletivo, porque foi uma
cidade planejada para os que têm carro próprio.
Atualmente, as autoridades da capital depositam grande esperança na capacidade de o metrô solucionar, em grande parte, os problemas de transporte coletivo da cidade.
Não tenho dúvida de que o metrô desempenhará importante papel nesse âmbtto. Quero ressaltar, no entanto, que o entorno de Brasnia, cujo trânsito para o Plano Piloto está cada dia mais complexo
e congestionado, está também a exigir providências ~
imediatas. Refiro-me, especificamente, à região entre Brasília e a vizinha cidade de Luziãnia. Esse longo espaço, de aproximadamente setenta quilômetros, está totalmente tomado por habitantes, sem
considerar os nucleamentos, verdadeiras cidades,
representados por Gama, Novo Gama, Santa Maria,
Pedregal, Lago Azul, Valparaíso e Cidade Ocidental.
Grande parte da população ali resiaente desloca-se diariamente para Brasília, para os seus empregos ou para gerir seus negócios, de carro ou de
ônibus, congestionando a rodovia, consumindo tempo e criando constante situação de perigo. Não podemos esquecer que, por essa rodovia, a BR-Q40,
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trafegam caminhões e ônibus proveníentes de São

Paulo e do Sudeste, com todo tipo de carga.
Esse trecho está também servido por uma estrada de férro, recentemente leiloada, em grande
parte ociosa: apenas dois trens por ela passam diariamente. São trens que transportam basicamente
combustível. Com a instalação do poliduto para
transporte de derivados de petróleo da refinaria de
Paulínia para Brasma, a ferrovia tenderá a transformar-se em fantasma deitado às margens das cidades, enquanto a rodovia se congestionará cada vez
mais e provocará sempre mais a irritação dos usuários, com perda de tempo, atropelamentos e mortes.
Vejo na ferrovia uma aHemativa de solução.
Estou convencido da necessidade e da viabilidade
de sua adaptação para transporte de passageiros. A
infra-estrutura existente possibilitará uma solução de
baixo custo e será, indubitavelmente, de grande utilidade para os habitantes da região e de Brasma.
Deixo, portanto, meu apelo, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, ao Ministério dos Transportes, aos governos do Estado de Goiás e do Distrito
Federal para que envidem esforços, programem estudos e concretizem a adaptação desse trecho de
ferrovia para o transporte coletivo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Centro Nacional de Caprinos e Ovinos da EMBRAPA, em Sobral, no Ceará, e a Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Ceará - EPACE, vêm, juntos, há vinte
anos atuando numa linha de trabalho de pesquisa visando que os resultados sirvam para massificar e
tomar econômica uma atividade típica do pequeno
agricuHor nordestino.
Parece um tempo longo de esforço em pesquisa, porém a situação encontrada em termos de raça
existente e de manejo, antes da criação da Epace e
do referido Centro, pouco parecia se dfferenciar dos
tempos coloniais, quando os caprinos e ovinos foram introduzidos no Nordeste pelos portugueses.
Durante este período, o esforço dispensado resultou numa série de conquistas tecnológicas, tais
como a manipulação da caatinga, a preservação e
manejo de forrageiras arbóreas e arbustivas, para
aumentar a capacidade de suporte da pastagem, desenvolvimento de "bancos de proteínas" e formas de
arraçoamento, na área de alimentação; uso de medidas estratégicas na área de sanidade; manejo mais
adequado e, definição de raças e/ou tipos de animais recomendados para melhoramento dos rebanhos. tnfase para o trabalho da Epace no melhora-
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mento e seleção do ovino da raça nativa Morada
· Nova, que tem a pele de melhor qualidade para a indústria de peles finas de vestuário e adornos.
Porém, estes avanços ainda não chegaram na
escala devido aos produtores rurais dos quais somente uma pequena parcela estão organizados e se
agrupam em associações tais como, O Clube do
Berro, a Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos do Estado do Ceará - ACOCECE -. a Cooperativa de Caprinos de Leite - COOCAPRI, e algumas associações de criadores que estão sendo formadas nos diversos municípios do Estado.
Acredito que já chegou o momento de, em parceria com a iniciativa privada, tomar a ovinocaprinocultura uma atividade econômica de relevância, tal
como a avicultura que, hoje no Ceará, é um dos segmentos modernos da agropecuária brasileira.
A transformação de uma atividade de subsistência em exploração capitalista será uma forma de
reter parte da população no semi-árido, com condição de vida satisfatória. Como vimos recentemente
na Conferência sobre assentamentos humanos, na
Turquia, a urbanização, principalmente nos países
menos desenvolvidos, é um processo irreversível.
Só ficará no interior quem tiver condições econômicas e sociais iguais ou superiores às das cidades.
No Ceará, o semi-árido está se esvaziando
com rapidez, embora possua em algumas regiões ·
condições ecológicas de atrair atividades económicas sustentáveis que retenham a população, como é
o caso da fruticultura tropical irrigada nas áreas mais
propícias e a ovinocaprinocullura no sertão.
Se a fruticultura irrigada já é uma atividade importante e geradora de renda em algumas regiões, a
ovinocaprinocuHura, apesar dos pacotes tecnológicos desenvolvidos pelo Centro Nacional da EMBRAPA e pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do
Ceará, ainda não se faz notar em termos de maiores
impactos sociais e económicos.
Mercado para o produto existe, já que temos
·sido insistentemente procurados, principalmente por
emissários dos Emirados Árabes Unidos, que se
mostram dispostos a importar a carne de nossos caprinos e ovinos, os quais possuem raça assemelhada ao que estão habituados a consumir.
É importante ressaltar que o Ceará conta com
o terceiro rebanho· ovino do Brasil totalizando
1.500.000 animais e o quarto rebanho caprino, com
1.120.000 animais.
O sistema exploratório dominante, em ambos
os rebanhos, iaz uso de tecnologias rudimentares,
com capitalização e baixa eficiência produtiva.

----
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Entretanto, a atividade vem apresentando
avanços no desempenho produtivo com a adoção de
tecnologias modemizantes por criadores mais capitalizados. Dessa forma, são encontrados empreendimentos com alto nível tecnológico, possuindo rebanhos com padrões raciais definidos. Essas propriedades são cercadas, divididas em piquetes, utilizam
instalações adequadas, tazendo uso de manejo recomendado na alimentação, sanidade e reprodução
animaL Essas experiências são ainda pouco expressivas, podendo ser massificadas com o apoio da iniciativa privada.
Embora a maior parte do rebanho cearense
seja constituído por animais de variado grau de mestiçagem, existem criadores interessados em raças
caprinas destinadas a exploração leiteira, tais como,
Saanen, Pardo Alpino, Toggenburg, entre outros.
Estes exemplos pontuais necessitam ser generalizados. O ideal seria que se atraíssem empresas
de grande porte que se responsabilizassem pelo fornecimento de matrizes, orientassem nas técnicas de
manejo, montassem abatedouros e tivessem experiência e condições de conseguir mercados estáveis
no exterior. Tudo isso em parceria com o Centro Nacional de Caprinos e Epaoe, empresa de pesquisa
da Embrapa e do Governo do Estado, que vêm trabalhando com a questão, nos âmbitos federal e estadual, respectivamente.
Importante lembrar que no decorrer dos anos,
desde os primórdios da colonização, surgiram algumas raças nativas de caprinos que se caracterizam
pela adaptação às difíceis condições do meio ambiente da 'caatinga' - que predomina no interior da
Região, porém com redução da capacidade produtiva. Desse modo, surgiram as raças 'Canindé', 'Moxotó", 'Repartida' e 'Marota', entre outras, de elevada rusticidade, mais de baixo desempenho produtivo. Contudo, a maior parcela do rebanho caprino é
constitufda pelos animais 'SRD'- sem raça definida
- resultado do cruzamento de várias raças nativas e
exóticas, tais como: 'Anglo-Nubiana', 'Bhuj', 'Morada Nova', 'Somalis Brasileiro' e 'Rabo Largo', este
último com maior contingente.
Recentemente, a caprinocultura vem sendo
também orientada para a produção de leite, porém
existem fortes demandas visando a introdução e seleção de animais para corte, a exemplo de animais
da raça Boer, de origem sul-africana.
As tecnologias recomendadas apontam para o
abate mais precoce, obtendo-se maior qualidade da
carne ofertada. O preço do mercado local para animais a serem abatidos é de U$1 ,SOIJ<g vivo.
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Outra importante fonte de renda para os criadores é representada pela pele dos animais, variando em tomo de U$3,50 por unidade. O produto,
oriundo de animais deslanados é de ótima qualidade
e não apresentam problemas sanitários em virtude
do clima quente e seco.
Vale pontuar que o mercado nacional também
é promissor para a carne caprina e ovina, com o preço flutuando em função da cotação da carne bovina.
Entretanto, a dinamização da atividade está na dependência da maior rentabilidade e da ampliação do
mercado, mediante a superação de &ntraves culturais, com relação a campanhas promocionais e outras ações de 'marketing'.
A Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará
tem um plano de dinamização da atividade em parceria com o Centro Nacional de Caprinos, a EPACE,
Ematerce e iniciativa privada, o qual prevê o meihorqmento genético dos rebanhos, bem como o controle sanitário animal, antecedido por um cadastramento de produtores.
É necessário ainda massificar a difusão e
transferência de tecnologias modernas voltadas para
o arraçoamento dos rebanhos.
O treinamento e capacitação pessoal, em todos os níveis, principalmente produtores, é essencial.
São também necessárias gestões junto ao
Banco do Nordeste do Brasil - BNB, visando a instituição de linhas de crédito especial similares às do
Fundo Constitucional do Nordeste (FNE);
Preliminarmente, devem ser adotadas medidas
precondicionantes, como treinamento de técnicos
envolvidos na programação, no tocante às práticas
de descarte orientado, esfola e conservação de pele
e carne, a cargo de técnicos do CNPCIEPACE, que
também elaborarão boletins informativos, produção
de audiotapes e videotapes para transmissão em
programas específicos.
A possibilidade de cooperação internacional
para o desenvolvimento de um programa destinado
a incrementar a atividade de ovino caprinocultura no
Estado do Ceará se afigura bastante factível, observando-se os seguintes aspectos:
O Estado dispõe de extensas áreas vocacionadas para a atividade;
Encontram-se disponíveis numerosas tecnologias capazes de aumentar a rentabilidade da exportação;
O mercado é aberto e é grande a demanda potencial para carne e peles;

00396

~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

Existência de linha de créd~o para criadores,
principalmente com recursos oriundos do FNE; e a
Presença do Centro Nacional de Pesquisa de
Caprinos na Região.

A exploração madeireira faz-se de forma descontrolada e predatória.
Tudo isto ocorre em razão da ausência do Governo, no controle e na ordenação do processo de
ocupação da área, diferentemente do que ocorreu
no Estado de Rondônia desde a década de setenta,
em que o INCRA estava presente, abrindo Projetes
de Colonização para o assentamento dos milhares
de colonos que migravam para o Estado.

A dinamização da atividade parece, assim estar na dependência da arregimentaçãO. dos~ empre=
sários e· da organização dos produtores visando a
maior oferta do mundo e de sua melhor qualificação.
Igualmente, toma-se necessária a ampliação do
mercado interno, mediante processo promocional e
conquista do mercado internacional.

Dei conhecimento desta grave situação ao Sr.
Ministro Raul Jungmann, convidando-o, inclusive a
visitar a região, na expectativa e na esperança que
S. Ex•, com diligência e a competência que inegavelmente possui, possa transformar o atual estado
de conflito, numa região de equilíbrio e de paz social.

O Ceará tem conseguido grandes empreendimentos industriais e pela primeira vez, em 1996, se
instalaram mais unidades industriais no interior que
na capital.

Recebi do Sr. Ministro o compromisso de que o
INCRA irá aluar na região, inclusive concluindo os
processos de desapropriações que estão pendentes,
gerando incertezas e intranqüilidades para as milhares de famflias que habitam Campo NovoiBuritis.

O consumo potencial de leite caprino ainda não

foi dimensionado;
A atividade apresenta longa tradição na Região;

O setor agrícola tem .de usar as mesmas técnicas de promoção dos investimentos para a introdução do capMiismo no campo e exploração de nossas vocações entre as quais ressalta-se. a.Qvino caprinocultura.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB - RO) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tratei, no último 4 de julho, com o Ministro Extraordinário para a
Política Fundiária da grave situação fundiária da região Campo NovoiBuritis, no Estado de Rondônia.
Considerada uma das úttimas fronteiras de terras aptas para a agricultura, Campo NovoiBuritis
transformou-se em terra sem lei e sem ordem, pela
falta de ordenamento e de organização do seu processo ocupacional.
Terras públicas e privadas têm sido gritadas
sem que o Poder Público tome qualquer providência
contra o esbulho possessório que se verifica na região.
·
Pequenos posseiros são acuados e acossados
diante das pressões inaceitáveis de grandes interesses na área.
~

O ordenamento ocupacional de Campo
Novol13umis permitirá o assentamento de, pelo menos, mais duas mil fammas de agricultores sem terra, além das três mil que já octipam pequenas posses na região;
Permitirá que os dois municípios instalados na
área - Campo Novo de Rondônia e Buritis - possam
organizar-se adequadamente, com a possibilidade
da regularização fundiária das suas terras.
Mas, o que é fundamental é que a ação~do INCRA em Campo NovoiBuritis garantirá que~ essa região possa desenvolver-se em paz, com equilíbrio,
restabelecendo o estado de direito, contra o aluai clima de desordem e de injustiça que se verifica na
área.
Merece, o Sr. Ministro Raul Jungmann, todo o
nosso respeito, pela certeza de que o mesmo, com a
agilidade e a presteza que o tem caracterizado no
exercício da vida pública, determinará ao INCRA
aluar prontamente em Campo Novol13uritis, de modo
a garantir aos agricultores da região as necesSárias
condições de trabalho e progresso.
Era ci que eu tinha a dizer.
~
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O Sr.
Senador Lúcio Alcântara enviou à Mesa requerimento cuja apresentação na forma do disposto no art.
235, III e IV, do Regimento Interno deve ser feito na
hora do expediente. A proposição será anunciada na
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às 14h30min., a seguinte

ORDEM DO DIA

-2PARECER N" 385, DE 1996
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n•
385, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 182, de
1996 (n• 536/96, na origem), de 10 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José Carlos Perret Schulte, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo
de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, no triênio de 1996 a
1999.

-3Hora do Expediente
O tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente será dedicado a homenagear o transcurso do 80" aniversário natalício do Deputado Federal
André Frànco Montare.
Oradores:
- Senador Lúcio Alcântara
- Senador José Roberto Arruda

ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 23, DE 1996

Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 23, de
1996, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que altera o§ 7" do art. 14
da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de 1996 da Co.
'
mtssao
.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, venctdos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral.

-

MENSAGEM N°150, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 150, de 1996 (n• 327/96,
na origem}, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor Geraldo Alfonso Muzzi, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do
Brasil junto à República Federal da Nigéria, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República
do Benin.

-4.. ·· MENSAGEM N°157, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 157, de 1996 (n• 347/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamentE! com a função de Embaixador do Brasil junto à
República Popular da China, exercer a de Embaixador do Brasil na Mongólia.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h43min.)
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-r- Sessão Deliberativa Ordinária
em 1O de junho de 1996

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: José Samey, Júlio Campos, Levy Dias
Emandes Amorim, EmHia Fernandes e Artur da Távola
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA-sE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antônio Carlos Valadares - Artur da Távola - Bello
Parga- Beni V eras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - 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 Neto - Geraldo Melo- Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson
Peres- João França- João Rocha- Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino - José Alves - José Bianco - José BonHácio José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira - José
Fogaça -José lgnácio Feneira - José Roberto Arruda - José Samey- José Serra -Júlio Campos - Júnia Marise - Laura Campos - Levy Dias - Lucfdio
Portela - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan- Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez TebetRegina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucâ - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha Sérgio Machado- Totó Cavalcante- Valmir Campalo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A lista
de presença acusa o comparecimento de 79 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente
da presente sessão será dedicado a homenagear o
transcurso do octogésimo aniversário nataifcio do
Deputado Federal André Franco Montoro, nos termos do Requerimento n• 654, de 1996, do Senador
Lúcio Alcântara e outros Senhores Senadores.

Convido S. Ex" o Sr. Senador e Deputado André Franco Montoro para participar da Mesa dos trabalhos desta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna, do Estedo da Paraíba
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nobre homenageado, Deputado Franco Montoro, que todo o
Brasil conhece por uma Vida ilibada e cheia de serviços prestados ao nosso povo.
Estamos reunidos para falar do nosso grande
homenageado de hoje, André Franco Montoro, que
é advogado, funcionário público e professor universitário, que está completando hoje 80 anos de idade.
É casado com D. Lucy Pestana Silva Franco Montoro e tem como filhos Maria Lúcia, André Eugenio Augusto, Paulo Guilherme, José Ricardo, Fernando Antonio e Mônica.
Tem le!jsiatura na Câmara dos Deputados da
1959 a 1963, de 1963 a 1967, da 1967 a 1971 e, agem,
de 1995 a 1999, como Deputado Federal bnlhante, sempre atuante, sempre presente, honrando essa Casa
Foi vereador de 1950 a 1952, no Estado de
São Paulo, pelo PDC, Partido Democrático Cristão;
depois Deputado Estadual de 1955 a 1959; Deputedo Federal, como já disse, de 1959 a 1963; de novo
Deputado Federal de 1963 a 1967; novamente Deputado Federal de 1967 a 1971; e af foi colega nosso, pertencendo a este Casa, onde fez um bnlhante
mandato de 1971 a 1979 e de 1979 a 1983. Foi convocado pelo povo paulista para ser o seu Governador, função que exerceu com brilhantismo de 1983 a
1988. Muito nos honrou sendo também nosso companheiro do PMDB a esse tempo. E agora abrilhanta
a Câmara dos Deputados, como Deputado Federal,
respeitado por todos. O mais interessante de tudo,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é que S. Ex"
é respeitado não só pela Cámara dos Deputados,
mas, como bem demonstra este ato, também por
esta Casa, onde deixou muitos amigos e onde é extremamente respeitado.
Foi Presidente Nacional do PDC; PrimelroV"ICe-Presidente da Executiva Nacional do MDB;
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membro da Executiva Nacional do PMDB; Presidente Nacional dó PSDB, no mandato de 1989 ·a 1992 o currfculo é extenso, estou apenas pontuando alguns destaques. Foi também Professor de Lógica,
Psicologia, Filosofia e História da Filosofia, no Colégio São Bento, em São Paulo; Professor de Instituições .do Direito e Sociologia, na Faculdade de Serviço Social, em São Paulo; Professor de Filosofia Social, Ética e Fundamentos Sociológicos, na PUC de
São Paulo; Professor Catedrático de Introdução à
Ciência do Direito, na PUC de São Paulo; Diretor da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do CEUB,
em BrasOia; Professor Titular de Filosofia, Ciências e
Letras do CEUB, em Brasfiia; Professor de Filosofia
do Direito, na PUC de São Paulo, de 1969 a 1980.
Foi Secretário-Geral do .!)epartamento de Serviço Social da Secretaria de ·Justiça de São Paulo;
Procurador do Estado, na Secretaria de Justiça de
São Paulo; Professor Catedrático de Instituições de
Direito Privado, na USP, em São Paulo; Professor
de Teoria Geral do Direito. Possui estudos e graus
universilários, come dissemos, em Direito, Filosofia
e Pedagogia; Doutorado em Filosofia e em Direito.
Enfim, prestou inúmeros serviços por este Pafs
afora, come conferencista, come participante de
congressos, com uma folha muito extensa de atividades, sempre pregando as suas idéias, sempre lutando pelo bem deste Pars, inclusive, convivendo
com as grandes figuras do nosso e de outros continentes.
Há poucos dias, esteve aqui o atual Presidente
da Venezuela, amigo fntimo do Deputado Franco
Montoro, com quem teve diversos encontros e trocou idéias; comungaram na luta contra a ditadura e
o arbllrio, sempre na linha de frente, se expondo, de
peito aberto e cabeça erguida, com coragem e determinação.
É dessa pessoa que hoje estamos falando e
dando graças a Deus por estar, na plenitude dos
seus 80 anos, tão ativo quanto qualquer jovem.
Teve inúmeras atividades pariamentares, come
já vimes, mas também atividades sindicais, na sua
brilhante carreira. Tudo isso foi largamente reconhecido por inúmeras instituições que o premiaram pelo povo, nem se fala, porque o povo sempre o premiou, com a sua confiança, dando-lhe às mãos os
mandatos populares.
Hoje, o nosso Decano possui muitas condecorações, brasileiras e internacionais; trata-se do reconhecimento metálico, impresso no aço, na prata, no
ouro, por meio dessas medalhas, da brilhante trajetória do Deputado Franco Montoro, a quem, se qui-

séssemos, poderfarncs chamar de Ministro, Governador, Senador, porque ocupou todos esses cargos.
Representou o Brasil em inúmeras missões no
exterior. Delegação Brasileira na Assembléia Geral
da ONU, representando o Congresso Nacional, em
Nova Iorque, ·am1972; Delegado do Brasil nas reuniões do Parlamento Latino-Americano, na Venezuela, em 1975; XII Assembléia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, em Carlagena, Colômbia, e
tantas outras missões que recebeu.
É dessa pessoa que estamos falando, esse
sfmbclo do nosso Congresso, do nosso povo, esse
exemplo à nossa juventude. Hoje, neste ato solene,
homenageamos a S. Ex", aos seus parentes, a sua
esposa, aos seus filhos e a todos os seus amigos.
O Sr. Jáder Barbalho - Senador Ney Suassuna, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Com muita honra,
Senador Jader Barbalho.
O Sr. Jáder Barbalho - Senador Ney Suassuna, V. Ex" ocupa a tribuna representando o nosso
Partido nesta Casa, o PMDB. Porém, permito-me
dar meu testemunho, neste aparte, na condição de
Lfder do PMDB no Senado. V. Ex" está a enumerar
toda a trajetória de Franco Montoro. S. Ex" está presente nesta sessão do Senado Federal, Casa que
integrou, tendo o privilégio de ver o reconhecimento
ao seu trabalho, de público, em vida, o que, às vezes, não ocorre com tantos homens públicos, neste
Pafs ou fora dele, que só após a morte recebem
esse reconhecimento. Franco Montoro é daquelas figuras que se transformaram em instituição neste
Pafs, ponto de referência da vida pública brasileira.
Há um dado, além desse vasto currfculo, que, no
meu entendimento, é o maior mérito do nosso homenageado: a sua coerência polrtica, o fato de ter sido
sempre um .democrata, em toda a sua vida sempre
lutando para que a democracia no Brasil não fosse
suprimida; e, quando o foi, Franco Montoro foi um
dos esteios neste Pafs, no sentido de que a democracia pudesse ser restabelecida. TIVe o privilégio de
ser Governador do meu Estado à época em que
Frarico Montoro foi eleito Governador de São Paulo.
Fomos da safra de governadores da primeira eleição
direta - o Senador Júlio Campos, que preside esta
sessão, também era dessa época. Neste aparte,
·quero dar o meu testemunho sobre a iniciativa de
Franco Montoro com relação ao processo de retomada das eleições diretas no Brasil. Foi exatamente
no Palácio Bandeirantes, por sua iniciativa e por sua
liderança, que nós, governadores do PMDB, nos
reunimos para darmos infcio a toda uma campanha
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que acabou por resultar na campanha das Diretas,
na apreciação da emenda constitucional, na eleição
de Tancredo por via indireta, já que a via direta não
era possível, enfim, no processo de redemocratização do Brasil. Por tudo isso que V. Ex" está a enumerar - e, seguramente, V. Ex" e os demais oradores poderiam falar de tantos outros predicados da
vasta e brilhante carreira a serviço do Brasil -, Franco Montoro merece ser, neste momento, destacado.
Gostaria de ressaltar esse aspecto do papel importante, fundamental naquele momento. De todos nós,
Governadores, Franc6 Montoro, pelo seu passado,
pela sua autoridade pessoal e pelo fato de ser Governador do Estado econõmica e politicamente mais
importante da Federação, foi quem liderou o processo. O primeiro gesto concreto e público em favor das
eleições diretas no Brasil foi exatamente de Franco
Montoro. Por isso mesmo, meu caro Senador Ney·
Suassuna, é com grande alegria que, na condição
de Líder do PMDB nesta Casa, por meio destas modestas palavras, quero traduzir também o sentimento de todos os nossos companheiros de Bancada
Franco Montoro deixou o PMDB, por motivos qu~
não cabem, absolutamente, discutir neste momento,
talvez de natureza local ou outros. O fato é que nós,
do PMDB, nos sentimos muito felizes de poder inserir na história do nosso Partido a certeza de que parte dessa história foi feita pelo nosso homenageado.
Meus cumprimentos.
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado.
Encerro, Sr. Presidente e Sr. André Franco
Montoro, nosso homenageado, dizendo que hoje,
aqui desta tribuna, vai-se traçar o perfil completo
dessa brilhante vida, desse exemplo de brasileiro. A
cada um de nós compete fazer uma parte desse mosaico. O Senador Lúcio Alcântara me sucederá, com
certeza, falando de outras pedras desse mosaico.
Mas queria prestar a minha homenagem e a
homenagem do meu Partido, agora também respaldada pelas palavras do meu Lfder, que havia me delegado essa missão. Na Paraíba, existe uma madeira
muito forte, a qual nos referimos quando queremos
afirmar que alguém é muao forte e que seu exemplo
merece ser seguido: a braúna. Portanto, no linguajar
de paraibano, gostaria de reverenciar Franco Montoro,
reiterando a admiração do povo paraibano e do PMDB
a essa braúna paulista Meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, autor do Requerimento n• 654, que destina a Hora do
Expediente a homenagear os 80 anos de nascimento do grande brasileiro André Franco Montoro.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pi-0nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu caro amigo e
colega de Partido, Governador Franco Montorp, antes de mais nada, desculpe-me o atraso; um pequeno incidente terminou retardando a minha chegada
aqui, mas foi bom para que pudesse ouvir as palavras do meu colega Senador Ney Suassuna e me
dispensasse da cronologia polftica e profissional da
vida do Senador Franco Montono.
Quero ater-me a alguns aspectos da sua vida
que julgo da maior relevância, a fim de que os .brasileiros - homens. e mulheres que estão participando
da vida pública deste Pafs, bem como os jovens e
todos aqueles que se sintam vocacionados para a
política - possam distinguir nos traços de sua vida
ensinamentos preciosos, que colaboram de maneira
valiosa para o engrandecimento do Pafs e das institqições polfticas da nossa terra.
Sou muito econõmico em homenagens, até
para valorizar aquelas que proponho. Nesses 18
meses de mandato·no Senado, propus· duas homenagens: .a .primeira, aos 170 anos de instalação do
Senado brasileiro; a segunda, esta homenagem ao
Deputado Franca Montoro, pela transcurso de seus
80 anos de vida bem vivida. Apesar de não ser fntimo de S. Ex", pois sou um companheiro recente de
Partido, julguei-me autorizado a propor esta !lomenagem, para que quem observasse de longe a sua
trajetória pudesse dela ter conhecimento, exaltá-la e
engrandecê-la
No Ceará, havia um cronista muito jocoso, talentoso, chamado Milton Dias, falecido na maturidade, que costumava dizer em suas brincadeiras que
todas as homenagens deveriam lhe ser prestadas
em vida. No Brasil temos dois extremos: ou elogiamos o poderoso do dia - que é muito mais bajulação
do que homenagem -, ou esperamos que alguém
morra para depois render-lhe todos os tributos. Queremos vida longa, eterna, se fosse possfvel; para
Franco Montoro. Entretanto, vamos homenageá-lo
no dia de hoje, porque ele é merecedor, não se trata
de favor algum.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, analisando-se
a vida pública de André Franco Montoro, vamos encontrar alguns traços - aliás, o Senador Jader Barbalho aludiu com toda propriedade a um deles - que o
identificam ao longo de toda essa trajetória Uma
vida pública como a dele, muitas vezes, é feita de
contradições, de hesitações, de vacilações, de desacertos. A vida pública é muito exigente, e os julgadores são muito austeros.
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Na vida de André Franco Montoro há alguns
traços que identificam muito bem a sua personalidade. Primeiro, a natureza cristã da sua personalidade.
Ele faz da sua formação cristã uma espécie de
apostolado, de prática e de pregação permanente,
cujas rafzes vão estar na antiga Ação Católica, fundada pelo Cardeal Leme, e naquele grupo de Tristão
de A!hayde, de Queiroz Filho e tantos outros. A partir de um Congresso Católico que aconteceu em
Montevidéu, em 1947, eles regressaram ao Brasil
com a idéia de levar aqueles princípios cristãos para
a politica, pera a vida pública, o.qtie terminou desaguando na formação do antigo Partido Democrático
Cristão. Esse partido era também o reflexo de uma
tendência mundial, do pós-guerra, com De Gasperi,
a democracia cristã italiana e outros que entendiam
de levar esse testemunho cristão para a política e
para a vida pública, por meio de uma agremiação,
de um partido politico.
Franco Montoro manteve-se e mantém-se fiel a
esse ideário a vida toda. Ainda hoje, ele não dissocia a sua alividade politico-partidária desses grandes marcos da sua formação moral e polftica. Inclusive, tanto na Democracia Cristã quanto depois, no
MDB, no PMDB e agora no PSDB, procurou balizar
a sua atuação politica na busca de uma fórmula que,
sendo democrática, fosse uma espécie de terceira
via para essas propostas capitalistas liberais ou socialistas marxistas e que pudesse, realmente, encarar o homem como o grande objetivo, como o grande destinatário da sua atividade política. Quer dizer,
o lado cristão e o lado social marcam, como um sinal
muito evidente, toda a sua trajetória politica.
Ao mesmo tempo em que ele é uma espécie
de missionário da democracia, um obcecado pelo
processo democrático, causa-me espanto e uma
enorme alegria ver a sua vitalidade, a sua energia, o
seu entusiasmo, a maneira como percorre o Brasil
todo fazendo cursos de cidadania, de formação politica, falando aos jovens, trabalhando entusiasmado,
quer dizer, permanentemente em atividade, dando
de si o melhor que tem, toda a sua energia, sua capacidade de aglutinar pessoas, a sua dinâmica, justamente em favor desta grande causa que é a democracia.
O Senador Jader Barbalho aludiu a um episódio que também foi marcante na vida de Franco
Montoro. Não sei se os textos, se a História lhe presta a justa homenagem, mas Franco Montoro foi o
homem que capitaneou, que empolgou o movimento
pelas diretas. Na época, era eu um modesto Deputado Federal, que, com outros companheiros, criamos
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o Movimento Pró-Diretas, do PDS. Entre outros, dele
fizeram parte o Deputado Israel Pinheiro Filho e o
Deputado Albérico Cordeiro. EstiVemos presentes
naquele monumental oomfcio do Vale do Anhangabaú, que foi o resultado de um esforço de aglutinação do então Governador Franco Montoro para mobilizar as lideranças polfticas e a sociedade brasileira em favor do retomo das eleições di retas.
Talvez esse tenha sido, nos últimos tempos, o
movimento que mais mobilizou, que mais encantou,
que mais seduziu o povo brasileiro. Quem estava
presente no dia em que foi votada aqui a emenda
das diretas pode testemunhar que viu pessoas aos
prantos, oomo se ali tivessem encontrado o fim de
todas as suas esperanças, o desejo da reinstitucionallzação do Pafs, do reenoontro oom a democracia.
Felizmente, prosseguimos com todos os percalços e estamos, hoje, vivendo um processo de plenitude democrática. Mas há que se dar esse crédito,
entre outros, ao Governador Franco Montoro, oomo
o grande lfder daquele Movimento, até pela sua oondição pessoal e também institucional de Governador
do grande Estado de São Paulo.
O Sr. Ramez Tebet - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o aparte
do nobre Senador Ramez Tebet, que está aflito para
dar o seu testemunho. Eu já o observava, mas queria apenas ooncluir o meu raciocfnio.
O Sr. Ramez Tebet- Nobre Senador Lúcio Aicântara, é justamente neste ponto do pronunciamento de V. Ex" que eu posso dar um testemunho do
que considero uma das páginas mais marcantes, se
não a mais marcante, da vida pública do nosso homenageado. Olhando o Plenário neste momento,
percebo que talvez só nós dois, Deputado Franco
Montoro, estivemos na reunião convocada por V.
Ex" aqs 11 Governadores da oposição, quando foi
firmado um manifesto de luta pelo retomo do Pafs à
democracia com as eleições diretas. Eu estava lá
como Vice-Govemador do meu Estado, Mato Grosso do Sul, representando o então Governador Wilson Barbosa Martins que, naquela oportunidade, por
motiVo de força maior, não pôde estar presente - eu,
o único Vice, entre os outros 1O Governadores. É
uma página que eu tenho marcada indelevelmente
na minha vida porque, oomo Vice-Govemador, estive ao lado dos 1O Governadores para firmar o documento e, depois, marcharmos juntos, capitaneados
por V. Ex", em direção ao primeiro e maior comfcio
realizado em favor da redemocratização do Pafs
através das eleições diretas. Aoompanho a sua vida
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e dou esse testemunho pessoal de um fato que, tal·
vez, seja o mais marcante da sua vida. Mas também
sou testemunha, sem vivência, do Professor Franco
Montoro, do grande Governador de São Paulo, do
grande conferencista e do grande homem público.
Por isso peço a V. Ex", Senador Lúcio Alcântara,
que aceite este modesto aparte ao seu excelente
pronunciamento. V. Ex" merece os maiores aplausos desta Casa pela iniciativa da homenagem que
se presta ao grande homem público de São Paulo,
André Franco Montoro·. É isso que queria deixar
registrado, afirmando o meu contentamento e minha satisfação, em meu nome pessoal, e permitindo-me fazê-lo em nome do Estado de Mato Grosso do Sul.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Senador Ramez
Tebet, o aparte ·de V. Ex" ·tem inclusive um teor histórico que serve para engradeoer o meu modesto
discurso. Antes de conceder outros apartes a Colegas que desejam se pronunciar neste momento,
queria chamar a atenção também para um outro aspecto da vida pública do Deputado Franco Montoro.
S. Ex" é um apóstolo da participação, da descentralização. O seu Governo foi todo assim: S. Ex"
municipalizou a merenda escolar, reaHzou pequenas
e numerosas obras nos Municípios com a comunida·
de em convênio com os Municfpios. É uma pessoa
pennanentemente preocupada com pequenas coisas que tomam viáveis grandes projetas. A sua passagem pelo Governo do Estado de São Paulo, quando S. Ex" muito realizou em matéria de desconcentração, de chamamento às comunidades, aos Municfpios, aos sindicatos, às entidades para participarem do seu esforço de governo, é também um depoimento da sua clarividência.
· Em 1gga, Franco Montoro não tinha mandato.
Nós, inclusive, não pertencramos ao mesmo partido,
embora eu o admirasse à distância. Através da Fundação Waldemar Alcântara, convidei-o a ir a Fortaleza para fazer uma palestra num programa chamado
Memória Governamental, a fim de expor sua experiência na vida pública, suas vicissitudes e frustrações. Ele aquiesceu prontamente ao meu convite,
compareceu e fez uma belfssima palestra • com
esse jeito coloquial que tem de falar, mas com muita
densidade e conteúdo -, mostrando com entusiasmo, diria quase que juvenil, tudo que conseguiu realizar, os seus sonhos e, sobretudo, sua perspectiva
de futuro, que anima a sua vida e a atividade pública
e parlamentar agora, com um conteúdo que deve
ser motivo de estimulo às pessoas para que participem da vida pública brasileira.
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A vida pública no Brasil é muito ingrata. A juventude das nossas instituições, a instabilidade da
nossa democracia costumam encurtar o periodo de
vida pOblica das pessoas. Então, quando vemos alguém que iniciou a vida pública em 1947 e continua
hoje em plena atuação, servindo de exemplo, de animador polftico, temos que saudar o fato como algo
que nos enche de entusiasmo e ao mesmo tempo
tê-lo como uma referência na atividade polftica, parlamentar, no Executivo, por onde tenha passado.
Por isso propus esta homenagem, com o apoio
regimental dos Senadores que se encontravam no
plenário no momento, na certeza de que estavam
com isso contribuindo, não para fazer mais alguma
homenagem ao conjunto das que S. Ex" já recebeu
ao longo da sua vida pública, que já é altamente representativa, mas para mostrar que nós, que fazemos
o Senado da RepOblica hoje, não estamos indiferentes a sua alividade e à contribuição que já deu e ainda dará à politica brasileira.
O Sr. Coutinho Jorge • Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Ouço V. Ex", Senador Coutinho Jorge.
O Sr. Coutinho Jorge - Senador Wcio Alcântara, V. Ex", de fonna clara e objetiva, mostra uma
série de talentos qualidades e atuações do nosso
ilustre Franco Montoro. Todo mundo concorda com
estas considerações: a sua luta em favor do cristia- ·.
nismo na poll!ica; a luta em favor da democracia polftica, centralizada sobretudo na sua ação, já descrita pelo nobre Senador Jader Barbalho, nas Diretas
Já; a sua atuação como grande executivo à frente
do Governo de São Paulo; como parlamentar, desde
Vereador, Deputado Federal a Senador; como brilhante professor. Mas, sobretudo, meu caro Lúcio Alcântara, V. Ex" mostra uma qualidade fundamental
de Franco Montoro: S. Ex" é alguém entusiasmado,
é a juventude personificada num grande homem pOblico. Tudo que S. Ex" faz é como se fosse um animador da polftica. Como bem disse o Senador Jader
Barbalho, Franco Montoro é uma referência polftica
a nfvel nacional. Além disso tudo, gostaria de lembrar a sua importante atuação internacional, o seu
papel numa luta que S. Ex" encetou há muito tempo,
com relação à dfvida externa dos pafses subdesenvolvidos. Franco Montoro tem desenvoMdo um tra·
balho sério, chegando ao extremo de ir ao tribunal
de Haia para defender o seu ponto de vista, correto,
lúcido e claro, sobre essa realidade que prejudica os
países subdesenvoMdos. Hoje, S. Ex" é o representante brasileiro no Parlamento Latino-Americano
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- e, durante muito tempo, foi seu conselheiro -, onde

defende os problemas da América Latina. No ano
passado, em Bruxelas, num grande encontro do Parlamento Europeu com o Pa~amento Latino-Americano, Franco Montoro defendeu as suas teses de forma brilhante, aplaudido por todos os pa~amentares
europeus e latino-americanos. S. Ex" dirige com
grandeza, em nome do Brasil, a participação bl<!sileira no Pa~amento Latino-Americano. Só esses
exemplos mostram o viés deste grande homem público, o grande animador político, entusiasta, uma
referência pomica por tudo que fez e faz em favor do
Brasil no cenário nacional e mundial. Essa é a contribuição que ofereço ao discurso V. Ex", nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Nobre Senador
Coutinho Jorge, muito obrigado.
V. Ex" aludiu a uma faceta de Franco Montoro,
a que ainda não me tinha referido, qual seja, o seu
espírito integracionista, essa sua aptidão para promover todos os esforços que vise, sobretudo, à integração da América Latina. S. Ex" está no ILAM - Instituto Latino-Americano. Quando saiu do Governo de
São Paulo, dedicou-se a essa tarefa, à grande Pátria
de que falava Salivar.
Isso tem uma razão de ser. Neste Congresso
em Montevidéu, a que aludi no início da minha palestra, Congresso Católico de 1947, entre outros estavam Rafael Caldem, Presidente da Venezuela e
Eduardo Freire, ex-Presidente do Chile.
Franco Montare é, em uma palavra, exemplo
de vocação política, de vocação para a vida pública,
no sentido, inclusive, da raiz latina da palavra, vocatio, chamamento, convocação. Por isso mesmo,
transformou-se nessa espécie de referência a que o
Senador Jader Barbalho referiu-se com toda propriedade no seu discurso.
O mandato de Deputado Federal para S. Ex"
pode ser uma espécie de otium cum dignitate, isto
é, vir aqui para concluir; de alguma maneira, a sua
participação na vida pública brasileira, evitando acomodar-se, como infelizmente fazem alguns muijos
mais jovens. S. Ex" é aquele homem em permanente atividade. Ainda ontem, S. Ex" procurou-me numa
sala do Senado, onde eu participava de uma Comissão, querendo saber como andava o projeto das rádios comunitárias, o que estava acontecendo. É um
homem sintonizado com a atualidade, com o dia-a-dia,
identificado com os melhores valores da vida pública
brasileira. Essa é uma constante de sua vida
Hoje, aos 80 anos, exercendo o mandato de
deputado federal, S. Ex" é fiel aos mesmos valores
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que professava quando constituiu junto com outros
companheiros a chamada 'vanguarda democrática"
no glorioso Estado de São Paulo.
O Sr. Carlos Wilson - Permije-me um aparte,
Senador Lúcio Alcântara?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Ouço V. Ex", Senador Ca~os Wilson.
O Sr. Carlos Wilson - Senador Lúcio Alcântara, antes de tudo, quero parabenizá-lo pela iniciativa
de homenagear, indiscutivelmente, uma das maiores
figuras da vida pública nacional. Sabemos do sacrifício e da injustiça da vida pública. Mesmo assim,
sentimo-nos animados nela permanecer quando vemos figuras como Franco Montoro que é para nós
um exemplo de dignidade, de serviços prestados ao
Brasil. Cada um procurou nos apartes e nos discursos retratar momentos da· vida pública de Franco
Montoro. Momentos nas Diretas Já, como foi destacâ.do aqui, pelos Senadores Jader Barbalho e Ramez Tebet, momentos na luta contra a dijadura, momentos no processo de redemocratização do País,
momentos de Franco Montoro na formação dos partidos. E retrato um momento mais recente, que tenho o privilégio de viver. Não fui Senador à época de
Franco Montoro, mas acompanho S. Ex" por muijos
anos. Hoje, como membro da Executiva Nacional do
PSDB - e aqui se encontra o nosso ex-Presidente
Artur da Távola, que mais do que ninguém pode dar
este testemunho - quando o Partido tem uma dificuldade, não vê caminhos, a primeira pessoa a quem
se recorre é ao Senador Franco Montoro, pela sua
experiência, pelo seu equilíbrio e, acima de tudo,
pelo seu exemplo na vida pública nacional. Então,
quando V. Ex", Senador Lúcio Alcântara, requereu
do Senado Federal esta homenagem, pode ter certeza, V. Ex" tinha razão; V. Ex" não é pródigo em homenagens, mas hoje está homenageando aquele
que é um pouquinho de cada um de nós. Na verdade, o Deputado, o Senador, o Governador Franco
Montoro é um dos grandes referenciais da nossa
vida pública. Por conseguinte, é uma soma de todos
na vida pública nacional. Parabéns Senador Lúcio
Alcântara, pela justa homenagem.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muijo obrigado
Senador Carlos Wilson. V. Ex", menos pelos elogios
que me tez. mas muijo mais pelo conteúdo do seu
aparte, foi muito feliz nas observações que trouxe,
nesta tarde, ao Plenário do Senado. Realmente, o
Deputado Franco Montoro é aquela figura a que recorremos, agora no nosso caso específico do PSDB,
nas horas de dificuldades, nas horas em que precisamos de uma pessoa experiente e ao mesmo tem-

00404

ANAIS DO SENADO FEDERAL

po um espírito aluai, renovador, inquieto. S. Ex' é
um homem cordial, generoso, mas é também, nessa
sua maneira de ser, um homem bravo. Teve, por
exemplo, num determinado momento politico, a disposição de liderar a formação de um novo partido;
teve a disposição de liderar o Movimento pelas Di retas. Isso tudo mostra que coragem, firmeza, determinação não é sinónimo de bravata, e sim de convicção pessoal que se expressa em atitudes e gestos
concretos.
O Sr. lrls Rezende - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O Sr. Lúdlo Coelho - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Não quero me
alongar mais. Há outros Senadores que querem
apartear. Eu ouviria apenas o Senador lris Rezende
e o Senador Lúdio Coelho, pedindo que sejam breves para que eu possa concluir e ensejar a outros
Colegas a oportunidade de também se manifestarem a respeito nesta tarde.
O Sr. I ris Rezende - Muito obrigado pela oportunidade do aparte, Senador Lúcio Alcântara. FIZ
questão de aparteá-lo para documentar a minha
emoção com relação a esta histórica homenagem
que se presta a um dos homens mais dignos da polftica de nosso País - Franco Montoro. Desejo associar-me às palavras de V. Ex', que em tão boa hora
tomou a iniciativa de fazer com que parte da sessão
do Senado do dia de hoje fosse dedicada a homenagear Franco Montoro pelos seus 80 anos de vida V.
Ex', na verdade, .vem quase inovar, porque o que
presenciamos' no mundo politico são homenagens
póstumas, quando os autores dos grandes gestos,
dos grandes feitos já não têm mais como se sensibi·
lizarem pelas posições daqueles que os .homenageiam. Quando V. Ex' tomou essa iniciatiVa, eu a
achei interessante, porque mais uma emoção - tenho certeza disso - Franco Montoro tem agora na
vida, sentindo que os seus 80 anos de Vida e muitos
e muitos anos de luta não foram em vão, pois ele foi
procurando, com seu trabalho, construir um País
novo, uma Pátria à altura dos nossos sonhos. Para·
feiamente a essa luta insana, ele foi servindo, também, de exemplo a nós outros, aos homens públicos
deste País, porque a vida de Franco Montoro, devemos acentuar, mostra aos homens públicos deste
País que vale a pena trabalhar com sentimento, movido pelo sentimento patriótico, com honestidade,
com espírito cristão, humano, voltado, sobretudo,
para aqueles que mais sofrem. TIVe e tenho o prazer
de privar da amizade de Franco Montoro, lá dos nos-

Julho de 1996

sos velhos tempos de PSD, MDB e PMDB. Lamentei, digo com muita franqueza, quando Franco Montoro deixou as hostes do PMDB para fundar outro
partido, . mas compreendi, talnbém, aquela criatura
inquieta que sempre quer mais, que seri-pre quer
aperfeiçoar. De forma que, cumprimentando V. Ex'
pelo gesto, deixo aqui registradas, que me permitam
meus Colegas de Bancada, as homenagens de
Goiás, em nome de Onofre Quinan e Mauro Miranda, ao nosso querido amigo e ilustre homem pÚblico
Franco Montoro.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado,
Senador lris Rezende, pela intervenção de V. Ex'; o
que contribui para colocar no devido lugar a figura
do Deputado Franco Montoro.
Depois do aparte do Senador Lúdio Coelho,
vou concluir o meu pronunciamento para não impedir que outros Senadores possam fazer também a
sua homenagem.
O Sr. Lúdlo Coelho- Senador Lúcio Alcântara, acompanho a vida do Governador Franco Montoro desde 1945, nos tempos de Jãnio Quadros é de
outros que já desapareceram. Olhando para V. Ex',
professor Franco Montoro, estou me lembrando do
pós-guerra, quando homens idosos, mas atuafizados, assumiram a responsabilidade da reconstrução
do mundo como Adenauer, Chiang Kai-5hek e tantos outros, e pensando em quanto V. Ex' pode servir
ao nosso Pafs com sua experiência, sua competência. Lembro-me também de que em seu Governo V.
Ex' dava grande importância às pequenas coisas,
cuidando do que era mais importante no dia-a-dia
dos Municfpios do Estado de São Paulo. Naquele
tempo, no longínquo Mato Grosso do Sul, ficávamos
observando seu desempenho. Desejo homenageá-lo
em nome do meu Estado do Mato Grosso do Sul,
porque somos quase um quintal de São Paulo; somos, assim, um serVidor de São Paulo porque produzimos lá os produtos primários e os enviamos
para São Paulo desenvolvê-los. Que Deus o proteja,
e que V. Ex' continue nos seus 80 anos com a mesma força, a mesma fé, a mesma esperança de sua
juventude.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Lúdio Coelho.
Queria pedir desculpas aos Srs. Senadores
que desejavam apartear meu pronunciamento, pedindo que o façam nos discursos dos oradores que
se seguirão e que, certamente, vão ter a oportunidade, com muito mais brilhantismo, de tratar dessa
vida fascinante e exemplar do Deputado Franco
Montoro.
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Mas não quero concluir meu pronunciamento

sem me referir a um aspecto particular de sua vida,
que é o fato de S. Ex' ser um homem de bem, um
pai de famma exemplar que tem dado exemplos que
são certamente de grande importância para seus familiares, descendentes, referindo-me a uma figura
também muito querida de uma pessoa sempre
atuante e dinâmica. E, para escapar desse truísmo
de dizer que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, digo que, na verdade, ao
lado de um grande homem há uma grande mulher,
que é 0 1 Lucy Pestana Silva Franco Montoro, que
está aqui partilhando dessas homenagens que o Deputado Franco Montoro recebe neste momento.
Por isso, ao concluir minhas palavras, desejo
que o Deputado Franco Montoro persevere nesse
mesmo caminho, nessa mesma linha, nessa luta em
favor da democracia, da formação da cidadania, do
aperfeiçoamento dos costumes políticos, do fortalecimento de nossas instituições, dando um belo
exemplo a todos os brasileiros que podem se inspirar na sua vida para seguir por esse mesmo caminho dfffcil, duro, cheio de incompreensões, que é a
polftica, principalmente em um Pafs como o nosso,
onde as instituições são frágeis e não dispomos dos
mesmos instrumentos para promovermos o bem comum, como é do nosso dever e da nossa obrigação.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Emandes Amorim; 4• Secretário.

O SR- PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto
Arruda
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu caro Deputado, Sem.dor, Governador, Ministro, Franco Montoro, no momento em que V. Ex' é homenageado
pelo Senado Federal - Casa onde V. Ex" marcou
presença histórica-, como último orador inscrito desta sessão, sinto-me castigado, porque penso ser
quase impossível - depois dos pronunciamentos dos
Senadores Ney Suassuna e Lúcio Alcântara,. que
teve a idéia desta homenagem, e agora com a presença nesta Casa do Presidente do Congresso Nacional, Senador José Samey, e com todos os apartes que tivemos - é muito difícil lembrar aqui episódios e etapas da vida de V. Ex" que já não foram
lembrados por aqueles que nos antecederam.
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de dizer que a Consuttoria Legislativa desta Casa
havia preparado algumas anotações para meu discurso e, como V. Ex' também é muito querido pelos
profissionais que trabalham aqui no Senado Federal,
me sugeriam que lembrasse, desta tribuna, que V.
Ex" nasceu exatamente durante o Governo de um
conterrâneo meu, da mesma cidade, o ex-Presidente Wenceslau Brás. Sugeriram também que lembrasse que V. Ex", ao completar 80 anos de vida,
completa praticamente 50 anos de vida pública. Sugeriram, inclusive, que lembrasse o início da carreira
de V. Ex' como Vereador, como Deputado Estadual,
como Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo; que lembrasse aqui as passagens de V.
Ex" na Câmara Federal, no Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, no Governo do Estado de São
Paulo, no Senado da República. Todavia, meu caro
Deputado Franco Montoro, tudo Isso já foi lembrado, e
de forma clara por todos os que nos antecederam.
Eu me permito, portanto, na incumbência de
concluir esta homenagem, dizer que V. Ex", na verdade, nos motiva a esta sessão solene muito mais
pela sua longevidade polftica do que pelo fato de estar tão jovem, tão dinâmico e tão bem-disposto para
a vida pública ao completar 80 anos de idade. Essa
longevidade, Senador Franco Montoro, é preciso
que se coloque de forma muito clara, nasce de uma
sutileza que marca sua vida pública: É que, ao longo
desses 50 anos, sempre que teve que decidir entre
o mérito e o sucesso, V. Ex' optou pelo mérito.
Essa colocação, muiio feliz, é do Senador Artur
da Távola, que foi presidente do PSDB nacional e é
um dos homeris que marcam a linha de pensamento
da social-democracia brasileira, ao fazer uma referência sobre o exemplo que V. Ex" dá a todos nós
de que, em determinados instantes fundamentais da
vida pública de cada um, é preferível optar pelo mérito do que pelo sucesso, até porque o primeiro é
mais duradouro que o segundo.
Todos temos um grande carinho por sua presença na Executiva Nacional do PSDB, onde mais
que Conselheiro é membro atuante a definir caminhos; todos temos um carinho muito grande pela
presença de V. Ex" no Congresso Nacional; mas, sobretudo, temos muito presente que o exemplo de V.
Ex", o exemplo de cada um de seus gestos, de cada
um dos momentos importantes de sua vida pública,
tantos aqui lembrados, são eles os que devem nos inspirar, os que devem pontuar nossos caminhoS.
O País, caro Senador, caro Deputado Franco
Montoro, vive um momento importante, porque, pro-
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vavelmente, nesses 50 anos de vida púb6ca de V. Ex"
foram muito poucos os momentos em que tivemos ao
mesmo tempo liberdade, democracia, estabilidade
ec:onômica e temos ainda um projeto de Pafs.
O que sinto no dia-a-dia da convivência com V.
Ex', no seio de nosso Partido ou nas lides do Congresso Nacional, é que mais do que a experiência
que V. Ex" traz a esta Casa, muito mais do que essa
experiência, esta homenagem se deve à capacidade
de V. Ex" de sonhar e de ajudar a construir novo
projeto de Pafs. Nessa convivência com V. Ex", sentimos que é a tarefa de esculpir esse modelo de
Pafs mais justo, menos desigual, que é esse exercfcio diário o que lhe rejuvenesce; é o que lhe confere
juventude de espfrito e, mais que um exemplo pelos
50 anos de vida pública, é o que faz V. Ex" ser reverenciado pela capacidade de olhar o futuro com otimismo, com alegria, com prazer de fazer vida pública
prazer e, por isso mesmo, fazer tão bem feito.
O Sr. Artur da Távola - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Pois não.
Antes de concluir, ouço, com prazer, o aparte de V.
Ex", nobre Senador Artur da Távola.
O Sr. Artur da Távola- Obrigado a V. Ex", nobre Senador. Meu prezado Franco Montoro, a esta
attura dos nossos pronunciamentos, é praticamente
impossfvel aduzir qualquer consideração que não
seja repetitiva, mas há no lugar-comum uma situação muito interessante: quando as pessoas partem
do lugar-comum, elas não estão sendo originais,
mas quando chegam ao lugar-comum descobrem a
essência pela qual alguma coisa é comum às demais. E chegar ao lugar-comum não é pecado; pecado talvez seja partir do lugar-comum. V. Ex' é lugar-comum na politica brasileira, no vendadeiro sentido dessa palavra. V. Ex" é referência; é referência
para nós que somos seus companheiros de Partido,
é referência para qualquer polftico, é referência ética. V. Ex' também é referência internacional do Brasil. E é muito importante chegar a esse ponto. Talvez exista em V. Ex" um defeito para o polftico: V.
Ex' é equilibrado demais; V. Ex" é generoso; V. Ex"
não está cercado de certa aura polêmica que tanto
encanta os noticiários e que faz muitas vezes o destaque de algumas figuras; V. Ex" é um construtor; V.
Ex' opera na linha do entendimento. V. Ex', ademais, traz nesse equilíbrio um outro traço que precisa ser ressaltado: o da aplicação de idéias cristãs à
política. As idéias cristãs aplicadas à polftica dMdiram o próprio pensamento cristão; já foram aplica·
das pela Direita como são aplicadas pela Esquerda,

com
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mas partem de um princfpio fundamental de generosidade, com base na doutrina social da igreja, com
base em uma concepção de vida segundo a qual é
dentro dos indivfduos que se darão as transformações necessárias, as transformações que hão de se
dar na sociedade. Esse primado do indivfduo sobre
o social numa época de coletivismos, que V. Ex"
atravessou com absoluta coerência no pensamento,
é marca da ação polftica de V. Ex". Acrescentando
ao que foi ressattado aqui, eu gostaria de trazer à
consideração dos Srs. Senadores e dos vários Deputados aqui presentes, alguns dos quais já fizeram
a tentativa de romper o nosso Regimento para usar
da palavra, porque queriam associar-se às homenagens, o fato de que essa marca, essa descoberta do
indivfduo na sua eminente dignidade é que dá o sentido social da ação polftica de V. Ex". O PSDB, como
todos os partidos do mundo, possui duas vertentes
muito claras • e ainda bem que as possui, e ainda
bem que as incorpora: possui uma vertente oriunda
do pensamento social - socialistas, socialistas democráticos - e possui uma vertente oriunda do pe!'Jsa·
mento democrata cristão. V. Ex" comanda essa vertente e, às vezes, é até um tanto implacável quando
se pretende no PSDB apenas fortalecer o veio de
natureza social, deixando de equilibrar as tendências de um liberalismo progressista, advindo do pensamento da posição social, dos princfpios sociais da
democracia cristã. Pude avaliar essa experiência.
melhor do que o fez muita gente porque vivi no Chile
quando ela esteve no poder. Não pertenço a essa
corrente, mas tenho por ela enorme admiração. V.
Ex", portanto, capitaneia também a nfvel internacional; V. Ex" é referência internacional dessa presença
na vida brasileira. Deputado Franco Montoro, não
pretendo tomar o tempo do orador - o aparte é sempre uma injustiça para com ele -, mas eu não poderia deixar de trazer, como seu admirador, como seu
fã, se me permite essa expressão, e sobretudo
como seu companheiro de partido • dentra as suas
grandezas existe a de saber-se nosso guia e, mais
do que nosso guia, colocar-se como companheiro •
trazer o abraço comovido de quem o respeita, admira e, lá nas suas opções mais profundas, várias vezes procura seguir o seu exemplo.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Agradeço
ao Senador Artur da Távofa pelo aparte. que se referiu
basicamente à participação importante de André Franco Montoro na construção programática do PSDB.
Referia-me, meu caro Deputado Franco Montoro, à participação de V. Ex", neste momento da História do Pafs, na construção do projeto do Pafs.

---

--------

Julho de 1996

O Sr. Romeu Tuma ·Senador José Roberto
Arruda, quando possfvel, eu gostaria de um aparte.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Com o
maior prazer.
Caro Deputado Franco Montoro, é esse episódio, é essa variável da disposição de V. Ex' de ajudar a moldar, de ajudar a esculpir esse novo projeto
de Pafs que eu gostaria neste momento de subli·
nhar.
Concedo o aparte primeiramente ao nobre Senador Sérgio Machado; em seguida, ao nobre Senador Romeu Tuma.
•
Sr. Sérgio Machado • É uma satisfação
muito grande, como Lfder do PSDB, participar desta
sessão, primeiro porque posso testemunhar a justiça
que se faz à um homem que marcou, pela sua simplicidade, pela visão coletiva e pela falta de apego
ao poder, a História do Brasil. Franco Montoro é
esse sfmbolo. No Governo, descentralizava. Não
queria o poder, queria a descentralização para melhorar a situação dos que se sentiam exclufdos. Esta
foi sempre a marca de Franc.o Montoro: ajudar o
Brasil a avançar. Houve o exemplo de sua atuação
nas Diretas Já, quando não teve nenhum apego,
quando não pretendeu ser Presidente da Repllblica.
Naquele momento S. Ex" queria que o Pafs avançasse. Franco Montoro é, dentro do nosso Partido, o
mais jovem, o mais idealista dos integrantes; é
aquele que luta - e o faz com garra - na defesa de
suas idéias. Para mim, Franco Montoro é uma baliza, um exemplo a ser seguido. Por essa razão,
como Lfder do Partido de S. Ex", estou profundamente orgulhoso em poder constatar as manHestações de integrantes de todos os partidos, palavras
de justiça para com aquele que é o nosso Presidente de Honra e um dos grandes sfmbolos do nosso
Partido, aquele que o povo elegeu para ocupar os
mais importantes catgos de São Paulo. Estou muito
orgulhoso por saber que o homem que exerceu todos esses cargos reconhece que o importante, para
construir, é descentralizar, é unir, é somar forças.
Parabéns, Franco Montoro! Continue sendo esse
exemplo para todos nós.
Sr. Romeu Tuma • Permite-me V.Exf' um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Com pra·
zer, nobre Senador.
O Sr. Romeu Tuma - Agradeço a V. Ex', Senador José Roberto Arruda, por esta oportunidade.
Quando o Senador Lllcio Alcântara teve a bnlhante
idéia de homenagear V. Ex', Deputado Franco Montoro, pretendi inscrever-me para falar, para discursar

o

o
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a respeito de fatos que acompanhei da sua vida polftica. Colhi alguns dados. Consultei até uma enciclopédia da Fundação Getúlio Vargas, que traz um retrospecto atualizado da vida de V. Ex'. Há um detalhe importante a que se referiu o Senador Artur da
Távola, sobre o Partido Democrata Cristão. Franco
Montoro, mediante suas atividades polllicas, sempre
deixou claro esse amor a Cristo, essa opção pela
democracia cristã. Existe, nessa enciclopédia, uma
passagem intitulada: "Montoro e a sucessão paulista", que diz:
"Empenhado em sua candidatura para
o Governo de São Paulo, Montoro passou a
angariar apoio para a mesma. Em 6 de janeiro de 1981 era recebido pelo Papa João
Pulo 11, em audiência privada no Vaticano.
Na ocasião, o Papa deu d seu apoio à aber·
tura polftica do Brasil, manifestando a esperança .•."
E por af vai. Sou testemunha, Governador
Montoro - eu, que poderia ter sido auxiliar de V. Ex'
e tenho a tristeza disso não constar do meu currfculo
-, pois acompanhei as dificuldades por que passou
principalmente no infcio da sua gestão à frente do
Governo de São Paulo, quando a Abertura realmente começava a ser implantada no nosso Pafs. E V.
Ex", com aquela firmeza de caráter, com aquela paciência e amor que distribui aos seus companheiros
de trabalho, pOde superar os quatro anos de dificuldades apresentadas nos confrontos polfticos e trazer
São Paulo como um exemplo da abertura polftica.
Quero cumprimentar o Senador Lúcio Alcântara por
esta oportunidade que nos dá de homenagear um
grande brasileiro; e não poderia deixar também de
cumprimentar O. Lucy, que, com aquele carinho permanente, sempre ao lado do Governador Montoro,
mais do que primeira-dama, era praticamente a mãe
dos paulistas. Que Deus o proteja e que possamos
continuar a gozar da sua presença e do auxmo dos
seus conhecimentos!
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi·
dente, Sr"s e Srs. Senadores, meu caro Deputado e
homenageado, André Franco Montoro, ao agradecer
os apartes, quero lembrar a V. Ex', que foi Senador
por tantos anos, que poucas vezes este Plenário esteve tão atento a uma sessão de homenagem.
O Sr. Jáder Barbalho - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo
o aparte ao nobre Senador Jader Barbalho, com o
maior prazer.
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O Sr. Jáder Barbalho - Não resisti a solicitar
um novo aparte - não a V. Ex", mas nesta sessão para destacar um aspecto paradoxal desta homenagem: estamos aqui a homenagear Franco Montoro,
até certo ponto como S. Ex" estivesse prestes a encerar a vida pública. O sentimento que tenho é o de
que 80 anos é muito pouco para Franco Montoro.
Uma das caracterfsticas do nosso homenageado,
com quem tive oportunidade de privar quando eu era
Deputado Federal e
Ex" Senador, conhecida em
toda a Casa, em todo o Congresso, é que o Montoro
sempre estava com pressa. Era a sensação que S.
Ex" nos passava. A profissão do Montoro - e alguém
já disse, eu não tenho originalidade - seguramente
seria viver. Retomar à Câmara dos Deputados para
Montoro não era ter um mandato, ter um cargo público, porque, como ressaltei anteriormente, Montoro é
dessas figuras da vida pública nacional que dispensa cargo. Quer dizer, onde passa, perguntam: Quem
é aquele cidadão? Não precisa saber se é Governa·
dor, se é Deputado Federal, se é Senador, se é Ministro. É uma instituição, como tantos outros que reveranciamos na v.ida pública nacional. Montoro.é um.
desses. Mas Montoro seguramente voltou para a
Câmara porque quer continuar contribuindo, através
do mandato parlamentar, com o Brasil. Esse é um
exemplo que faço questão de ressaltar. Essa vontade de viver, essa vontade de contribuir dá·nos o
sentimento de que, para Montoro, 80 anos é muito
pouco, 50 anos de vida pública é muito pouco. Que
Deus abençoe o Brasil! Quem sabe não estaremos,
ou outros estarão, aqui a festejar os 1ao anos de
Franco Montoro, com a presença de S. Ex", ainda
contribuindo para o Brasil?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito
bem! O Senador Jader Barbalho, de forma interessante, lembra aqui, meu caro Deputado Franco Montoro, a idéia central que procurei sublinhar neste curto pronunciamento, que é dizer que muito mais pela
experiência de V. Ex", queremos homenageá-lo pelo
seu exemplo de vida, pela capacidade de V. Ex" de
sonhar, de olhar o futuro sempre; e isso é o que lhe
confere jovialidade, e é este seu exemplo que miramos nas nossas vida públicas.

s,

Mas, ao concluir, gostaria de dizer que falo
aqui também em nome de outras pessoas. Em pri. meiro lugar, caro Deputado Franco Montoro, o Senador Valmir campelo e eu queremos homenageá-lo
em nome da população do Distrito Federal, em
nome da população da Capital deste Pafs, onde V.
Ex" durante vários anos exerceu o magistério, sendo
professor dos nossos filhos, sendo professor de uma
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grande geração de brasileiros que aqui vivem. Essa é
a nossa homenagem, em nome do povo de Brasma.
O Sr. Antonio Csrlos Magalhães - Permiteme V. Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o
maior prazer, concedo o aparte ao nobre Senador
Antonio Garlos Magalhães.
O Sr. Antonio C&rlos Magalhães - Gostaria
de incorporar uma palavra não só do meu Partido,
como minha pessoal, às homenagens que o Senado
presta ao Senador, Deputado, Governador Franco
Montoro. É sem dúvida uma das figuras maiores não
apenas do seu Partido, mas da politica nacional, e
está a merecer, quando completa os seus 80 anos,
que a classe politica lhe preste estas justas manHestações de apreço. E V. Ex", Senador José Roberto
Arruda, é bem o intérprete de toda a
como o
foi o Senador Lúcio Alcântara, dos nossos desejos
de transformar esta festa do Senado em uma festa
de todo o Brasil, e não apenas do Distrito Federal,
que V. Ex" tão bem representa. Quero lembrar que
em momentos dHfceis da vida nacional encontramos
sempre ·o Senador Franco ..Montoro,-· inclusive na
campanha de Tancredo Neves, quando lá estivemos
com ele, comandando o processo em São Paulo e
nos levando de seu Palácio diretamente para os palanques, em hora diflcil da vida nacional e fazendo
uma mudança radical na vida politica brasileira, mas
sempre mostrando a sua figura de homem público
singular, sério e compreensivo, e sabendo fazer as
transições que o Pafs vivia e vive. Por essa sabedoria politica, também o Senador, Governador e hoje
Deputado Franco Monforo está a merecer as homenagens desta Casa do Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

casa,

Quero, em segundo lugar, meu caro Deputado
Franco Montoro, dizer que de certa forma eu represento aqui, hoje, também uma geração de brasileirOs que nasceram após o ingresso de V. Ex" na vida
pública. Há um testemunho que gostaria de prestar:
quando a nossa geração sonhava com a redemoc~
tização do Pais, quando sonhava com a volta da liberdade, quando sonhava com o privilégio de eleger
os nossos governantes e os nossos representantes e tivemos todos esses sonhos na nossa adolescência e no inicio de nossas vidas profissionais- , tinha
na figura de
Ex" na liderança desses movimentos
um marco. Embora ainda inexperientes, trilhávamos
um caminho que nos levaria a bom termo. A bom
termo - e disseram isso o Senador Antonio Carlos
Magalhães e alguns que me apartearam - não só

v.
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porque propunha mudanças, não só porque propugnava para a vida pública do País uma revolução,
mas principalmente porque buscava todas essas
mudanças pelo caminho democrático, com equilíbrio, com sensatez, olhando sempre o futuro. Essa é
a marca que V. Ex' imprimiu aos sonhos da geração
que aqui também represento.
O Sr. José Jgnácio Ferreira - Senador José
Roberto Arruda, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Pois não,
Senador José lgnácio Ferreira.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Senador José
Roberto Arruda, pressenti que V. Ex" estava perorando, mas não posso perder esta oportunidade de
render uma homenagem a uma pessoa a quem rendo íntimos cultos, e seguramente tenho traduzido
isso permanentemente. O homem público Franco
Montoro, Deputado Federal, como disse bem alguém que me antecedeu, dispensa cargos públicos
para estar presente na vida pública e ser sempre
uma figura símbolo de muitas virtudes. Seus padrões elevados, padrões éticos, cívicos, teológicos, levam-no sempre a ser uma espécie de farol para as
gerações. Realmente, eu cheguei à vida pública tendo esse farol, essa figura que ajudava na iluminação
dos meus caminhos. É um homem que conserva o
sonho no coração, que não tem sentimentos menores, que tem uma larga experiência e que seguramente vai continuar cercado do respeito, do carinho
e da admiração de todo o povo brasileiro. Muito obri·
gado a V. Ex'.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Muito
bem!
Meu caro Presidente José Samey, caro Deputado Franco Montoro, gostaria de dizer a este Plenário, aos Srs. Senadores presentes, particularmente
àqueles que participaram ativamente desta homenagem, aos Srs. Deputados Federais que honram esta
Casa com a suas presenças neste plenário, a todos
os que, no Congresso Nacional ou pelos meios de
divulgação, acompanham esta homenagem, que
cumpro, ao final do meu pronunciamento, uma tarefa
que me é particularmente honrosa e agradável, a de
transmitir a V. Ex', Deputado Franco Montoro, um
abraço de um amigo seu, de um homem que iniciou
a sua vida pública como seu suplente a uma candidatura ao Senado Federal.
Trago aqui, como Líder do Governo no Congresso, o abraço afetuoso do seu amigo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que pediu que eu
dissesse desta tribuna que a vida pública de V. Ex'
tem sido para Sua Excelência, Presidente Fernando
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Henrique, a exemplo do que Iam sido para tcdos
nós, um marco, uma referência a indicar os caminhos da construção de um futuro deste País, que todos desejamos mais justc e menos desigual - bandeira essa que marcou toda a trajetória pública de V.

Ex'.
O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Se me
permite o Presidente José Samey, concedo o último
aparte ao Líder do PFL nesta Casa, Senador Hugo
. Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão - Muito obrigado a V.

Ex'. Quero dizer que, indiscutivelmente, os pontos
traçados por V. Ex' bem representam a vida digna,
honrada, séria e patriótica, de Franco Montoro. Nes-

ta Casa o vi, desde os idos de 1975, pontificando. Já
o vi como Líder do MDB. em diversas funções, e tive
honra, finalmente, de ser seu colega quando eu
era Governador do meu querido e sofrido Piauí e S.
Ex' do grandioso Estado de São Paulo. Naquela
ocasião, participamos da grande jornada cívica' pela
redemocratização do País - o Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB, era Governador do Estado do
Pará, em seu primeiro Governo. Participamos daquela jornada cfvica, juntamente com o Presidente
José Samey, quando fincamos os alicerces desses
novos tempos, desses novos ventos, dessa nova aurora que passamos a viver, em termos de democracia Sem dúvida alguma, ajudou a coordenar os nossos trabalhos, os trabalhos dos Governadores, o Governador do Estado de São Paulo, Franco Montoro,
como um pilar da democracia brasileira, aqui presente, para testemunhar que todos nós temos, por
sua honrada vida, a maior admiração.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Agradeço
ao nobre Senador Hugo Napoleão.
Concluo a minha homenagem, meu caro Deputado André Franco Montoro, afirmando que, por
mais que esta Casa tenha tentado, por mais que todos nós tenhamos nos esforçado, temos consciência
de que as nossas palavras e esta homenagem simples não estão à altura de tudo aquilo que V. Ex' fez
na vida pública brasileira.
Peço a V. Ex', ao final deste pronunciamento,
que leve consigo não a tradução da nossa emoção,
mas, principalmente, o nosso afeto, o nosso carinho,
a nossa admiração, o nosso respeito, a nossa reverência, a tudo o que V. Ex' fez por este País. Concluo com esta linha de pensamento: especialmente,
pela capacidade que V. Ex' tem, ao cabo de 50 anos
de vida pública, de valer mais pelas idéias e pelos

â
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sonhos de futuro do que por tudo aquilo que já fez
nesse passado que reverenciamos.
Muito obrigado.

Durante o ãiSCurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores. Srs. Deputados,
Deputado Franco Montoro, se não costumeira a realização de uma sessão corno esta, que rara felicidade teve o ilustre Senador Lúcio Alcântara de convocá-la para estannos aqui, neste momento, homenageando Franco Montoro.
Tenho dito desta tribuna que o Brasil está vivendo um momento muito dilfcil, em que as referências para o povo brasileiro estão sendo muito escassas. Os Partidos vivem uma jase complexa, sem comunismo, o capitalismo sob interrogação, sem União
Soviética, em nfvel de mundo, em nível de Brasil,
em nível de ideologias; interrogamo-nos não sobre
se cumprimos nosso dever, mas sobre a maneira
corno o estamos cumprindo.
O Senador Lúcio Alcântara foi muito feliz, pois
estamos falando de um nome que é uma referência
neste País.
No Brasil temos dúvidas, interrogações: "Para
onde ir?", "Qual o caminho a seguir?", "Quem são as
que estão fazendo as pessoas?"
pessoas?",
Franco · Mo'ntoro, indiscutivelmente, esteja no
Partido em que estiver o cidadão, pertença à religião
a que pertencer o cidadão, é uma referência, porque
quando fala, analisa e detende suas teses.• sabemos
que, primeiro, é sempre a mesma pessoa. Pode estar no Governo, pode ser Senador, pode ser Governador, pode ser Deputado, pode não ter mandato,
pode estar no PDC, pode estar no PMDB, pode estar no PSDB, mas as suas idéias, os seus princípios,
a sua ética e a sua doutrina são uma linha reta; S.
Ex" não muda, não aHera o seu pensamento.
Desafio que, ao longo do tempo, se traga, referente a Franco Montoro, um pronunciamento divergente de outro com relação aos princípios da socialdemocracia, com relação aos princípios da democracia cristã, com relação aos princípios de uma integração da América Latina, com relação a um regime
partamentarista mais aberto, com relação à ética na
política.
Esse é o Franco Montoro.

·o
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V. Ex" sabe, meu querido Franco Montoro, do
carinho e respeito que tenho por sua pessoa. Mais
do que os oradores que me antecederam, quis o
destino que, praticamente ao longo da minha vida
pública, fosse eu um seguidor permanente de V.
Ex". Era eu Deputado Estadual, no Rio Grande do
Sul, e V. Ex" Deputado Federal, Presidente do nosso velho MDB. V. Ex", já de saída, quando poderia
ter optado pela Arena - muitos do POC fizeram essa
escolha -, optou pelo Partido dHícil, pela árida posição do MDB.
Eram épocas diffceis, corno aquela de 1970,
quando o nosso Partido tinha, de um lado, os que diziam que dever-se-ia extinguir o Partido e, do outro
lado, os que· diziam que deveríamos votar em branco - e foi uma montanha de .votos brancos; de outro
lado, os que defendiam a tese de qt.ie deveria haver
a renúncia coletiVa ao mandato. O MDB ficou reduzido a uma Bancada de sete Senadores, o resto era
Arena. Foi a época em que a Arena era o maior Partido do Ocidente.
Naquele ano, se não me engano, ganhamos
apenas em São Paulo, com V. Ex", e também no Rio
de Janeiro, porque a derrota foi generalizada V. Ex"
comandou aqui, como Uder, o MDB. Comandou, lutou, defendeu, com as mesmas idéias e com os
mesmos princípios.
Lembro-me de que, jovem ainda, Deputado Estadual, por contingências, pela importância da política no Rio Grande do Sul, com os exilados Jango e
Brizola ali do lado, merecia eu o convite para participar das diffceis e árduas reuniões ou no apartamento de V. Ex" ou no do Dr. Ulysses Guimarães ou,
ainda, no do Dr. Tancredo Neves. Naquelas reuniões dramáticas, muitas delas, onde se interrogava
corno seria o dia seguinte, lembro-me da palavra, da
finneza e da dignidade de V. Ex", sem os gestos
exagerados de aparecer por aparecer, mas com a
finneza da decisão de estar no lugar certo, no momento certo.
Lembro-me quando Oscar Passos, Pr<J~irlente
do MDB, não se elegeu Senador pelo Acre. i-lo r"e
extraordinário Oscar Passos. Estávamos, na époe<.
um grupo muito pequeno, em uma reunião célebre,
uma convenção, onde o Presidente era Oscar Passos, o 1° Vice era Franco Montoro e o 2° Vice era
Ulysses Guimarães, e o Rio de Janeiro, que linha
três Senadores do MDB, não tinha nenhum membro
na ExecutiVa. TIVemos um longo debate, uma longa
discussão, onde o MDB do Rio de Janeiro queria ter
- já que era o único Estado que tinha Governador e
três Senadores - um membro na ExecutiVa. E o de-
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bate se prorrogou até o momento em que o Sr. Franco Montara concordou que aquele Estado tivesse
um membro na Executiva. Assim ficou acertado.
São Paulo, porém, tinha dois vices: o primeiro,
que era Franco Montoro; e o segundo, que era Ulysses Guimarães. Então, Oscar Passos indagou, na
ocasião, no lugar de quem entraria Amarai Peixoto?
Nesse momento, reinou um silêncio total. E Franco
Montara, que era o 12 Vice-Presidente, respondeu
que não haveria problema, que Amarai Peixoto poderia entrar em seu lugar.
Para Oscar Passos, a questão ·estava resolvida: Amarai Peixoto entraria na vice-presidência, no
lugar de Franco Montoro. Foi quando o querido amigo Dr. Ulysses Guimarães interferiu, propondo, já
que São Paulo tinha a primeira e a segunda vicepresidências, e se o Rio de Janeiro iria entrar na
vice-presidência, que fosse na segunda e não na primeira; com o que todos concordaram. Só que isso
não aconteceu. Ulysses Guimarães não saiu; ao
contrário, Franco Montoro saiu, passando Ulysses
Guimarães para a primeira vice-présidência e Amaral Peixoto para a segunda.
O Deputado Franco Montara deve lembrar-se
do discurso que fiz, daquela tribuna, em nome da
convenção, saudando-o como o grande responsável
pelo entendimento e pela grande unidade que se fazia no Partido, em virtude de seu desprendimento
naquele momento.
O destino é o destino. Dois anos depois, Oscar
Passos não se elege Senador. Embora todos pensássemos que seria até melhor ele presidir o Partido
mesmo sem mandato e morando no Rio de Janeiro,
por uma questão de ética, entendeu que, tendo sido
derrotado no Acre, não podia presidir um Partido no
Brasil; e renunciou, subindo, assim, o Dr. Ulysses
Guimarães à Presidência do Partido.
Lembro-me de muitos e muitos a tos do Dr.
Franco Montoro. Recordo-me do que foi dito aqui
pelo orador, Líder do PFL, então Governador do
Piauí. É verdade, a ação dos Governadores do MDB
e dos Governadores do então PDS, do Nordeste,
com a dissidência que o Sr. José Samey, o Sr. Marco Maciel e outras pessoas fizeram no Governo, foi
da maior importãncia. Mas tudo começou com uma
ação importante do Senador Franco Montoro.
O nosso candidato do MDB chamava-se ·ulysses Guimarães. Quem não era favorável a Ulysses
Guimarães, por várias razões, era a Franco Montoro
- a dúvida e a interrogação que existia no Partido era
entre Ulysses Guimarães e Franco Montoro. Franco
Montoro, sendo Governador de São Paulo, não sen-
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do Presidente do MOS, não tendo as rixas que o Dr.
Ulysses tinha tido, para muitos, era um candidato
mais natural do que o Dr. Ulysses.
Estávamos no Partido, do qual eu era vice-presidente, com' a· interrogação do que fazer, quando o
Governador de São Paulo, Franco Montoro - e está
aqui o Senador Jader Barbalho, Governador à época, que pode confirmar- reuniu-se com os GovemadO!<lS do MDB- José Richa, Jader Barbalho, lris Rezende - e fecharam em tomo da candidatura de Tancredo Neves. Depois, procuraram Governadores dissidentes hoje, que fazem parte do PFL, como o Senador Hugo Napoleão e tantos outros, e realizaram
um grande movimento dos governadores, que foi o
baluarte, a viga mais forte da candidatura Tancredo
Neves/José Samey à Presidência da República. Atitude de Franco Montoro.
Se Franco Montoro tivesse ficado quieto naqUela reunião, a destinação ou seria para o Dr. Ulysses ou para ele. Mas talvez não saísse ninguém. Entretanto, aquele momento em que Franco Montara
teve a grandeza e o gesto de, como Governador de
São Paulo, articular a candidatura do Govemadór de
Minas - primeiro, entre os Governadores do PMDB;
depois, com Governadores de outros Partidos· que
estavam dissidentes - foi decisivo e definitivo para o
resultado positivo da candidatura T ancredo Neves/José Samey. Mais um gesto que caracteriza
aquilo que é tão diffcil: renunciar às vésperas de se
obter o poder.
O Sr. Hugo Napoleão - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer.
o SR. Hugo Napoleão - Permita-me uma leve
incursão no discurso de V. Ex' para ratificar suas palavras. Já tive oportunidade aqui, aparteando o nobre Senador José Roberto Arruda, de lembrar que o
então Governador Franco Montoro era uma espécie
de coordenador de todos nós, até porque fizemos
reuniões no Palácio dos Bandeirantes à época. Mas
me permito, então, repito, aduzir uma pequena argumentação apenas para dizer que na ocasião de todas as Assembléias Legislativas de todos os Estados da Federação brasileira, modéstia à parte, a primeira a eleger os seus seis delegados ao Colégio
Eleitoral foi, exatamente, a do Estado do Piauí: companheiros meus, do antigo PDS, sob minha coordenação. Esse foi um fato importante naquele momento, bem sabe o Presidente José Samey, com quem
tive vários encontros, inclusive um deles em Teresina, no Palácio do Kamak, quando S. Ex" me alertou
que estávamos para "assistir à transformação da his-

-----------------------
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tória e não queria que o Piauf dela ficasse fora. Muito obrigado a V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado pelo
aparte de V. Ex".
Conto esses fatos para mostrar a profundidade
da personalidade de Franco Montoro.
Dentro do meu Partido, então MDB, Unhamos
os homens que traçavam diretrizes: Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e, basicamente, Franco Mootoro, que tinha o seu velho pensamento, quase repetitivo e que dele, às vezes, nós rfamos, sobre a democracia cristã, a ética e a socialdemocracia. A tese
de que cada um deveria dar a sua parte, e que a sociedade deveria dar as mãos para construir uma
grande Pátria; e uma grande Pátria só seria grande
com pequenas obras realizadas pelo conjunto da sociedade.
Fizeram uma acusação ao Deputado Franco
Montoro: de que o grande erro do seu Governo foi
não ter feito propaganda das grandes e importantrssimas obras realizadas por ele. Mas, quando as divulgava, fazia-o sempre afirmando que o seu Governo era o Governo das obras pequenas. Pequenas,
mas importantes, como a merenda escolar, a distribuição de hortifrutigranjeiros, de alimentos às pessoas mais necessitadas, como se isso pudesse ser
chamada de obra pequena.
Não posso me esquecer nunca que houve um
desentendimento, em São Paulo, entre o Partido e o
então Chefe da casa CMI, que era o seu filho.
Acho até natural, Chefe da Casa Civn e filho
criam um ambiente dHfcil e V. Ex" aceitou a tese do
Partido, demitindo o filho, homem de bem, sério e
digno, como V. Ex". Qualquer outra pessoa, em
tese, mandaria o Partido às favas. Mas V. Ex" governou com o Partido. V. Ex" tem um espfrito tão sério e
tão íntegro, uma maneira tão correta de ver as coisas que, às vezes, em tese, "erra pelo exagero.•
O Presidente da República da época; o Presidente do Partido, Dr. Ulysses Guimarães; V. Ex",
Governador de São Paulo; Mário Covas, Prefeito de
São Paulo, enfim todo o Partido não queria o Quércia para Governador no seu lugar. V. Ex" também
não. Mas V. Ex" não movimentou uma palha para
que não se cumprisse ou não se respeitasse a decisão daquela Convenção. E V. Ex" podia ter feito, tinha condições de costurar, de manobrar, de alterar
o resultado da Convenção em São Paulo. Vários
apelos, várias sugestões e várias propostas o Governador Franco Montoro recebeu, no sentido de articular: •o Presidente da República é nosso, o Governador é nosso, o Prefeito de São Paulo é nosso,
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o Presidente Nacional e Estadual do Partido é nosso. Será que todas essas coisas não derrotam o
Vice-Govemador numa Convenção?"
O Dr. Franco Montoro, de quem o Quércia não
era o candidato; não inteiVeio na Convenção, respeitou a decisão. Essas são questões até delicadas de
serem analisadas. E ao analisar um politico profissional pode até parecer meio ridfculo; alguém pode
argumentar: "Quer dizer que o Montoro podia ter ganho a Convenção e não ganhou; podia ter escolhido
o candidato..."
Esse é o Franco Montoro, essa é a pel'll()nalidade de Franco Montoro. Isso é o que ele chama de
ética na polftica, neste seu artigo, que peço a transcrição nos Anais do Senado Federal.
Franco Montoro, em recente publicação deste
ano, diz:
"Multiplicam-se em toda parte movimentos populares ou associativos reMndicando ética na vida pública, na vida social e
no comportamento pessoal. Há um retomo à
ética, na virada do século. Quiseram construir um mundo sem ética. E a ilusão se
transformou em desespero.
No campo da politica, a famosa operação "mãos limpas", que se celebrizou na Itália e estendeu-se às democracias de quase
todas as nações do mundo, teve e tem o
mesmo significado da retomada das exigências da ética.
Depois da esperança generosa, dos
beneffcios das democracias do pós-guerra,
quase todas as nações tiveram uma experiência de decepção e revolta. As populações foram surpreendidas pela revelação da
prática generalizada de fraudes, desvios de
verbas públicas, corrupção de administradores e empresários e máfias de toda a ordem,
que transformaram a 'coisa pública' em

•cosa nostra•.
Os escândalos revelados provocaram
uma reação generalizada na consciência pública, que passou a exigir ética na politica.
Essa exigência deu origem, em todos os
continentes, a um amplo movimento de investigações, processos, condenações que
atingiram inúmeros agentes públicos.'
E fala, inclusive, da situação do Brasn.
Esse é o Franco Montoro. O Franco Montoro
que clamava, quando Deputado, Lfder da Oposição,
no regime militar; quando Governador de São Paulo
no Governo do Presidente Samey, ou no Governo
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do Presidente Itamar, ou hoje no Governo de Fernando Henrique_ É o mesmo Franco Montoro. É isso
que admiro em V. Ex". Por isso o carinho imenso
que tenho por V. Ex".
Vejo que aqueles artigos antigos e livros, que
V. Ex" tinha a gentileza de me mandar quando eu
era um jovem e modesto Deputado do Rio Grande
do Sul, são os mesmos que estou agora vendo aqui.
A publicação de hoje, 'Um Novo Modelo de Desenvolvimento', cá entre nós Deputado, o novo modelo
é o velho. É a velha democracia cristã, é a velha socialdemocracia que V. Ex" sempre defendeu. E a
'Perspectiva de Integração da América Latina', que
hoje é urna realidade, é a mesma que V. Ex" defendia, lá no inicio, quando parecia uma ilusão ridfcula,
uma utopia falar em integração e justiça. É também
um mérito do Presidente Samey, que, quando Presidente, teve uma posição extraordinariamente positiva nesse sentido. Mas V. Ex", muito antes disso,
quando nunca havia se falado nisso, já defendia essas teses. Isto para mim é o importante: coerência
Vamos bater no peito e analisar o seguinte:
para quantas pessoas, neste Pafs, podemos olhar e
perceber, em primeiro lugar, que aparentam 60
anos, quando têm 80 anos de vida e 50 de vida pública, falando hoje das mesmas coisas que falaram
no primeiro dia; que defendem hoje as mesmas
idéias que defenderam no primeiro dia? E olha que
conseguiu sacudir. Houve a Revolução de 1964: ditadura, cassações, violências e arbftrios. E V. Ex"
esteve no poder, esteve na Oposição e pensou sempre do mesmo jeito, teve sempre a mesma posição,
a mesma linha.
Lembro-me de quando Montoro me procurou,
triste e amargurado, dizendo que o PMDB não tinha
mais jeito. S. Ex" insistia comigo, então Governador
do Rio Grande do Sul, para acompanhá-lo a um
novo Partido. Dizia que, para ele, isso era urna
questão ímpar, muito pessoal e que ele ·tinha f.cado
inclusive com essa missão diante dos novos formantes do Partido; ou seja, que o Simon era o homem
do Montoro. Era verdade. Eu não o acompanhei,
amargurado, por causa dele. Pensei: se o Montoro
está tomando uma posição dessa, eu que o conheço, é porque a situação, realmente, é dramática e
ele deve ter razões muito profundas.
Se formos analisar hoje, meu querido Montoro,
V. Ex" poderá dizer: 'Viu, Simon, eu tinha razão. A
democracia em questão está ar, está lá o meu discrpulo Fernando Henrique no poder. Seu Partido, Simon, olha ar a confusão em que está. • É provável
que sim. Mas V. Ex" haverá de fazer justiça, porque,
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se tivéssemos ficado juntos, naquele momento, em
que não era a hora do Dr. Ulysses, provavelmente,
em vez da votação boa, mas insuficiente do Covas,
e completamente insignificante do Dr. Ulysses, tivéssemos impedido o fenômeno Collor. Mas aconteceu,
lamentavelmente aconteceu.
Vou fazer, agora, urna inconfidência. Talvez
deixe V. Ex" mal, meu querido Montoro, mas vou fazer: Franco Montoro é o mesmo Franco Montoro.
Outro dia, estávamos reunidos, tornando café da
manhã com um grupo grande de políticos e outras
pessoas heterogêneas, discutindo o Brasil. Quando
se deu a palavra a Montoro, Montoro era o mesmo.
E deu um show de polftica econOmica e social para
o Brasil: no campo salarial é isso; no campo da economia é isso; no campo das relações pessoais é
isso. Deu um show. Diz Franco Montoro: "Ternos
que nos reunir aqui. Aqui há pessoas muito importantes: há Senadores, há Deputados, há Bispos, há
pessoas significativas. Temos que levar o que está
se passando aqui ao Presidente da República'. Foi
quando eu lhe perguntei por que nós deveriarnos levar quando o Presidente de Honra do PSDB, professor e criador do Presidente da República, deveria
fazê-lo pessoalmente; dizer todas essas coisas a
urna conversa a dois com o Presidente da República. S. Ex" teve que rir, tivemos que rir. Mas quero
chamar a atenção: há de convir as mesmas idéias.
Por isso, Sr. Presidente, fale com emoção aqui,
falo do amigo, falo do Lfder, falo do companheiro,
falo do estadista, falo do brasileiro. VoHo a citar até o
seu estilo. Montoro não é do estilo de radicalização,
do agredir, do atingir. Montoro é do estilo de expor
as suas idéias, de dizer o que pensa, o que sente.
Montoro não é do estilo de atingir as outras pessoas
e demonstrar o ridfculo, ou seja lá o que for. Montoro
não faz inimigos. Montoro ou faz amigos, ou faz pelo
menos pessoas que o admiram. Por isso, vivemos
hoje um momento, neste Senado, dnícil de se repetir.
Ora, Srs. Senadores, Franco Montoro ocupou
cargos. Passada a vida pública, ser S. Ex" o que é
hoje, nesta sessão, perante o Brasil, a unanimidade
do respeito, da credibilidade, é muito difrcil.
A Srt Emilia Fernandes - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex" com todo
o prazer.
A Srt Emllla Fernandes- Inicialmente, eu gostaria de solidarizar-me com o pronunciamento de V.
Ex", porque faz uma retrospectiva histórica presenciada, vivida junto com este homem ilustre, polftico
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da História brasileira, que hoje é homenageado no
Senado Federal. Portanto, eu gostaria de somar-me
às homenagens de cumprimento que recebe o ilustre Deputado Franco Montoro, nesta tarde, dizendo
que temos um profundo reconhecimento pela dedicação da significativa parte da sua vida à construção
da história do povo brasileiro, principalmente pela
sua luta na busca da integração da América Latina.
Cumprimento V. Ex" e tenho a certeza de que o pronunciamento que o Senador Pedro Simon está fazendo na tribuna représenta a Bancada do Rio
Grande do Sul. Deputado Franco Montoro, receba
os nossos cumprimentos e o desejo de uma vida
cada vez mais feliz com histórias e páginas e mais
páginas escritas da sua trajetória de vida e os nossos sentimentos também de solidariedade, amor e
fraternidade extensivos à sua esposa, a quem também admira:nos. Agradeço o aparte ao nobre Senador Pedro Simon, que está honrando a Bancada
gaúcha com o seu pronunciamento. Mu~o obrigada.
O SR. PEDRO SIMON - Eu que agradeço, profundamente, o aparte da prezada colega, Senadora
do Rio Grande do Sul.
Mas, Deputado Franco Montoro, estou nesta
tribuna como seu amigo. V. Ex" sabe disso. Amigo
das horas boas e das horas ruins. Tenho em V. Ex"
o amigo, principalmente das horas ruins - e eu as
tive muitas na minha vida pessoal.
Tudo o que eu disse desta tribuna, meu querido
amigo Franco Montoro, é minha. obrigação. Não altera
nada o concetto de V. Ex" que já é nota 10. Eu ter vindo otJ não a esta tribuna, o que eu diSSe todo o Brasil
sabe e todos admiram V. Ex'. Mas medindo as palavras, vou acrescentar: V. Ex' que é tudo isso, querido
Franco Montoro, tem hoje uma grande missão da qual
não pode se furtar. Não existe hoje, neste Brasü, polrtico com a imparcialidade, com a seriedade, com a tradição, com a retidão, com a homogeneidade de V. Ex".
Não existe no Brasil, hoje, polfiico com a autoridade de fazer e de sentir tudo isso a uma pessoa: o
Presidente da RepOblica, pessoa que todos admiramos, mas que vive uma situação mu~o dffrcü. Hoje reptto -, meu querido Franco Montoro, o rrundo inteiro
vive uma situação difícil. O rrundo vive uma época de
transformação, de acomodação. Aonde vamos terminar? Como dizia Collor, no neoliberalismo? Ou, como
diZ V. Ex", na socialdemocracia, no solidarismo?
Para onde estamos caminhando? Quais são os
projetes que se adaptam aqui ou ali?
Meu querido Montoro, o mundo está caminhando para a globar12ação, mas qual é o papel do Brasil
nessa globalização?
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Já se viu, agora, pela medida do Ministro Francisco Domelles que a globalização tem que ser contida, tanto que aumentou de 20 para 70% o imposto
sobre brinquedos, porque estavam quebrando praticamente todas as fábricas de brinquedos brasileiras.
Nessa globalização que vem vindo, os Estados
Unidos não estão estudando qual será seu papel,
assim como o Japão, a Alemanha e a China. Qual é
o nosso papel? Qual é a nossa política? O que estamos preparando para que nos adaptemos a esse
mundo globalizado?
Tenho confiança no Presidente Fernando Henrique Cardoso, na sua dignidade, na sua seriedade,
no seu caráter e na sua ânsia de acertar. Não tenho
medo de Fernando Henrique, mas de que acertemos
o caminho a seguir para que encontremos o lugar
certo.
Que bom se o Presidente ouvisse mais V. Ex'.
Que bom se agora, neste domingo, quando V. Ex"
terá a homenagem do Brasil inteiro em São Paulo,
com a presença do Presidente da República, baixinho possa dizer-lhe: "Olha, Fernando, precisamos
conversar mais um pouco lá fora.• Passado isso, teremos que conversar algumas coisas lá, talvez para
ele esclarecer V. Ex" e para que V. Ex" possa ajudar
a esclarecer o Brasil. Porque se V. Ex" for para a tribuna da Câmara dos Deputados e fizer um pronunciamento analisando a politica económico-social do
Presidente Fernando Henrique, dizendo que é por ar
que se deve ir, serei um dos que vai parar para pensar. Se o Franco Montoro, que é isso que eu sei,
que é o que admiro, o que eu respeito, defende essas idéias, diz que é esse o caminho, então vou parar duas vezeS para pensar. É diffcil, mas V. Ex"
nunca teve missão fácil.
Acho que para o Pais, para as pessoas que
têm tradição, que têm história, para as pessoas que
medem as palavras e as ações antes de agir - e há
muitas pessoas neste Brasil -, uma palavra de Franco
Montoro com relação à hora em que estamos vivendo
e a polfiica do Governo é da maior importância.
Portanto, posso dizer, de coração aberto, que
se V. Ex" analisar o que ar está e disser: "é esse o
caminho", eu acredito. Se o que está ar é o novo
modelo de desenvolvimento, ouvindo o seu conselho, o Presidente Fernando Henrique Cardoso poderá adotá-lo como novo modelo de desenvolvimento.
Agradeço a honra de haver falado aqui e agradeço a mim mesmo; a mim agradeço a honra que
Deus me concedeu de falar numa hora como esta,
de alegria, de festa, que temos junto a nós um Franco Montoro inteiro, alegre, tranqúilo, com a sua traje-
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tória, com o seu discurso, com a sua saúde, com o
seu futuro. Numa hora desta, que bom estannos
reunidos, prestando esta homenagem a Franco
Montoro. O Brasil inteiro, a partir dos próximos dias,
vai silenciar, pois, fora os agradecimentos, as homenagens, muito provavelmenta virá o pronunciamento, à Nação e ao Presidente, do querido Governador,
Senador, Ministro e Deputado, grande estadista
Franco Montoro.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, último orador
desta parte da sessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente José Samey, Sras. Senadoras, Srs.
Senadores, prezado Governador, Ministro, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador
Franco Montoro, eu era menino quando conheci V.
Ex", que ia à minha residência conversar com meus
pais. Meu pai, Paulo Cochrane Suplicy, faria neste
ano 100 anos. Ele, algumas vezes, presidiu a Confederação das Famnias Cristãs em São Paulo.
Hoje de manhã, V. Ex", presente, i:omo sêril-'
pra, em fatos de grande relevância, por ocasião do
lançamento da Cartilha para Mulheres Candidatas a
Vereadoras nas eleições municipais deste ano, V.
Ex" me recordava episóáos come este: era V. Ex"
um jovem parlamentar e alguns segmentos mais
conservadores começaram a se perguntar se não
era V. Ex" um jovem perigoso, um jovem ccmunista,
um jovem cujas idéias não deveriam ser aceitas. E
V. Ex", Deputado Franco Montoro, lembra que meus
pais o convidaram para dialogar cem aquele segmento que tinha muita preocupação com o respeito
às transformações que ocorriam no mundo.
Quando, um poucc mais tarde, incentivado por
amigos que consideravam que eu deveria ser candidato, pertencer ao Partido de V. Ex", o MOS, pelos
idos de 1977, procurei-o, porque, para mim, V. Ex"
era um exemplo de politico, de dignidade, de relidão, de defesa de princfpios que até hoje comungo
com V. Ex" - os da democracia, os da transparência,
os da participação, os da descentralização e o respeito, sobretudo, que tem pela pessoa humana.
Em muitas ocasiões, Deputado Franco Montoro, o Partido dos Trabalhadores- e aqui falo também
em nome do PT- procurou V. Ex" em mcmentos históricos da vida brasileira, come aconteceu quando o
então Secretário-Geral, hoje Presidente Nacional do
Partido dos Trabalhadores, procurou o Governador
Franco Montoro para coordenar a campanha das Di-
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retas.Já, e V. Ex" teve um papel fundamental naquela campanha.
Por ocasião do Movimento pela Ética na Vida
Politica Nacional, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores procurou V. Ex", que desempenhou um
papel fundamental.
Seriam muitos os episódios, alguns já reccrdados pelos Senadores que me antecederam.
Neste momento, Deputado Franco Montoro, eu
gostaria de falar de algo em que V. Ex" pode desempenhar um papel fundamental, outra vez, na História
do Brasil. Eu me refiro à relação de um partido que
muitas vezes o procurou em momentos-chave. Na
tarde de hoje, está havendo um momento-chave
para a História do Brasil. Neste instante, ali no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, está a Bancada do Partido dos Trabalhadores reunida para
uma decisão importante: Como é do conhecimento
público, domingo Oltimo, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores votou pela terceira vez. Primeiro, foi contra; depois, a favor; e, no domi.ngo,
contra a Contribuição Provisória sobre Movimenta-ção Financeira. O· Presidente Fernando ·Henrique,
segunda-feira. disse que estranhava a posição do
Partido dos Trabalhadores, dada a defesa que gostaria que houvesse da sallde pública. Houve e continua a haver uma série de diálogos. E houve uma
nova proposição: a de que a CPMF seja da ordem
de 0,20% e destinada aos hospitais pObliccs e filantrópicos. Diante da nova proposição, a bancada do
PT resolveu, com a presença do Presidente José
Dirceu, repensar o assunto e está em meio à discussão.
Gostaria de refletir sobre algo que outro dia eu
conversava com um ex-companheiro de Partido, o
hoje Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort. Ele, cerno fundador do PT,
Secretário-Geral do Partido em seus momentos
mais importantes, talvez tenha um papel a desempenhar no diálogo entre o Governo e um Partido da
oposição. Mas V. Ex", Deputado Franco Montoro,
tem uma história, uma trajetória, uma tal bagagem
que talvez hoje possa contribuir para esse- dlálógo
entre o Partido que aqui represento e o próprio Governo Fernando Henrique Cardoso. E gostaria de repetir o que disse ao Ministro Francisco Weftort: parece que falta iniciativa da parte do Governo no sentido de dizer à oposição que sobre certos assuntos,
como a CPMF, a realização da refonna agrária de
fonna mais eficaz, a refonna do sistema tributário, a
seguridade social, as diversas formas que vem tomando o Programa de Garantia de Renda Mfnima,
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inclusive pel'! ousadia do Prefeito de campinas,
José Roberto Magàlhães Teixeira;· que guarda relà- •
ção com a proposição do Partido em termos nacionais, sobre tais assuntos poderia haver um entendimento construtivo. O respeito que V. Ex" tem por
parte de todos nós faz de V. Ex" uma pessoa que
pode, neste instante, muito contribuir para a construção do Pais que todos almejamos, como V. Ex" nos
ensinou, um Pais mais.solidário, onde a democracia
seja válida para todos os brasileiros, onde os direitos
da cidadania sejam para todos.
Assim, Governador, Deputado, Senador, gostaria de concluir estas palavras com uma reflexão que
surgiu a partir do que cada Senadora ou Senador
aqui foi falando: por que será que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e alguns de seus ministros
têm tanto falado na reeleição, se dentro do seu próprio Partido, o PSDB, há pessoas extraordinárias,
com possibilidade de serem excepcionais candidatos à Presidência da República, como V. Ex"? Gostaria de deixar essa reflexão - não importa qual o
candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência: no PSDB há grandes valores, e V. Ex" é um deles, certamente.
Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o Regimento da Casa, nas sessões desti~a
das à homenagem, é facultado ao homenageado
usar da palavra.
Consutto o Deputado André Franco Montoro se
desejaria dizer algumas palavras nesta sessão.
(Pausa.)
Teremos a·honra de ouvir agora o pronunciamento do Deputado André Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO • Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, não vou fazer um pronunciamento. Quero apenas agradecer a iniciativa do Senador Lúcio Alcântara e a cada um dos Srs. Senadores pelas referências que fizeram à minha atuação,
àquilo que pude fazer na minha vida pública. .
Sr. Presidente, quero agradecer especialmente
a V. Ex", que, acometido de uma pneumonia, interrompeu o seu repouso detenninado pelos médicos, para
vir aqui associar-se a essa homenagem. Esta é uma
circunstância que não posso deixar de reconhecer.
Depois de todos esses pronunciamentos, eu
gostaria apenas de falar sobre um principio, que,
desde a minha juventude, orientou a minha vida pública. É urna pequena frase do Padre Lebre!, autor
do movimento Economia et Humanlsme e do famoso Manifesto por uma Civilização Solidária: o impor-
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!ante é que a gente se considere um...zé ninguém a
serViço de uma grande causa
Procurei ser esse zé ninguém. O que fiz toi em
atenção a esse principio da ética da solidariedade,
que é a única forma de, realmente, se transformar a
sociedade, sem a indiferença dos braços cruzados
daqueles que não vêem os problemas e sem a violência daqueles que não encontram outra solução
senão a agitação, a subversão e a violência.
Entre os braços cruzados da indiferença e o
ódio da luta, há o gesto dos braços abertos da fraternidade. É essa fraternidade, essa solidariedade, que
pode resolver fundamentalmente os nossos problemas. Mais do que os governos, mais do que os poderosos, está em cada um de nós assumir, perante
a sociedade, essa responsabilidade, tendo presente
que esses sofrimentos que. existem na sociedade
são nossos também. Não há quem sofra que eu não
sofra também.
É ÉISSe sentido de solidariedade que deve inspirar aquilo que eu procurei realizar na minha vida
pública.
Agradeço a todos estas homenagens que me
foram prestadas, aos meus aflliQOS, a minha tamma,
a minha mulher que está aqui e que tem sido a grande companheira nessa obra, e agradecer a Deus
esta felicidade de ter vivido esses dias neste Congresso, e ter participado desta homenagem que fala
profundamente ao meu coração. É talvez o momen-to em que eu tenha recebido a rriaior homenagem
da minha vida.
Muito Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE( José Samey) -Antes de
encerrar esta parte da sessão, cumpre-me como
Presidente do Senado dizer da grande satisfação da
casa em prestar hoje uma homenagem a um dos
homens que mais marcaram o Senado Federal nestes últimos anos, pela grandeza, bravura, destemor,
patriotismo com que exerceu o seu mandato de Senador.
• Recordo que na década de 70, neste plenário,
avultava a figura de Franco Montoro, quase sozinho,
carregando as duras lutas da oposição.
Era um tempo em que o Brasil vivia uma onda
de otimismo, em que a inflação estava baixa, em
que se dizia que estávamos vivendo um grande milagre. Franco Montoro, nesta pottrona, sozinho, levantava as contradições da vida nacional. Levantou
as teses que foram capazes de incendiar os corações e despertar as paixões, de conjugar os sentimentos de tal modo que o PMDB, cuja dissolução já se
pregava, de repente, surgia como um Partido ao
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qual estava destinado o poder neste Pafs. E foi
Franco Montoro, sem dúvida, quem colocou esta opção no momento de absoluto desânimo de seus correligionários.
Fui testemunha desse fato. E, embora lutássemos em campos opostos, admirava permanentemente. o Senador, o Parlamentar, sobretudo porque
o Parlamentar é o polfticc que se utiliza da tribuna
parlamentar para justamente cumprir os seus ideais.
Recordo-me também de que, naquele tempo,
esta Casa e o Parlamento viviam um tempo de grande desânimo, em que quase os oradores não compareciam à tribuna. Então, o Senador Franco Montoro, um jovem que vive sempre construindo idéias novas, promovendo causas, reuniu-nos, a mim, ao Senador Carvalho Pinto, e ao Senador Ney Braga, e
cooptou-nos para que fundássemos nesta Casa o
Instituto de Pesquisas, Estudos e Assessoria do
Congresso. Com esta ação, promoviamos um certo
by-pass da atividade polftica que, não podendo ser
exercida na tribuna, passaria a ser exercida por intermédio de uma assessoria parlamentar que iria
qualificar e estimular a participação dos Parlamentares nos trabalhos da Casa. Chegamos a ser os responsáveis por cerca de 70% de toda a atividade do
Congresso.
Eu era o Presidente do IPEAC e consideravame quase que o Presidente de honra, porque, na
realidade, quem era o Presidente, quem nos estimulava, quem nos tocava era o Senador Franco Montoro, portanto correspondem a esse tempo trabalhos
que estão nos Anais, e que hoje podem ser objeto
de um levantamento da história parlamen1ar do Brasil. Foi nesse tempo que ouvi falar do Sr. Goldernberg, e começamos, no Senado, a contraditar a politica nuclear, a trazer para dentro do Congresso os
maiores cérebros do Pafs para que colaborassem
dentro da ação parlamentar.
Acredito que correspondem àquela época os
melhores trabalhos feitos nesta Casa, em profundidade, sobre os problemas que estavam em discussão, e Montoro então trouxe para colaborar com o
Congresso, o pensamento mais jovem das universidades, participar da pomica e não podia em face da
situação que o Pais vivia.
Pois bem, é essa geração que ele começou a
trazer embrionariamente que hoje está no poder no
Brasil. Foi ele quem, pela primeira vez, trouxe os sociólogos do Cebrap para colaborarem com o Congresso na elaboração de muitos discursos que aqui
foram lidos. Muitos Senadores e Deputados iam até
lá, para pedir que déssemos assessoria sobre um
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discurso, um parecer, uma participação na comissão
ou sobre debates, que foram travados aqui, referentes ao problema nuclear brasileiro, à ltaipu ou a um
modelo de telecomunicações.
Todos esses' subsfdios correspondem a um
tempo que tinha como núcleo esse instituto de pesquisas, que presidi durante 12 anos. Foi nessa oportunidade que essa geração apareceu politicamente.
. Portanto, é com a maior justiça que se pode dizer que o Senador Franco Montoro foi um politico
que soube criar equipes, estimular talentos, dar
oportunidades, e o fez. Se o Sr. Fernando Henrique
Cardoso hoje é Presidente da República no Brasil,
sem dúvida, isso se deve ao !ato de ter sido recrutado pelo Senador Franco Montoro. José Serra, João
Sayad, os sociólogos, Aorestan Fernandes, todos
os que participaram, que opinaram na politica, todos
eles apareceram graças ao trabalho de aglutinação
feito pelo Senador Franco Montoro.
Assisti a isso. Era um tempo de silêncio, mas
em que trabalhávamos muito e com grande idealis·
mo nesse projeto.
Devo ressaltar que minhas palavras sobre
Franco Montoro, nesta homenagem, têm a carga de
uma grande suspeição. Embora ele seja de uma geração à frente da minha, há 40 anos somos contemporâneos do destino politico e da luta politica do
nosso Pafs.
A politica cria solidariedades partidárias e ideológicas, como também vfnculos de amizade e de
afeição. E, sem dúvida alguma, o temperamento de
Montoro, ameno, aberto ao diálogo, sem fronteiras e
sem barreiras de natureza radical ou ideológica, serviu para nos aproximar.
Em 1961, quando, lembro-me, estivemos juntos,. em Nova Iorque, com Ratael Caldem, hoje Presidente da Venezuela, que já em candidato da Ação
Democrática, com Freire, do Chile, Franco Montoro
e mais alguns da Democracia Cristã, nos reunimos
durante toda uma noite na Universidade de Colurnbia discutindo esses problemas.
Lá convivemos durante algum tempo, e pude
conhecer o homem, o cidadão harmonioso, o cidadão de uma famnia ·muito bem composta, porque ele
soube, como polftico, construir a vida polftica e também construir a sua tamma e mantê-la ao longo de
toda a sua vida. Essa linha ele continuou.
Depois, nós nos encontramos nas lutas que levaram à redemocratização do Pais. E, já que todos
estamos fazendo confidências históricas, devo fazer
também uma: ele foi uma peça fundamental e decisiva na redemocratização do Pafs. Se não fosse sua
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capacidade de articulação, sua capacidade de sonhar com coisas impossíveis, que se tomaram possfveis, de reunir contrários, de aparar arestas, não
teríamos dado o primeiro passo. Esse primeiro passo foi dado por André Franco Montare. Sempre resumo em uma frase: Montare é um excelente homem
público.
Já falo essas coisas com uma certa nostalgia,
porque sou de uma geração que conviveu com homens que já parecem tão longe da História do Brasil:
Octávio Mangabeira, Milton Campos, Prado Kelly,
Canos Lacerda, Lúcio Bittencourt, Nereu Ramos, e,
aqui no Senado, Carvalho Pinto, Paulo Brossard,
Franco Montare, nós todos que ainda estamos nessa luta.
Quando vejo Franco Montoro dizer que tem 80
anos, confesso que não acredito. E não acredito porque o vejo recomeçando. Vejo-o, não como homem
que cumpriu essa vida pública tão intensa, mas
como o jovem parlamentar, o jovem deputado que
está estreando agora, cheio de idéias, cheio de otimismo.
Ainda há poucos dias estávamos juntos e discutfamos sobre a campanha politica de São Paulo.
Apareceu um dos candidatos, que estava, como
todo candidato em princfpio de campanha, de certo
modo duvidoso sobre a sua campanha Montare o encontrou dizendo que queria cumprimentá-lo pela vitória
que teria no primeiro turno. Todos ficamos olhando e
todos soubemos que este é o Franco Montare que conhecemos: o otimista que acrecf~ou no Brasil e que,
realmente, foi responsável por uma grande revolução
neste País, que nós hoje constatamos.
Por isso, o Senado sente-se honrado por homenageá-lo. Quero juntar essas poucas palavras a
todas aquelas que foram aqui pronunciadas sobre
Franco Montoro e terminar dizendo que fico feliz por
homenagear, não o Senador, não o Deputado, não
esse grande estadista, mas o amigo Franco Montoro, o grande homem público deste Pafs. (Palmas)
Está encerrada esta fase da sessão.
A Presidência suspende a sessão por cinco minutos, para que todos possam cumprimentar o homenageado.
{Suspensa às 16h57min, a sessão é
reaberta às 17h02min.)

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidéncia, que é OCLJ)Bda pelo
Sra. Emflia Fernandes, suplente de Secretário.
A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Declaro reaberta a sessão, lembrando aos Srs. Sena-
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dores que se encontram em seus gabinetes que ve-

nham ao plenário, porque teremos votação nominal.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

Projetas Rec:ebklos da Câmara dos Deputados
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 43, DE 1996
(n" 387191, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da
menção do nome do dublador em espetáculos flbnados ou televisados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 16 da Lei n• 6.533, de 24
de maio de 1978, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2", renumerando-se o atual
parágrafo Onico como § 1°:
"Art. 16..............................................

§ 1•.. ,..................................................
§ 2" No caso de dublagem realizada
por terceiros, é obrigatória a inclusão do
nome do dublador, com a identifiCBçãO do
respectivo personagem, no crédito de apresentação de filmes eXJbidos em televisão ou
em salas de projeção, inclusive documentários e desenhos animados.•
Art. 2" Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
Art. 3" Revogam-5e as disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É obrigatório, em espetáculos filmados
ou televisados, a menção do nome do dublador com
a identificação do personagem para que possam ser
exibidos em território nacional.
Art. 2• A regra imposta no artigo anterior se
aplica, também, aos documentários e desenhos animados.
Art. 3" A presente lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a contar da data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Milhares de artistas, oomo dubladores, levam
através de sua voz a emoção dos personagens. No
entanto, vivem no anonimato.
O Brasil tem no campo dos dubladores um
quadro profissional de melhor qualidade que enriquecem os espetáculos. Por sua vez, os dubladores
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com seu trabalho permitem a população o perfeito e
imediato entendimento daquilo que lhe é mostrado
no vfdeo ou na tela.
Não há razões para continuar a marginaliZação
de tão elevado número de artistas, impedindo-lhes a
sua identificação, mantendo-os num opressivo anonimato, prejudicando o reconhecimento do seu trabalho.
Sala das sessões, 20 de março de 1991. - Cldlnha campos, Deputada Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.533, DE 24 DE MAIO DE 1978
Dispõe sobre a regulamentação das
profissões de Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras providências.
Art 16. O profissional não poderá recusar-se à
autodublagem, quando couber.
Parágrafo único. Se o empregador ou tomador
de serviços preferir a dublagem por terceiros, ela só
poderá ser feita com autorização, por escrito, do profissional, salvo se for realiZada em lfngua estrangeira.

(A Comissão de Educação.)
Publicado no DSF, de 11-7-96
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 44, DE 1996
(!12 4.622194, na Casa de origem)
~~sOOmaw~~odemen

gem voltada à educação para o triinslto.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 É obrigatório a inserção de mensagem
voltada à educação para o trânsito nas propagandas. veiculadas nos ·meios de comunicação, de estabelecimento que fabriquem, comercializem ou prestem serviços ligados a vefculos automotoras ou seus
componentes.
Art-2"-Nas-competições ligadas a vefeulos aütomotores é obrigatório a fixação, em local de fácil
visualização para o público, da mensagem de que
trata o artigo anterior.
Art 3 2 Nas transmissões televisionadas das
competições de que trata o artigo anterior,o meio e
comunicação responsável deverá obedecer ao que
estabelece o art 12 inclusive nas chamadas alusivas ao evento.
Art 42 O conteúdo, a tipologia e demais caracterfsticas da mensagem referida no art 1• serão
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aqueles que determinar o conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, conforme atribuições definidas no art 5" da Lei n• 5.1 08, de 21 de setembro de
1996.
Art 5" Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
PROJETO ORIGINAL

o Congresso Nacional decreta:
Art 12 É obrigatória a inserção de mensagem
voltada à educação para o trânsito nas propagandas, veiculadas nos meios de comunicação, de estabelecimentos que fabriquem, comercializem ou prestem serviços ligados à verculos automotoras ou seus
componentes.
Art 2" O conteúdo e a tipologia das mensagens referidas no artigo anterior serão aqueles que
determinar o Conselho Nacional de Trânsito- CON"(RAN, conforme atribuições definidas no art. 5 2 da
Lei n• 5.1 08, de 21 de setembro de 1966.
Art 3" Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias após a data de sua publicação.
Jus11flcação
Dentre as medidas necessárias para tomar
mais segura a circulação de verculos e pedestres
nas vias do Pafs pode-se apontar a educação para o
trânsito como a que menos atenção vem merecendo
das autoridades públicas e, em geral, dos próprios
cidadãos.
O atual Código de Trânsito, por exemplo, não
dedica tratamento especial ao tema senão coloca-o
como mais uma das inúmeras atribuições dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
Outro sintoma desse evidente descaSO é a absoiUia
falta, nos estabelecimentos de ensino de 12 , 2" e 3"
graus, de um currfculo interdisciplinar com conteúdo
programático sobre segurança do trânsito e, por extensão, de professores capacitados a ministrar o assunto.
A ausência de informações e treinamentos
continuados está na base das demonstrações de ir-

responsabilidade a ignorância -que têm tomado -O
trânsito brasileiro um dos mais perigosos do mundo.
Para uma população que, via de regra, tem restrito
seu acesso até ao ensino universal, seria imprescindfvel que lhe fossem repassadas, ao menos, regras
mfnimas e essenciais para a boa convivência no
trânsito.
Embora o Contran e os órgãos estaduais de
trânsito promovam eventuais campanhas educatiVas
nos meios de comunicação, principalmente no sentido da prevenção de acidentes, é na verdade muito
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pequeno o tempo durante o qual estamos expostos
a esse processo de conscientização. Muito mais fortes são os apelos das propagandas para o status e
o poder que o automóvel confere ao seu condutor.
Tem-se, portanto, que, ao lado de campanhas
especfficas direcionadas a perfodos crnicos do ano,
como os meses de férias escolares, instituir um canal de informação permanente, capaz de alcançar o
cidadão com facilidade e fazê-lo convencer-se do
quão fundamental para sua vida é um trânsito seguro.
Para tanto, julgamos que o caminho mais conveniente é a inserção de mensagens educativas nas
propagandas dos estabelecimentos que trabalham
com vefculos automotoras e seus componentes, em
geral. Vinculando-se a esses comerciais, bastante
numerosos, uní.espaço para se alertar sobre os limites do trânsito verdadeiramente civilizado, poder-seá, por um lado, contrabalançar os estrmulos exercidos em nossa sociedade pela cultura do automóvel
e, por outro, diminuir o estado de desinformação de
grande parte dos motoristas e pedestres.
Mais do que o fumo, o trânsito é hoje uma
questão de saúde pública. Mata aproximadamente
50.000 pessoas por ano, sobretudo, jovens. Para
que isso não continue, a todos deve ser dada a
oportunidade de refletir sobre seu comportamento
no trânsito, não uma ou duas vezes ao ano mas várias vezes ao dia. É o que se pretende com esta proposição.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Deputado Ronaldo Perlm.
LEGISLAÇÃO CITADA

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
LEI N• 5.1 08, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito
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I - sugerir modificações à legislação sobre
trânsito;
11 - zelar pela unidade do sistema nacional de
trânsito, e pela observância da respectiva legislação;
III - resolver sobre consultas dos Conselhos de
Trânsito dos Estados, Territórios e Distrito Federal,
de autoridades e particulares relativas à aplicação
das leis de trânsito;
IV- conhecer e julgar os recursos contra decisões dos Conselhos de Trânsito dos Estados, Territórios e Distrito Federal;
V - elaborar normas-padrão e zelar pela sua
execução;
VI - coordenar as atividades dos Conselhos de
Trânsito dos Estados, Territórios e Distrito Federal;
VIl - colaborar nas articulações das atividades
das repartições públicas e empresas de serviços públicos e particulares, em benefício da regularidade
d9 trânsito;
VIII - estudar e propor medidas administrativas, técnicas e legislativas que se relacionem com a
exploração dos serviços de transportes terrestres,
seleção de condutores de veículos e segurança do
trânsito em geral;
IX - opinar sobre os assuntos pertinentes ao
trânsito interestadual e internacional;
X - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito;
XI -fixar, mediante Resoluções, os volumes e
freqüências máximas de sons ou rufdos, admitidos
para buzinas, aparelhos de alarma e motores de verculos;
XII - editar normas e estabelecer exigências
para instalação e funcionamento das escolas de
aprendizagem;
XIII - fixar normas e requisitos para a realiza·
ção de provas de automobilismo;
XIV - determinar o uso de aparelhos que diminuam ou impeçam a poluição do ar.

(Com a redação dada pelo Decreto-Lei
n• 237, de 28-2-67)
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPfTULO 11

Da Administração do Trânsito
Art. 5° Compete ao Conselho Nacional de
Trânsito, além do que dispõe outros artigos deste
Código:

(A Comissão de Educação.)
O PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 45, DE 1996
(N" 57195, na Casa de origem)
Acrescenta Inciso ao art. 473. da
Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° O art. 473 da Consolidação qas Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452,

~~~~~~~~~~~~-
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Arl 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. a• Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 47a da Consolidação das U!is do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1°
de Maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIl:
'Art. 47a ...................................
VIl - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame
vestibular para ingresso em estabelecimento
de ensino superior.'
Arl 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. a• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

É preciso estimular o trabalhador brasileiro a
tomar-se melhor qualificado. Com esse objetivo, preconizamos o acráscirno de dispositivo ao art. 47a da
-::onsolidação das Leis do Trabalho, permitindo que
o empregado possa deixar de comparecer ao serviço, sem prejufzo do salário, nos dias em que, comprovadamente, estiver realizando exame vestibular
para ingresso em instituição de ensino superior.
A medida permitirá que o trabalhador-estudante se prepare melhor, inclusive psicologicamente,
para as provas vestibulares, o que, seguramente,
configurará um incenfivo.
Esperamos que a iniciativa venha a merecer
acolhimento desta Casa do Congresso Nacional.
Plenário Ulysses Guimarães, 21 de fevereiro
de 1995. - Rita Camata, Deputada Federal.

LEGISLAÇÃO CfTADA
DECRETO-LEI N° 5.452,
De 1• de maio de 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
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CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO
(CLT)

de 1• de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso VIl:
•Art. 47a ....................................._ ..
VIl - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame
vestibular para ingresso em estabelecimento
de ensino superior.'

--

Art. 473. o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejufzo do salário:
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente,
irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência económica;
11 - até a (três) dias consecutivos, em virtude
de casamento;
III - por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;
* o item III foi revogado pelo art. 1O, § 1° do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. O pra~o é de cinco dias. até regulamentação.
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
.
devidamente comprovada;
V- até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para
o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respecti-

va.
* Redação do artigo e incisos dada pelo Decreto-Lei n• 229, de 28-2-67 (DO 28-2-67).
VI - no perfodo de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra
c, do art. 65 da Lei n• 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar).
* Este inciso foi acrescido pelo Decreto-Lei n•
757, de Ü!de agosto de 1969 (DO 1.3-8-69).

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 46, DE 1996
(N"1.525196, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)

Concede, a tllulo de lndenização decorrente de responsabilidade civil da
União, pensão especial aos dependentes
de José lvanlklo Sampaio de Souza.
O Congresso Nacional decreta:
Arl 1° É concedida, a tftulo de indenização decorrente de responsabilidade cMI da União, pensão
especial, mensal, no valor de R$300,00 (trezentos
reais), em conjunto, a Maria Silvana Santos Sampaio, viúva, a Natália Santos Sampaio e Loran Santos Sampaio, filhos menores de José lvanildo Sam-
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paio de Souza, morto em dependência da Polícia
Federal em Fortaleza, Estado do Ceará, em 24 de
outubro de 1995.
Parágrafo único. As importâncias recebidas pelos beneficiários serão deduzidas de qualquer indenização que .í! União venha a ser obrigada a pagar
em razão do lãto.
Art. 2• Ocorrendo o falecimento de qualquer
beneficiário, a quota respectiva reverterá, em partes
iguais, aos supérstites.
Art. s• A pensão especial será devida ao filho
até a idade de vinte e um ano\ e, em caso de invalidez, enquanto esta durar.
Art. 4° O benefício previsto nesta lei será reajustado na confon11idade do art. 224 da Lei n• 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e seus efeitos financeiros retroagem à data de 24 de outubro de 1995.
Art. 5° A despesa decorrente desta lei correrá à
conta dos Encargos Gerais da União - Recursos
sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N°148
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ten11os do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do projeto de lei que "Concede, a tllulo de indenização de-·
corrente de responsabilidade civil da União, pensão
especial aos dependentes de José lvanildo Sampaio
de Souza•.
Brasma, 13 de fevereiro de 1996. ~ Fernando
Henrique C3rdoso.
MENSAGEM N• 424
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar
seja atribuído o regime de urgência, de acordo
com os ten11os do§ 1• do art. 64 da Constituição
Federal, ao Projeto de lei que tramita na Câmara
dos Deputados com o n• 1.525, de 1996, que
"Concede, a título de indenização decorrente de
responsabilidade civil da União, pensão especial
aos dependentes de José lvanildo Sampaio de
Souza•, encaminho àquela Casa com a Mensagem n• 148, de 1996.
Brasnia, 13 de maio de 1996. - Fernando
Henrique cardoso.
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E.M.N• 75-MJ
Brasma, 9 de fevereiro de 1996
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 75-MJ, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DA JUSTIÇA.
Exoelentfssimo Senhor Presidente da República,
Em 24 de outubro de 1995, faleceu em Fortaleza, Estado do Ceará, José lvanildo Sampaio de Souza.
Preso por Agentes da Polícia Federal, referido
cidadão foi recolhido ao cárcere da Superintendência da Polícia Federal naquela Unidade da Federação. Inicialmente, sustentou-se versão segundo a
qual a vítima não apresentava sinais de lesões corporais. Realizado exame necroscópico pelo Instituto
Médico-Legal estadual, verificou-se a presença de
lesões internas e externas.
A fim de espancar qualquer dúvida sobre o
fato, a Polícia Federal designou um Delegado de outro Estado para conduzir as investigações. Por outro
lado, solicitou ao Departamento de Medicina Legal,
da Faculdade de Ciências Médicas, da Unicamp, o
auxmo técnico para a realização da exumação, seguida de exame necroscópico e do respectivo laudo
médico-legal. O mesmo Departamento elaborou,
também, laudo documentiscópico grafotécnico. Esses laudos foram apresentados a este Ministro, no
dia 2 do corrente mês. Não deixam dúvidas de que,
em verdade, ao ser recolhido ao cárcere da Polícia
Federal, o Senhor José lvanildo Sampaio de Souza
apresentava boas condições físicas, devendo a causa mortls ser· atribuída aos maus-tratos e agressões
sofridas nas dependências do órgão da Polícia Federal naquela Unidade da Federação.
A gravidade do fato reclamou providências de
índole administrativa e penal, providências essas
que estão sendo adotadas com toda a celeridade.
No que diz respeito ao Processo Administrativo Disciplinar, espero poder apresentar a Vossa Excelência, dentro de prazo razoável, as conclusões definitivas, com a indicação dos responsáveis diretos pelo
ato ilícito e da sanção adequada.
Essas medidas fazem-se necessárias inclusive
para preservar a própria Polícia Federal, instituição
séria e respeitável, que, certamente, não pode ter a
sua credibilidade afetada pela ação isolada de eventuais agentes criminosos.

É
inegável,
outrossim,
que,
independentemente da identificação do autor ou dos autores do fato criminoso, a União tem e deve assumir

- - - - - - · - - - - - - - - - ---·---------='----=---=-=-=-=-----------

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00423

a responsabilidade civil pelo ato que seus agentes
praticaram nessa qualidade. Nesse sentido; se dúvida houvesse, suficiente seria a invocação da norma
constitucional explicitada no art. 37, parágrafo 6", da
Constituição Federal, segundo a qual 'as pessoas
jurldicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável, no caso de dolo ou culpa'.

A gravidade da lesão perpetrada e a necessidaãe- de uma resj)osia imediata indicam a necessidade de que o presente Projeto, se acolhido por V.
Ex.1 , seja encaminhado ao Congresso Nacional com
pedido de orgência.
Respeitosamente - Nelson Joblm, Ministro de
Estado da Justiça.

É fácil ver que a idéia de responsabilidade cMI
do Estado está indissociavelmente ligada ao próprio
conceito de Estado de Direito. Ou, como diz Celso
Antonio- Bandeira de Mello, 'se não há sujeitos fora
do Direito, não há sujeitos irresponsáveis; se o Estado é um sujeito de direitos;- o Estado é responsável.
Ser responsável implica responder por seus atos, ou
seja, no caso de haver causado dano a alguém, impõe-se-lhe o dever de repará-lo' (Curso de Direito
Administrativo, 1992, p. 438).

Concede, a título de lndenlzação decorrente de responsabilidade civil da
União, pensão especial aos dependentes
de José lvanlldo Sampaio ele Souza.

Evidentemente, a imputação de atMdade ilfcita
a qualquer cidadão não dá ao Estado, ou aos seus
agentes, o direito de violar a integridade flsica ou
moral das pessoas. A desigualdade ab lnltlo entre
carcereiro e encarcerado é tão gritante que transforma em manifestação de grotesca covardia qualquer
ato de violência por parte de pessoas investidas de
autoridade pública.
A clareza da situação jurfdico-material e a gravidade do fato recomendam um especial e urgente
esforço de reparação, evitando que os dependentes
da vftima se vejam na contingências de trilhar vias
fonnais e muitas vezes morosas para obter aquilo
que todos sabem que lhes é indevido de imediato. É
incompatlvel com qualquer noção de justiça admitir
que vrtimas de graves e inequfvocos desvios não tenham reparação imediata
Vossa Excelência tem aftnnado e pautado a
conduta de seu governo no repúdio a qualquer tipo
de ação fora dos parâmetros do estado democrático
de direito. É certo que Vossa Excelência estabeleceu ser o principio da garantia e proteção do direito
humano uma das metas de seu governo. Esse comprometimento com defesa dos direitos humanos não
pode quedar inerte quando agente do Estado, em
flagrante ilfcito de tortura, lesa o dever de assegurar
e respeitar a integridade ffsica de quem se encontre
sob sua guarda
Assim sendo, submeto a Vossa Excelência
projeto de lei que concede, a trtulo indenizatório,
pensão especial aos dependentes da vitima referida

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Encaminhado pelo Presidente da República

O Congresso Nacional decreta:
Art 1• É concedida, a titulo de indenização decorrente de responsabilidade cMI da União, pensão
e~ecial, mensal, no valor de R$300,00 (trezentos
reais), conjuntamente, à Senhora Maria Silvana Santos Sampaio, viúva, à Natália' Santos Sampaio e a
Loran Santos Sampaio, filhos menores de José lvanildo Sampaio de Souza, morto em dependência da
Policia Federal, em Fortaleza, Estado do Ceará,' em
24 de outubro de 1995.
Parágrafo único. As importáncias pagas serão
deduzidas de qualquer indenização que a União venha a desembolsar eventualmente em razão do
evento.
Art 2" O beneficio previsto nesta Lei produzirá
efeitos financeiros a partir da data do evento, devendo, em caso de falecimento da esposa, ser transferido, na sua integridade, aos filhos, até a idade de 21
anos ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.
Art 3" A pensão de que trata o art. 1• desta Lei
será reajustada nos termos do art. 224, da Lei n•
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art 4o A despesa decorrente desta Lei correrá
à conta de Encargos Gerais da União - Recursos
sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art s• Esta Lei entra em vigor na data de sua
pubncaÇão.
·
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO III
Da Organização do Estado

--~
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CAPITULO VIl
· Da Admlnllllração Pública
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

s• A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ii feitos praticados por qualquer agente, seiVidor
ou não, que causem prejufzos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ s• As pessoas jurfdicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danes que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa

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

blicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores púbflcos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e transferência de militares para a inatividade;
d) or9anização do Ministério Público e da Defensaria Pública da União, bem como nonnas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
_
§ 2" A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N" 8.112, de 11 DE DEZEMBRO DE 1990
TITULO IV
Da Organização elos Poderes
CAPITuLO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃOVIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tnbunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1• São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efeitos das Forças
Annadas;

Dispõe sobre o regime jurídico elos
ServidoreS Públicos Civis da União, dae
autarquias e das fundações públicas federais.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
TITULO VI
Da Seguridade Social do Servidor
••••-••ooouoon•••--n••••••••••-•ouoou•••--:••-••••n-••-•...,•-••••••-

CAPITULO 11
Dos Benefícios
SEÇÃOVII
Da Pensão
Art. 224. As pensões serão automaticamente
atuariZBdas na mesma data e na mesma promoção
dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágralo único do art. 189.
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Art. 225. Ressalvado o direno de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões.

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PARECERES:
PARECER N" 401, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o· Projeto de Lei da
Câmara n" 27, de 1996 (n" 37195, na Casa
de origem), de Iniciativa do Superior Tribunal MIUtar, que dá nova redação ao art.
190 do Código Penal Militar.
Relator: Senador Ney Suassuna
I - Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei da Câmara n° 27, de 1996, de iniciativa do
Superior Tribunal Militar, que 'Dá nova redação ao
arl 190 do Código Penal Militar".
A proposição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, objetiva alterar disposições do art.
190 do Decreto-lei n° 1.001, de 21 de oulubro de
1969- Código Penal Militar-, que versa sobre a deserção especial e colide em alguns aspectos, particulannente no que se refere a prazos, com os conceitos e disposições do art. 187 da mesma lei, que
tipifica o crime de deserção.
A deserção especial tipifica corno crime 'Deixar... de apresentar-se no momento da partida do
navio ou aeronave, de que é tripulanta, ou da partida
ou deslocamento da unidade ou força em que ser-

ve•.
Pretende, ainda, a proposta, considerar a condição de oficial corno càusa de qualificação do crime
(pena aumentada da metade) e não mais como simples agravante e introduz a qualificação do crime
quando o delito é praticado por sargento, subtenente
ou suboficial (pena aumentada de um terço)
Propõe, também, trocar, no caput do art. 190,
a expressão 'comando mnftar de região, distrito ou
zona• por 'comando militar competente'.
li-Voto

O projeto não contraria dispositivos é:onstitucionais ou infraconstitucionais.
Quanto ao mérito, sana eficazmente as talhas
apontadas e atribui penas de forma mais justa e
equilibrada. Dessa maneira contribui, sem dúvida,
para o aprimoramento do Direito Penal Militar.
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Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 1996.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1996. Íris Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator
- Sérgio Machado- Lúcio Alcântara- Carlos Bezerra - Bernardo Cabral - José Fogaça - Jefferson Peres- Romeu Tuma- José lgnáclo Ferreira
- Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER, E
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI NO 1.001,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
Código Penal Militar

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar usando das atribuições
que lhes confere o artigo 3° do Ato Institucional n°
16, de 14 de oulubro de 1969, combinado com o §
1", do artigo 2", Ato Institucional n° 5 (j, de 13 de
dezembro de 1968, decretam:
CÓDIGO PENAL MIUTAR
CAPÍTULO 11
Da Deserção
Arl 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da
unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos;
se oficial, a pena é agravada.
Arl 188. Na mesma pena incorre o militar que:
I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo prazo de trânsito ou férias;
11 - deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que tennina ou é cassada a licença ou
agregação ou em que é declarado o estado de sítio
ou de guerra;
III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de oito dias;
IV - consegue exclusão do serviço ativo ou si·
tuação de !natividade, criando ou simulando, incapacidade.
PARECER N" 402, DE 1996

Da Comissão de Constituição Justiça

e Cidadania, sobre a Mensagem n" 193, de
1996, do Senhor Presidente da República
submeto a aprovação do Senado Fedenl~
o nome do Sr. João 0reste Daiaan, para o
cargo de Ministro Togado do TST.
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A Comissão de Constituição JustiÇa e Cidadania em votação secreta realizada em 10-7-96 apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Roberto Requião em anexo ao parecer sobre Mensagem n" 193 de 1996 do Sen~or Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do senhor
João Oreste Dalazen para exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho.
Sala das Comissões, 10-7-96. -lris Resende,
Presidente- Roberto. Requião, Relator - Ramez
Tabet- Edison Lobão- Ney Suassuna -José E.
Outra - Josaphat Marinho - José Fogaça - Lúcio
Alcântra - Bernardo Cabral - Francelino Pereira
- Élcio Alvares- Romeu Tuma.
RELATÓRIO
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania sobre a Mensagem n• 193,
de 1996 (Mensagem n" 597, de 27 de junho de 1996, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal a indicação do nome do Doutor João Oreste Dalazen, para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na
vaga reseMJda à magistratura trabaltista
de carreira, decorrente da aposentadoria
do Ministro lndalécio Gomes Neto.
Relator: Senador Robérto Requião
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribuida pelo
art 101, inciso 11, n• 9, do Regimento Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da
qual consta indicação do nome do Doutor João
Oreste Dalazen, Juiz Togado do Tribunal Regional
do Trabalho da 9° Região, com sede em Curitiba PR, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à
magistratura trabalhista de carreira e decorrente da
aposentadoria do Ministro lndalécio Gomes Neto.
De acordo com o art. 52, inciso III, alinea a, da
Magna Carta, combinado com o art 111, § 12 , inciso
I, compete, privativamente, ao Senado Federal,
aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
O nome do Doutor João Oreste Dalazen - indicado para exercer o elevado cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho - honra e engrandece a magistratura trabalhista nacional, como
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se pode ver do curriculum vitae constante deste
processo~, no qual se destacam os seguintes pontos:
Formação Escolar
2.1- Pós-Graduação
Mestre em Direito, do Curso de Pós-Graduação em Direito, a nfvel de Mestrado, da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Paraná.
2.2- Superior
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Paraná, havendo colado
grau em 23 de fevereiro de 1977.
2.3- Colegial
Primeiro grau, pelo Colégio Estadual São Luiz,
em Clevelãndia (PR), de 1965 a 1969. Segundo
grau, Colégio Estadual Nil;;on Batista Ribas (1 2 e 22
anos) e Curso e Colégio Simões, em Curitiba, de
1970 a 1972.
Outros cursos de aperfeiçoamento
3.1 _; Curso de Preparação de Oficial da Reserva (NPOR) do Exército (01. R-2), sendo declarado
Aspirante a Oficial R-2, em 15-12-1973, pela Arma
da Artilharia, em Curitiba, com a menção •muito
bem• (32 lugar). Posteriormente, promovido a 2" Tenente R-2.
3.2 - Curso de Direito do Trabalho e Processual Trabalhista (9 a 27-10-1978) com a carga total
de 120 horas, ministrado pelo Dr. Cristóvão Piragibe
Tostes Malta.
3.3 - Curso de extensão universitária "Direitõ
Processual do Trabalho", de 15 horas-aula, de 18 a
22 de março de 1985, realizado pela UFPR, de que
participou como debatedor.
3.4 - Curso Básico de Interpretação da Previdência Social (31-3-75 a 10-4-75), com carga de 20
horas-aula, promovido pelo Instituto Nacional de
Previdência Social-INPS.
3.5 - Semana de Direito Processual (de 2 a 6
de maio de 1977), por iniciativa do Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná
3.6 - 1• Ciclo de Estudos sobre Direito do Trabalho (20 a 22 de novembro de 1975).
3.7 - 1• Ciclo de Estudos sobre Direito Tnbutário (23 a 25 de junho de 1976).
3.8 - Curso de Comunicação na Advocacia (5
a 6 de junho de 1975).
3.9- Curso intensivo de italiano de um ano (1984)
no Centro Cultural Dante Aligtieri (Curiliba- PR)
3.1 o- Ciclo de Conferências sobre a Nova Lei das

Sociedades Anônimas, promovido pelo Instituto dos Advogados do Paraná, de 8 a 23 de junho de 1977.
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3.11 - I Semana de Estudos de Direito Penitenciário, sob o patrocínio da Secretaria de Estado
da Justiça do Paraná e Centro Acadêmico Hugo Simas, de 9 a 14 de junho de 1975.
3.12 - I Ciclo de Estudos Jurldicos e Sociais,
promovido pela Universidade Católica do Paraná, de
20 a 25 de outubro de 1975.
3.13 - Seminário de Direitos Humanos na ·Justiça Criminal Americana, promovido pela Universidade Federal do Paraná, dias 19, 20 e 21 de maio de
1975.
3.14 - Curso de Legislação Trabalhista (20 horas-aula}, promovido pelo SESC, em 1975.
3.15 - Curso de Treinamento de Lfderes de
Comunidade, com duração de 20 horas, em 1969.
3.16 - Curso de Prática e Técnica de Escritório, em 1975.
3.17 - VIl Seminário Nacional sobre Normas
Internacionais do Trabalho, promovido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Curitiba,
de 3 a 4 de maio de 1988.
3.17 - Curso de História da Ópera, de 5 a 17
de julho de 1993.
3.18 - Encontro Brasileiro de Direito e Psicanálise- 'A Lei e a lei: Questões de Cidadania', Curitiba, 26 a 29 de outubro de 1994.
Formação e Experiência Profissional
6.1 - Ex-procurador da Caixa Económica Federal (1978 a 1980).
6.2 - Juiz do Trabalho Substituto do Egr.
T.R.T. 91 Região, de 1Q-12-1980ajunho de 1982.
6.3 - Juiz-Presidente da Junta de Conciliação
e Julgamento de Maringá (PR), de julho de 1982 a
novembro de 1983, mediante promoção por merecimento.
6.4 - Juiz-Presidente da Junta de Conciliação
e Julgamento de Guarapuava (PR}, de novembro/83
ajunho/86.
6.5 - Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9" Região (AMATRA IX} em
1984. Reeleito em 1985. Vice-Presidente no mandato 89/90.
6.6 - Juiz-Presidente da 41 Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, de 31-7-1986 a janeiro de 1993.
6.7- Convocado para substituir no Egr. T.R.T
e• Região em quatro ocasiões: 11-1 a 1Q-3-1988; 91 a 9-3-1989 e 17-10 a 10-12-1989; e de maio a setembro de 1992.
6.8 - Presidente Regimental da 11 Turma do
Egr. T.R.T.
Região, de 31-10 a 29-11-1989.

e•
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6.9 - Professor concursado da Faculdade de
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, nas disciplinas Direito Processual Civil e Direito
do Trabalho, de 3-3-1986 a 13-6-1989.
6.10- Professor de Direito Processual do Trabalho no Curso Preparatório à Magistratura do Trabalho realizado pela AMATRA (Assoe. Mag. do Trabalho) IX, de 1• de março a 30 de junho de 1989.
6.11 - Professor de Direito Processual do Trabalho e Coordenador do Curso Anual Preparatório à
Magistratura do Trabalho promovido pela Amatra IX,
de 1989a 1996.
6.12 -Professor Auxiliar de Direito do Trabalho, concursado, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, desde junho de 1992.
6.13- Desde janeiro de 1993, Juiz Togado do
Tribunal Regional do Trabalho da 9" Reg. (PR}, mediante promoção por merecimento.
_ 6.14 - Presidente da Comissão de Revista do
TRT da 9° Reg., desde janeiro de 1994.
6.15- Presidente da 3° Turma do TRT da 9"
Reg., desde janeiro de 1994. Reeleito em 1996.
Aprovação em Concursos
7.1 -Aprovado, em 1° lugar, em concurso público de provas e títulos para provimento de cargo
de Promotor de Justiça Substituto, inicial de carreira
do Ministério Público, no Paraná (1978). Nomeado
através do Decreto Estadual n• 5.475, de SQ-8-78.
7.2 - Aprovado, em 1° lugar, nas quatro etapas
do 'I Programa de Seleção Interna de Advogados',
de âmbito nacional, promovido pela Caixa Económica Federal, em 1978.
7.3·- Aprovado, em 1° lugar, no concurso público para escriturário da Caixa Económica Federal,
em 1975.
7.4- Aprovado, em 1° lugar, em concurso público para provimento de cargo de Oficial de Justiça
Federal (1976}.
7.5 - Aprovado em 2" lugar no concurso vestibular para o Curso de Direito da Universidade Federal do Paraná.
7.6 - Aprovado, em 5° lugar, no concurso público de provas e títulos para o cargo de Jufz do Trabalho Substituto, do TRT da
Região (1980).
7.7- Aprovado, em 1° lugar, em novembro de
1985, no concurso público para o cargo de Professor
Auxiliar de Ensino em Direito Processual Civil realizado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC).
7.8- Aprovado, em 1° lugar, no concurso público de provas e tftulos para o cargo de Professor
Auxiliar em Direito e Processo do Trabalho, da Fa-

e•
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culdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em fevereiro de 1992.
Obras cientificas publicadas
8.1 - Execução provisória de obrigação de
reintegrar o empregado no processo trabalhista.
Revista do TRT 9" Região, vol. VI, n• 1, págs.
51 a 55.
8.2 - Atastamento do emprego para o desempenho da função de juiz classista temporário. Suspensão do contrato de trabalho.
Revista TRT 9" Região, Vol. Vil, n• 1, de 1982,
págs. 64a 69.
8.3- Falência e execução na Justiça do Trabalho.
Revista TRT 9° Região, vol. VIII, n• 1, 1983,
págs. 23 a 30-8-4- Constituinte e Poder Judiciário.
Revista TRT 9' Região, vol. X, n• 2, 1985,
págs. 77 a 99. Gazeta do Povo de 5-5-1985.
8.5 - Recurso ordinário: a amplitude do efeito
devolutivo e o duplo grau de jurisdição.
Revista TRT 9• Região, vol. XII, n• 1, 1987,
págs. 33 a 66.
Revista da Faculdade de Diretto da UFPR, n•
23, 1989, págs. 71 a 97.
8.6- A nova prescrição das ações trabalhistas.
Revista LTR n• 53-1 O, págs. 1147 a 1154. Revista TRT 9" Região, vol. XIII, no 2, págs. 47 a 67. •o
Direito do Trabalho e a Nova Constituição", Ed. Juruá, 1989. Revista TRT 81 Região, vol. 22, n• 42,
Estado do Paraná", edijanljun., de 1989. Jornal
ções de 23-1 D-88, 30-10-88, 6-11-88, 13-11-88 e 2011-88. Jomal,"lndústria & Comércio", edição de 22·
10-88, pág. 26.
8.7 - O conceito de Justiça. Revista TRT 9"
Região, vol. XV, 1990, págs. 37 a 60.
8.8- Questões polémicas de competência material da Justiça do Trabalho. Revista LTR n• 55,
março 1991, págs. 296 a 302.
8.9 - Execução definitiva trabalhista na pendência de recurso.
Revista LTR n• 54, Julho 1990, págs. 791 a
797. Jurisprudência Brasileira Trabalhista, vol. n• 30,
Juruá Editora, págs. 17 a 25.
8.1 O - Mandado de injunção: remédio inócuo?
Jornal Trabalhista n• 357, 12 ·7-1991, págs. 646 a
650.
8.11 - Notas sobre a substituição processual e
a Lei n• 8.073/90.
Revista LTR, outubro 1991, n• 55, págs. 1163
a 1170.
8.12 - Capacidade postulatória e honorários
advocatrcios no processo trabalhista. "Estudos de

·o
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Direito do Trabalho", Ed. Juruá, 1992, págs. 256 a
262,
.
8.13 - •o credor e a anrematação" e •curador
especial no processo de execução'. Gazeta do
Povo, de 19·2·1979,12·2·1979 eB-10-1979.
8.14 - Cessão de crédtto trabalhista. Revista
da Anamatra, de julho/agosto de 1990, págs. 41/42.
8.15 - lndenização cMI de empregado e empregador por dano patrimonial ou moral. Revista de
Direito do Trabalho, março de 1992, págs. 43 a 55.
8.16 - TST e quitação trabalhista. Revista Gênesis n2 14, fevereiro de 1994. p. 152.
8.17- Competência Material Trabalhista (livro).
Editora LTR, São Paulo. 1994. 256 pág.
8.18 -Ação Civil Pública Trabalhista.
Revista do Tribunal Superior do Trabalho v. 63,
ano de 1994, p. 96 a 107. Editora LTr.
•
8.19 - Litigância de má-fé no processo traba·
lhista. Jornal "Gazeta do Povo•, edição de 1"-5-95,
p.24.
Génesis - Revista de Direito do Trabalho, n•
28, abril de 1995, p. 453 e segs;
Revista Ltr 59, julho de 1995, p. 894.
8.20 - Sobre a ação monitória no processo trabalhista.
Revista LTr n•12, dezembro de 1995, p. 1602.
Revista Trabalho & Doutrina V. 8, março 1996,
p. 81.
8.21 - Aspectos da tutela antecipatória de mêrito no processo brasileiro.
Revista do Tribunal Superior do Trabalho v. 64,
1995, p. 7395.
Participação em Bancas Examinadoras
9.1 Procuradoria Geral do Estado do Paraná.
Concurso público de provas e tftuios para o provimento de cargos de Procurador do Estado de Curitiba (PR) em 1992 e 1993.
9.2 Tribunal Regional do Trabalho da s• Reg.
Concurso público de provas e tllulos para o provimento de cargo de juiz do Trabalho Substitutivo, Curitiba (PR) em 1992 e 1993.
9.3 Universidade Federal do Paraná. Faculdade de Direito. Concurso público de prova didática e
tllulos para o cargo de professor de Diretto do Trabalho substitutivo. Curitiba, 8-6-96.
Ante o exposto em face da naturteza da matêria em apreciação, é o que se tem a relatar no presente processo.
Sala das Comissões, 1O de julho de 1996. llegivel, Presidente - Roberto Reguião, Relator.
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PARECER N• 403, DE 1996

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n•
194, de 1996, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, o nome do Sr. Milton
de Moura França, para Ministro Togado
doTST.
A Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 10-7-96, apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Romeu Tuma {em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n• 194, de 1996, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Milton de Moura França, para exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho.
•
Sala das Comissões, 1O de julho de 1996. lrls Resende, Presidente - Romeu Tuma, RelatorRamez Tebet- Edlson Lobão- Lúcio AlcântaraElclo Alvarez - Ney Suassuna - Josaphat Mar._
nho - José Fogaça - Pedro Simon - Bernardo
Cabral - Roberto Requlão - José Eduardo Outra
- Francellno Pereira.
RELATÓRIO
Da Comissão de Constituição, J~
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n•
194, de 1996 (Mensagem n• 598, de 27 de
junho de 1996, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal a Indicação do nome do Doutor Milton de Moura
França, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à magistratura
trabalhiS1a de carreira decorrente da
aposentadoria do Ministro José Ajurlcaba
da CoS1a e Silva.
Relator: Senador Romeu Tuma
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribufda pelo
art. 101, inciso 11, n• 9, do Regimento Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
da qual consta indicação do nome do Doutor Milton de Moura França, Juiz Togado do Tnbunal
Regional do Trabalho da 15• Região, com sede
em São Paulo- SP, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado na
vaga reservada à magistratura trabalhista da carreira e decorrente da aposentadoria do Ministro
José Ajuricaba da Costa e Silva.
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De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a, aa
Magna Carta, combinado com o art. 111, § 1•, inciso
I, compete privativamente ao Senado Federal aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição
pllblica, a escolha, de Ministro do Tnbunal Superior
do Trabalho.
O nome do Doutor Milton de Moura França indicado para exercer o elevado cargo de Ministro
Togado do Tnbunal Superior do Trabalho - honra e
engrandece a magistratura trabalhista nacional,
como se pode ver do currlculum vltae constante
deste processo, no qual se destacam os seguintes
pontos:
CURRfCULO
Curso Superior
Realizado na Faculdade de Diretto de Taubaté
""""perfodo de 1961 a 1965.
Curso de Especialização - (Mestrado):
Realizado na Pontiffcia Universidade Católica
de São Paulo - Área de concentração: Diretto do
Trabalho, conclufdos todos os créditos.
Aprovação em Concurso Público:
Aprovado no "Concurso para Ingresso na Carreira de Procurador do Estado de São Paulo", 21-:HO;
Aprovado no "Concurso de Juiz do Trabalho
Substttuto da 2" Região -São Paulo".
Aprovado no Concurso de Provas e Títulos
para Provimento do Cargo de Professor Assistente
da disciplina Diretto do. Trabalho do Departamento
de Ciências Jurfdicas da Universidade de Taubaté,
realizado nos dias 4e 5 de janeiro de 1991;
Professor Assistente de Direoo do Trabalho
juoto à Universidade de Taubaté - UNITAU, em
exercfcio no cargo desde 5-1-91.
Trabalhos Publicados
"A aposentadoria voluntária e a de trabalho"Revista de Direito do Trabalho n• 55, ano 1o págs. 51154;
•A categoria econômica ou profissional, em
face da relação jurfdica processual" - Trabalho n•
48, ano 9, págs. 56161;
"A URP e a Medida Cautelar Inominada no JudiCiário T!abalhista• - Jornal Trabalhista n• 214,
ano V, págs. 5511552;
•Anistia constitucional, em face da coisa julgada, e seu reflexo na extinção do contrato de trabalho
- Breves considerações" - Jornal Trabalhista n•
359-1991;

--- -----·

··---
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•sentença Norinativa e sua revisão em decor-

rência de Plano Econõmico modificativo das condições salariais - Competência - Breves considerações" - Ltr- Suplemento Trabalhista 61/62 - 1992;
•Aposentadoria espontânea com continuidade
do aposentado na empresa• - BIT- Revista Nacional de Orientações Trabalhistas n• 26 - 1993;
'Renúncia de direito às horas ln lntlnere prevista em Acordo Coletivo' - Genesis - Revista de
Direito do Trabalho n• 19, 1994;
'Abrangência do Direito do Trabalho Rural Emprego Parceria e Arrendamento' - Informativo
Consulex n• 45 - 1994;
'Magistratura Trabalhista. Concurso de ing!'e$o
so. Exigência, em edital, de o candidato possuir dois
anos de graduação. Ilegalidade' - 6" Revista do
Tribunal Regional do TrabaDto da 15" Região/Campinas-São Paulo- SP.
..............................................................·-······-·······-·- ___
Magistério Superior:
Professor Colaborador junto à universidade de
Taubaté- UNITAU, na cadeira de Direito do Trabalho, desde 1"-4-79, lotado no DepaJ!amento de Ciências Jurídicas e Sociais;
Professor no Curso de Estágio Profissional da Advocacia- Matéria Processo do Trabalho- desde 1979;
Professor no Curso de Pós-Graduação, a nfvel
de Especialização, de 'Engenharia e Segurança do
Trabalho', promovido pela Unitau;
Professor no Curso de Pós-Graduação, a nfvel
de Especialização, de 'Enfermagem do Trabalho",
promovido pela Unitau;
Professor Coordenador do Curso de Pós-Gra.
duação, a nível de especialização, de Direito do Trabalho, promovido pela Unitau, duranta o ano de 1990;
Professor convidado para ministrar aulas no
Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito
de AlfenastMG - Unifenas (Curso de Especialização
em Direito do Trabalho), nos dias 5 e 6-5-95. Tema:
'Relação de Emprego; sua Proteção Jurídica e a
Aexibilização';
Professor convidado para ministrar aulas no
Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Direito .
de MenastMG - Unifenas (Curso de Especialização
em Direito do Trabalho), nos dias 6 e 7-1Q-95.
Tema: 'Recursos do Processo CMI aplicáveis ao
processo do Trabalho'.
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Palestra na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Taubaté, sobre o tema: 'Os Direitos Traba·
lhistas na Nova Constituição', em outubro de 1988;
Palestra na Subseção de OAB - Bauru - SP:
'Sentença e Recursos na Justiça do Trabalho', em
13-5-93;
Palestra no IV Encontro de Juízes Seção de
Ribeirão Preto - SP: 'Da Modernização da Justiça
do Trabalho', em 23-1 Q-93;
Palestra no I Fórum de Debates - AMA·
TRNAJUCLA XV:
'Direitos Individuais e Coletivos Trabalhistas
em Face da Revisão Constitucional', em 7-8-93;
Palestra no Simpósio Paulista de Direito do
Trabalho, promovido pela Subseção da OAB •• Sorocaba: 'Estabilidades Provisórias', em 25-11-93;
Palestra na Reunião de Juízes Classistas Representantes da Indústria no TRT da 15" Região, no
.dja 2-6-95. Tema: 'Contrato de Trabalho; Sua Evolução e as Propostas para Sua Modificação';
Palestra na 11 Jornada de Processo do Trabalho, evento patrocinado pela OAB e pela Faculdade
de Direito de Fra:nca-5P, nos dias 6 a 9-6-95. Tema:
'Execução no Processo do Trabalho';
Como debatedor, palestra patrocinada pelá Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de
15" Região, sobre •A Antecipação da Tutela', dia 2Q9-95, no Hotel Nacional, em Campinas-5P;
Palestra na 11 Jornada de Direito e Processo do
Trabalho - 3 a 6·1 Q-95, promovida pela Faculdadede Direito de Franca e pela ordem dos Advogados
do Brasil 13" Seção, sobre o tema 'Do Poder Disciplinar do Empregador", dia 5-1 Q-95, na Casa do Advogado- Franca-5P.
Ante o exposto, em face de natureza da matéria em apreciação, é o que se tem a relatar no presente processo.
Sala das Comissões, 1O de julho de 1996. Íris Rezende, Presidente - Romeu Tuma, Relator.
PARECER N" 404, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n" 22, de 1996 (n"
41, de 1991, na Cãmara dos Deputados)
que "Dá nova redação ao parágrafo 4" do
artigo 18 da Constituição Federal".
Relator: Senador Bernardo Csbral

Palestras Proferidas:
Palestra no Sindicato do Comércio Varejista de
Guaratinguetá, sobre 'Horário Especial para o Comércio', em novembro de 1981;

I -Introdução
Vem a esta Comissão, para exame, a proposta
de emenda à Constituição em epígrafe para aHerá-la
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no que se refere à criação, à incorporação, à fusão e
ao desmembramento de municípioS. ·
·
· ·
A proposta, de iniciativa do Deputado César
Bandeira e outros, foi apresentada na Câmara dos
Deputados em 29 de agosto de 1991, portanto, há
quase cinco anos.
Sete meses depois, em 1°-4-92, a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa aprovou unanimemente o parecer do relator
pela admissibilidade da proposta. Em seu voto, o relator concluiu: •••. verifico que estão obedecidas as
normas constantes do art. 60 dã Constituição, pois o
número de assinaturas é suficiente e não há pretensão de abolir a forma federativa de Estado, o voto direlO, secreto, universal e periódico, nem a separação dos Poderes ou os direitos e garantias individuais".
Em 14-12-93, decorridos mais de vinte meses,
portanto, e sem que tenha sido apreciada pela Comissão Especial, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente daquela
Casa encaminhou esta PEC para ser transformada
em proposta de emenda revisional. Porém, cinco
meses e meio mais tarde, foi dada como prejudicada
em razão do encerramento dos trabalhos da Revisão Constitucional, nos termos da Resolução n•
01/94-RCF.
Já na atual legislatura e cerca de dez meses
após o encerramento dos referidos trabalhos, em
21-3-95, foi deferido, pela Mesa da Câmara, o Offcio
n• 15195, do autor desta PEC n• 41, de 1991, solici·
tando o seu retomo à tramitação ordinária naquela

Casa.
Passados, então, quase sete meses, em 171G-95, ato do Presidente da Câmara, nos termos do
art. 202, § 2°, do Regimento Interno, cria a Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre a
proposta.
A referida Comissão Especial, em 6-3-96, já na
atual sessão legislativa, aprova por unanimidade o
parecer favorável do relator, com substitutivo. Todavia, por ocasião da votação da matéria em plenário,
o substitutivo foi rejeitado, tendo sido aprovada a
proposta inicial com poucos votos contrários, posterionnente confirmada no segundo tumo, em 7-5-96,
com a expressiva votação de 412 votos favoráveis, e
de apenas 5 votos contrários, além de 17 abstenções, de um total de 424 votos.
Encaminhada a esta Câmara Alta pelo Presidente da Câmara dos Deputados, mediante o Offcio
n• SGM-P-414, de 13-5-96, esta proposta de emenda à Constituição foi recebida e numerada como
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PEC n• 22. de 1996, e encaminhada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a mim
relatá-la.
Diferentemente do que ocorre na Câmara dos
Deputados, não há nesta Casa a previsão regimental para que sua Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania emita parecer somente sobre a admissibilidade da PEC, não havendo, também, necessidade de ser constitufda comissão especial destinada
exclusivamente a emitir parecer sobre ela. De acordo com o art. 356 do regimento Interno do Senado
Federal, cabe unicamente a esta CCJ emitir parecer
sobre proposta de emenda à Constituição, inclusive
à sua admissibilidade.

H - Histórico sobre a Autonomia Municipal
Julgo importante fazer uma pequena incursão
na história das comunas brasileirás do ponto de vista de nossas constituições para que se tenha uma
vlsão sobre o desenvolvimento da idéia municipalista ao longo do tempo, procurando, principalmente,
dimensionar o grau de autonomia que gozavam os
·
municfpios.
A autonomia municipal, no sentido de que os
municfpios possam se autoorganizar, só veio a
acontecer com a atual Carta de 1988, que conferiu
aos municfpios inusitada posição de destaque no
sistema federativo brasileiro. Esta é a opinião de
respeitáveis estudiosos do assunto, como, por
exemplo, Wolgran Junqueira Ferreira (O Munícfpio à
Luz da Constiluição Federal de 1988, 2" ed. rev.
Bauru, SP: Edipro, 1995, p. 59) e José Afonso da
Silva (O Municfpio na Constituição de 1988, São
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1989, p. 15)
No Brasil-Colônia as instituições municipais
surgiram, como não poderia deixar de ser, segundo
o direHo lusitano. José Nilo de Castro relata fatos daquela época que já denunciavam a força da idéia
municipalista, em que pese aos reveses por ela sofridos, principalmente, nos momentos polfticos mais
autoritários do Pafs. São suas palavras:
•A expansão municipalista que se produziu, inicialmente, no Brasil-Colônia, foi
restringida pela centralização das Capitanias. Entretanto, mesmo assim. desenvolveram-se os Municfpios brasileiros, pelo amparo da Igreja e por iniciativa própria, com relevantes atribuições, como o poder de criar arraiais, o de convocar as "juntas• do povo
para decidir diversos assuntos da CapHania;
o de exigir comparecimento do governador
da CapHania aos povoados, e, como, fato
marcante, a destituição do Governador da
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Capitania do Rio de Janeiro, Salvador Cor·
reia de Sá Benevides, deposto pela Câmara
Municipal e substituldo por outro, Agostinho
Barbalho Bezerra, pela própria Câmara. A
destituição e a indicação de governador foram absorvidas pela Coroa, tal a força dos
Municípios, força esta que residia no poder
político da vereança e pelo poder económico
dos grandes proprietários rurais, o direito
costumeiro começava a impor-se, à falta de
textos escritos:
o primeiro Municlpio Brasileiro é São
Vicente, vila fundada por Martim Afonso, em
22·1-1532 -, instalada a primeira República
Municipal Brasileira, nesta data, formandose •o primeiro governo local autônomo das
AmériCàs', como. anota Mayr Godoy (A Câ·
mara Municipal, 2' ed., São Paulo, EUD,
1989, p. 10). Precedeu ao próprio Estado,
no Brasil, o Municlpio, dai ser o fundamento
de nossa nação'. (Direno Municipal Positivo,
Belo Horizonte, Dei Rey, 1991, pp. 21122).
. Já na Conslituição oujOrgada pelo lmper.;tdgr
O. Pedro I, em 25 de março de 1824, inicia-se a pri·
meira lembrança constitucional do municlpio, dedi·
cando-se um capitulo inteiro (Capitulo 11, Das Cârna·
ras, do Título VIl) às Câmaras Municipais, cujo art.
167 assim dispunha, verbls:
'Art. 167. Em todas as Cidades e Vilas
ora existentes, e nas mais que para o futuro
se criarem, haverá Câmaras, às quais compete o governo econômico e municipal das
mesmas Cidades, e Vilas.•
No entanto, a Lei de 1° de outubro de 1828, conhecida como Lei 28, restringiu a autonomia munici·
pai, 'as Câmaras eram realmente meras corporações administrativas dos Conselhos Provinciais' (José
Nilo de Castro, op. cil, p. 25).
Em reação, surgiu o Mo Adicional, de 1834,
'lei de inspiração francamente federalista, a nlvel
provincial'. Contudo, seu advento não propiciou o
esperado fortalecimento municipal (idem, p. 26).
A Constnuição Republicana, promulgada em
24 de fevereiro de 1891, prescrevia em seu art. 68,
verbls:
•Art. 68. Os estados organizar-se-ão
de forma que fique assegurada a autonomia
dos muhiclpios, em tudo quanto respeite ao
seu peculiar interesse.'
Com a Constituição de 1934, 'o constnuinte
mudou a repartição das competências, de dois (do
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Estado Federal e dos Estados Federados) para três
(Estado Federal, Estados Federados e Municlpios'
(idem, p. 28).
O art. 13 daquela Carta de 1934 dá a seu caput a mesma redação do rettocitado art. 68 da primeira Constituição republicana; no entanto, em seus
incisos e parágrafos, fixa as bases da organização
municipal, conferindo aos Municlpios o poder de se
imporem 'como descentralizações polfticas, cuja
conformação autonômica, atrelada a recuos expressivos, como na Carta de 1937 e após a Revolução
de 1964, na Carta de 1967 e na Emenda n• 1, de
1969, teve na Carta de 1988 a consagração máxima
que se poderia vislumbrar, dentro do contemporâneo
municipalismo, para a autonomia municipal e seu regime jurídico-constitucional' (idem, lblclem).
A Carta dnatorial de 1937, em seus arts. 26 a
29, trata da organização municipal, retirando, no entanto, muito da autonomia dos municfpios, dado o
seu caráter centralizador e autoritário.
Pelo que foi mostrado acima, nenhuma das
mencionadas Cartas Políticas estabeleceu normas
sobre a criação. de municlpios. A Constituição de
1946, inobstante representar a volta do esplrito autonômico dos municlpios, principalmente com o retorno das eleições para Prefeito, não faz qualquer men·
ção à criação de municfpios em seus arts. 28 e 29,
que tratam da organização municipal. Somente com
o Ato Institucional n• 2 de 1965, que veio no bojo do
movimento milnar de 1964, as Constituições brasileiras passaram a contemplar em sede constitucional
previsão nesse sentido.
O art. 22 do supracitado Ato estabelecia, ver·

bis:
•M. 22. Somente poderão ser criados
Municfpios novos depois de lena prova cabal de sua viabilidade econômico-financeira,
perante a Assembléia Legislativa".
O espfrito da Constnuição de 24 de janeiro de
1967 refletia a nova ordem polftica implantada pelos
que assumiram os destinos do Pars em 1964, em
que sobressara o seu caráter centralizador, justifica·
do pela desconfiança que setores preponderantes
das Forças Armadas devotavam aos polfticos, a
quem acusavam de demagogos e populistas e sem
compromissos com os chamados objetivos permanentes da Nação. Tais objetivos ensejaram a formulação da propalada doutrina da segurança nacional
- sustentáculo ideológico daquele movimento milmr,
historicamente inserido na bipolarização mundial da
'guerra fria'.
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Desse modo, o Poder Federal alargou-se em
detrimento da Federação, impondo aos Estados e
Municípios fortes limitações na sua autonomia política e administrativa.
O art. 14 da Carta de 1967 é bem sintomática
dessa nova configuração de poder político real, ao
estabelecer, verbis:
"Art. 14. Lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de população e
renda pública e a forma de consulta prévia
às populações locais, para a criação de novos municípios."
No entanto, atendida a exigência do dispositivo
supracitado, a criação de município continuava a depender de lei estadual, conforme determinava o seu
art. 15, verbis:
"Art. 15. A criação de municípios, bem
como sua divisão em distritos, dependerá de
lei estadual. A organização municipal poderá
variar, tendo-se em vista as peculiaridades
locais.•
O art. 16 tratava da autonomia municipal, continuando a contemplar alguns aspectos previstos pelas Cartas de 1934 e 1946, embora estabelecendo
algumas restrições com vistas ao cumprimento dos
objetivos doutrinários dos vencedores da pugna político-militar de então, que desejavam o fortalecimento
do poder central.
Com a Emenda Constttucional n• 1, de 1969,
não houve qualquer alteração da redação do art. 14,
inobstante consolidar-se o endurecimento do regime
militar que, até o seu advento, ainda concedida bastante espaço para a atuação politica de seus aliados
no Congresso Nacional e nos Estados e Municípios,
prevalecendo, assim, a vttória da chamada "linha
dura" das Forças Armadas.
Tal sttuação exacerbou a concentração do poder político no Governo Federal, consolidando paulatinamente a tendência à centralização politico-administrativa em detrimento da autonomia dos Esta:
dos e Municípios.
Todavia, a crise econõmica mundial da segunda metade da década de setenta mostrou a debilidade da economia nacional para enfrentar sttuações
adversas no panorama da economia internacional,
determinando o fim de um ciclo de alto crescimento
econOmico e baixa inflação, fatores responsáveis
pela aprovação dos governos militares por largos setores da população que se beneficiaram do chamado "milagre económico", deixando relegadas a um
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plano secundário as preocupações relativas aos direitos humanos.
A exaustão daquele modelo econOmico propiciou a abertura política, com reflexos imediatos na
recuperação da autonomia dos Estados e Municípios, culminando com a promulgação da Carta democrática de 1988.

DI- O Município e a carta Política de 1988
Com a Carta de 1988 o Município adquiriu um
novo status político. Passou a ser um ente da Federação, situação nunca antes prevista nas Cartas Políticas, anteriores, como já afirmamos acima.
O dispositivo inaugural de nossa Constttuição é
peremptório a esse respeito, ao definir, verbfs:
"Art. 1• A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constttui-se em f:stado democrático de direito e tem como fundamentos:

O seu art. 18 assegura a autonomia municipal
em igualdade com os outros entes federados, ver·
bis:
·
"Art. 18. A organização polltico'administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autOnomos,
nos tenmos desta Constituição."
Há uma grande discussão doutrinária quanto a
trivalência dessa autonomia insculpida na Carta de
1988, que entendo conveniente trazer a lume, pois
envoive o conteúdo constttucionaJ de federação que
a Carta Politica de 1988 cuida de preservar corno
cláusula pétrea
A teoria geral do federalismo não pressupõe o
Município como entidade federada. Os únicos entes
federativos são o Estado Federal e os Estadosmembros, ou federados.
Assim entende José Nilo de Castro, verbis:
"A Federação, dessarte, não é de Município e, sim, de Estados, cuja caracterização se perfaz com o exercitamento de suas
leis fundamentais, a saber, a da autonomia
e a da participação. Não se vê, então, participação dos Municípios na formação da Federação. Os Municípios não têm representação no Senado Federal, como possuem os Estados Federados, não podem
propor Emendas à Constituição Federal (art.
60, CF), como o podem os Estados, nem
possuem Poder Judiciário.
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Ainda mais. sem estadog..membros,
não há que se falar em Federação. Sem municípios, não se pode afirmar o mesmo, evidentemente.
Os municípios, a despeito de autónomos, não possuem a autonomia constitucional na mesma dimensão dos Estados, do
Distrito Federal, a teor do artigo 18 da Caria
da República, assim como, a par da incorreção da expressão, cunhada no mesmo artigo 18, a autonomia constitucional dos Estados e do Distrito Federal, compondo comunidades jurídicas parciais, não se confunde
com a da União, dotada de soberania, e não
de autonomia, apesar da expressão 'todos
autônomos nos termos desta Constituição'
(art. 18, caput, parte final). A constituição sinaliza os exercitamentos da autonomia.' Op_
clt. p. 37.
Também José Afonso da Silva entra nessa polêmica para afirmar, verbls: .
'O Estado Federal brasileiro está constitucionalmente concebido como a união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito
Federal (art. 1"). Foi equívoco do constituinte incluir os municípios como componente
da federação. Município é divisão política do
estado-membro. E agora temos uma federação de municípios e estados, ou uma federação de municípios. O texto constitucional,
contudo, explicita um princípio fundamental
do Estado Federal: o princípio da indissociabilidade. Ele integra o conceito de federação.
Não precisava ser expresso, mas alguns
constituintes não sossegaram enquanto não
viram o texto expresso, enxunã~ando e aleiando o art. 1°, sem Mda acrescentar, a1é porque
o art. 18 já indica quais os componentes da federação, que são aqueles mesmos indicados
no art. 1•: Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Bobagem engordar texto
constitucional, para repetir uma tradição desnecessária '(Curso de Direno ConstitucioMI
PositiVo, 8" ed., São Paulo, RT, 1989, p. 93).
Afirma, ainda, de modo irretorqufvel, o respeitado constitucionalista:
'Dizer que a República Federativa do
Brasil é formada de união indissolúvel dos
Municípios, é algo sem sentido, porque, se
assim fora, ter-se-ia que admitir que a Constituição está provendo contra uma hipo1ética
secessão municipal. Acontece que a sanção
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correspondente a tal hipótese é a intervenção federal que não existe em relação aos
Municípios situados nos Estados. A intervenção neles é da competência destes, o
que mostra serem ainda vinculados a eles'.
{apud José Nilo de Castro, op. clt., p. 39).
Aduz José Afonso da Silva, verbls:
'... E os Municípios transformaram-se
mesmo em unidades federais? A Constitui"
ção não o diz. Ao contrário, existem onze
ocorrências das expressões unidade federada e unidade da Federação {no singular ou
no plural), referindo-se apenas aos Estados
e Distmo Federal, nunca envolvendo os Municípios' op. cil, p. 545_ (as ocorrências referidas são: arts. 34, 11, IV e V, 45, § 1°, 60,
III, 86, 11, 132, 159, § 2•, 225, § 1°, do corpo
permanente da Caria de 1988, e arts. 13, §
4•, e 34, § 9", do ADCT, da CF).
No entanto, os mestres constitucionalistas Celso Ribeiro Bastos e Manoel Gonçalves Ferreira Filho
divergem, de certo modo, da opinião acima quanto à
magnituide da autonomia municipal estabelecida
pela Carta de 1988.
Para ambos, trata-se de uma inovação constitucional que alça o município como parte integrante
da própria Federação. Para o primeiro, a decisão do
constituinte a esse respefto pode prenunciar uma
República Federativa municipalista, indo ao encontro, assim, de nossa vocação municipalista, enquanto que o segundo reconhece um federalismo que ele
denomina de segundo grau.
Na mesma trilha percorre Hely Lopes Meirelles,
afirmando:
'... a Constituição da República de
1988, corrigindo falha das anteriores, integrou o Município na Federação como entidade de terceiro grau (arts. 1• e 18), o que já
reivindicávamos desde a 11 edição desta
obra, por não se justificar a sua exclusão, já
que sempre fora peça essencial da organização político-administrativa-brasileira.' (Direito Municipal Brasileiro, 6" ed. atual., São
Paulo, Malheiros Editores, 1990, p. 36).
IV -Análise da PEC n" 22196
Na justificação desta proposta de emenda à
Constituição seu autor lamenta o caráter essencialmente eleitoreiro que envolve a criação do elevado
número de municípios no País.
A solução que apresenta para combater esse
abuso é alterar o art. 18, § 4°, nos seguintes aspectos:
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1. previsão de lei complementar para estabelecer o período em que poderão ser criados
municípios; embora não conste da emenda, a
intenção exposta pelo autor é evitar o surgimento de municípios na época das eleições municipais para acomodar disputas politicas bcais;
2. apresentação e publicação, na forma
da lei, dos estudos de viabilidade municipal,
os quais deverão dar o necessário embasamento, sob diferentes perspectivas, à decisão
da população, manffesta em plebiscito;
3. supressão da expressão: •... preservação a continuidade e a unidade históricocultural do ambiente urbano,...• por considerála "que deixa muito a desejar, por constituir
uma coná!Çáo nem precisa, nem objetiva";
4. exclusão da exigência de que lei complementar estadual definirá os requisitos a serem obedecidos na crtação de municípios;
5. a consUia prévia, rredante plebiscito, será
feia "às populações dos municípbs envoMá:>s" e
não "às populações direlamente interessadas".

Em re5urno~ pretende colocar um freio c:Onstitucional na profusa criação de municípios que, em muitos casos, não oferecem a mínima condição para
constituir um ente polftico-administrativo autcrsustentado. De certo modo, pretende adotar alguns aspectos
do regime constitucional da Carta de 1967 que estão
contidos na Lei Complementar n" 1lõ7, bastante rigorosa quanto os crilértos para a criação de municfpios.
O relator desta PEC na Câmara dos Deputados
chama a atenção quanto à discrepância de critérios para
a criação de municfpios, comparando a legislação de
treze Estados'membros, ele demonstra que há um verdadeiro desvarto na fixação da exigência da população
mínima do distrito e de sua densidade populacional.
Em seu voto, aquele relator afirma que, a par
de a proposta em análise ser uma propositura politica que visa a pôr freio na desmedida criação de municípios, entende que se trata, também, de uma medida "aperfeiçoadora da Constituição Federal no que
tange à cláusula pétrea da forma federativa de Estado', pois 'ninguém, senão a própria Federação pode
dispor sobre a criação e a integração a si de um
novo membro, como serão os Municípios em criação". Desse modo, acha o relator, fica recomposto o
que escapou da perspicácia do constijuinte por não
haver examinado a situação sob a ótica de aceitação de um novo membro da federação, tendo somente considerado o aspecto da divisão territorial.
Por essa razão, a exigência de lei COfll;llemen1ar federal para deteminar o período em que poderão os muri-
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cípios ser criados não contraria o espírito de autonomia
dos entes federados que dimana da Constituição.

V-Voto
Concordo com. os argumentos apresentados pelo
autor da proposta em análise e também com as ponderações feijas pelo seu relator na Câmara dos Deputados.
O crescimento do número de municípios no Brasil
vem causando perplexidade na opinião púbftca, principaimente devido a seus imPactos nas finanças p(blicas.
Um novo município ao ser instalado requer de
imediato a criação de, no mínimo, 11 cargos eletivos,
todos remunerados - prefeito, vice e nove vereadores.
São inevitáveis outras despesas decorrentes da criação de áiVersos cargos públicos, a serem preenchidos
mediante concurso público, além de gastos com aquisição de mobiliário, materiais e equipamentos.
A realidade atual demonstra que a soma de recursos financeiros que esses municípios recém-criados recebem do Fundo de Participação dos Municf·
pios - e na maioria dos casos tais transferências fi·
nanceiras constituem quase a totalidade de suas receitas - não cobre sequer os gastos com ·a-manutenção da máquina administrativa, endividando-se logo ao
nascer, comprometendo, assim, a prestação de serviços à população e a própria autonomia municipal que
o constituinte de 1988 desejou ver fortalecida.
Lordello de Mello, já em 1971, comentava sobre a prolfferação de municípios sem qualquer viabilidade econõmico-administrativa, Citando um exemplo ocorrido em meu Estado:
•surgiram centenas de Municípios-fantasmas, verdadeiras ficções do ponto de vista económico, sociológico, administrativo e
até geográfico, pois muitos nem dMsas delimitadas possuíam. No Estado do Amazonas, a sede de um dos desses municípios,
localizada próxima de Manaus, era o flutuante do Prefeito, que simplesmente desancorou o seu barco, desfazendo-se, assim, o
único vestígio organizacional daquela ficção
-ou melhor, daquela farsa -quando o mesmo soube do ato de extinção do Município".
(O município na organização nacional
- bases para uma reforma brasileira, IBAM,
Rio de Janeiro, 1971).
A imprensa, nos dias atuais, vem divulgando
notícias de fatos relativos à criação de municípios
que a meu ver constituem uma burla ao que dispõe
a Constituição Federal. Isso porque a redação do
dispositivo que trata da matéria, o art. 18, § 4°, apenas indicou que a criação de municípios teria que pre-
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servar "a continuidade e a unidade históriao-cuHural
do ambiente urbano", cabendo, assim, aos Estadosmembros legislar plenamente sobre o assunto.
Depõem contra os homens públicos em geral,
jogando-os na vala comum da irresponsabiüdade cívica, notícias como a veiculada há poucos meses pela
imprensa, de fato verificado em um Estado nordestino,
relativo à criação de um município. Os chefes políticos
interessados na emancipação politica de uma localidade providenciaram a construção de algumas toscas,
diminutas e improvisadas casas para completar o número de habitações exigido pela lei estadual. No entanto, seus moradores não se interessam em habitáIas permanentemente, retornando as suas casas de
origem, dispersas pela região, logo que foi aprovada a
criação do referido município, restando naquele simulacro de "ambiente urbano' apenas uma espécie de
cenário de locação de filme terceiro-mundista. ·
Se o interesse público sempre prevalecesse na
interpretação da Constituição, na forma exigida pela
boa hermenêutica, dando-se atenção a seu conteúdo
teleológico, como é próprio do Direito Público, não haveria dificuldade para se entender que ambiente urbano é aquele que o cidadão, dotado do senso corrurn,
não tem dificuldade de aprender, ou seja, uma corrunidade constituída de todos os elementos que compõem
a vida urbana, tais como: número significativo de habitantes, comércio, órgãos e serviços públicos e particulares em funcionamento, templos religiosos e outros.

Julho de 1996

ter - Roberto Requião - Lúcio Alcãntara - Ney
Suassuna -José Eduardo Outra - Edison Lobão
- Ramez Tebet- Pedro Simon - Elclo Alvares Josaphat Marinho - José Fogaça - Francellno
Pereira- Romeu Tuma.
A SRA. PRESIDENTE (Emma Fernandes) -O
expediente lido vai à publicação.
O Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1996,
lido anteriormente, terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art.
64, § 1°, da Constituição, combinado com o art. 375
do Regimento Interno.
De acordo com o art 122, 11, b, do Regirn9nto Interno, a matéria Pocterá receber emendas, pelo prazo de cinco ála5 úteis, perante a Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O
Projeto de Lei da Câmara n" Zl, de 1996 (n" 37195, na
casa de Origem), cujo parecer foi lido anteriormente, !içará sobre a mesa, a partir de 1° de agosto, 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" '31, de 1995, do Senado Federal
Neste insfante, passo a Presidência ao Senador Júlio Campos.

A Sr" Emflia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2!'
V"tee-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a·
Apesar ~e considerar o disposi~o c:onstituciomesa, ofício que será lido pela Sr" 1• Secretária em
nal, que é Ob]eto desta emenda constotucoonal, bem
exercício Senadora Emilia Fernandes
representativo do espírito descentralizador da· Carta
'
É lido 0 seguinte:
•
de 1988 - pródiga na ampliação da autonomia dos _ ·-·
Estados e, principalmente, dos Municfpios em relaÕF. E. CONSTIN"13196
ção às Constituições anteriores -, não posso deixar
Brasma, 2 de julho. de 1996
de admitir que a criação desenfreaçla..~.J!Illnicfpios
stiiniiorPresidente,
tem propiciado, em muitos casos, grande deSperdício
Na qualidade de Presidente da Comissão Esdo escasso dinheiro público que deveria ser destinad<?.
pecial, criada através do Requerimento n• 1.089/95~o a~endiment? básico ~ com_unidades_ pobres do -·sF," "destinada a elaboração dos projetes de lei reontenor b~soleoro, .co~nandll, B!lSim, os ob]etovos ~ui!"
guiadores do texto constitucional alterado pelas
damentaos do Paos, onsculpidos no"ãi!:"2" da Constitu~
Emendas Constitucionais n"s 5, 6 7 8 e 9 de 1995",
ção Federal: "errad.ica( a pobreza e a marginalização e
levo ao conhecimento de Vossa ~lência que esta
reduzir as desigualdaes sociais e regionais'.
..
Comissão aprovou o RelatóriõFinal, em reunião reaDiante do exposto, 'i.cto peiá·ãPiõVação desta
!izada no dia 27 de junho de 1996, e cumprindo as
posta de emenda à Constituição que, no mérito, merece
recomendações constantes do referido Relatório inencõnios, e, quanto a sua constitucionafodaãeeregimenformo a Vossa Excelência o encerramento de suas
tafodade, não há reparos a fazer, pois não se trata de ma!éatividades, nos termos do art. 76, item I, do Regiria incluída entre as constán!eS no art. 60, § 4°, da Constimente Interno do Senado Federal, devendo o seu
tuição Federal, e nem tampouco de matéria rejeitada ou
acervo ser encaminhado ao arquivo.
considerada prejudicada na atua1 sessão legislaliva.
Ao ensejo, reitero os protestos de minha elevaSala das Comissões, ·10 de julho de 1996. da consideração e apreço.- Senador Lúcio AlcãnÍris Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Relatara - Presidente.

p,o::--
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É o seguinte o relatório final:
SENADO FEDERAL
(*) RELATÓRIO N° 3, DE 1996
Da Comissão Especial, criada pelo Requerimento n• 1.089, de 1995, destinada a elaborar os projetes
de lei reguladores do texto constitucional alterado pelas Emendas Constitucionais n• 5, 6, 7, 8 e 9, de 1995.
Relator: Senador Bernardo Cabral
OF. E. CONSTIN°13196
Brasma, 2 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial, criada através do Requerimento n" 1.08919&SF,
"destinada a elaboração dos projetes de lei reguladores
do texto constitucional a~erado pelas Emendas Constitucionais n"s 5, 6, 7, 8 e 9 de 1995", levo ao conhecimento de Vossa Excelência que esta Comissão aprovou
o Relatório Rnal, em reunião realizada no dia 27 de junho de 1996, e cumprindo as recomendações constantes do refericlo Relalório informo a Vossa Excelência o
encerramento de suas atividades, nos termos do art 76,
ttem I, do Regimento Interno do Senado Federal, devendo o seu acervo ser encaminhado ao arquivo.
Ao ensejo, reitero os protestos de minha elevada consideração e apreço. - Senador Lúcio Alcãntara - Presidente.
É o seguinte o relatório final:
SENADO FEDERAL
(*) Relatório n• 3, de 1996
Da Comissão Especial, criada pelo Requerimento n• 1.089, de 1995, destinada a elaborar os projetes
de lei reguladores do texto constitucional alterado pelas Emendas Constitucionais n" 5, 6, 7, 8 e 9, de 1995.
Relator: Senador Bernardo Cabral
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - O relatório a que se refere o expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. projetes que serão lidos pela Sr' 1•
Secretária em exercício, Senadora Emilia Fernandes.
São lidos os seguintes:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - O relatório a que se refere o expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. projetes que serão lidos pela Sr' 1•
Secretária em exercício, Senadora Emilia Fernandes.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 155, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Incentivo à Atlvklade Rural
- PRONAR, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional resolve:
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a criar
o Programa de Incentivo à Alividade Rural- PRONAR.
Art. 2" O Pronar tem como objetivo sustentar e
incrementar a atMdade agrfcola de subsistência na
região Nordeste, de modo a prover os microprodutores rurais do acesso ao crédito agrfcola necessário à
sua manutenção no campo.
Art ao Os recursos do Pronar serão oonstitufdos por.

I - 30% (trinta por cento} dos recursos do Banco do Brasil destinados anualmente ao crédito rural;

11- recursos orçamentários com dotação especifica;
III - 30% (trinta por cento) dos recursos do
Fundo Constitucional de Rnanciamento do Nordeste
- FNE, previstos no art. 159, I, c, da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n• 7.827/89;
IV- outras dotações previstas em lei.
Art. 4° Os recursos do Pronar destinam-se a cobrir financiamentos aos microprodutores rurais do Nordeste, em operações de crécf~o destinadas ao custeio
e investimentos de sua atMdade agrfcola, realizados
com o Banco do Brasil SA e o Banco do Norde~e.
Parágrafo único. É vedada a aplicação de recursos do Pronar para outro fim que não o previsto
no caput deste artigo.
Art. s• Para os efeitos do disposto nesta lei, microprodutor rural é proprietário ou não dos meios de
produção necessários ao desenvolvimento de suas
atividades económicas, em área única e contínua
cujo total seja igual ou inferior a 50 (cinqüenta} hectares, não se computando a !ração inferior a 1 (um)
hectare que exceder desse limite.
Art. 6" O microprodutor rural, definido nos termos do artigo anterior, poderá habilitar-se ao financiamento do Pronar, desde que tenha auferido, no
ano imediatamente anterior ao da solicitação de financiamento, na a!Mdade agropecuária, pelo menos
80% (oitenta por cento) de sua renda total, mediante
o concurso de mão-de-obra familiar.
Ar!. ..,. Não será exdufdo do financiamento previsto
nesta lei, o microprodutor rural do Nordeste que houver
deixado de produzir, na safra anterior ao pleito, em virtude de acidentes climáticos ou por impedimento de acesso ao crédito agrfoola, desde que não esteja inacimpiente com o Banco do Brasil ou com o Banco do Nordeste.
Art 8° As normas da Lei n• 7.827/89 não prevalecem sobre os dispositivos desta lei.
Art go O Poder Executivo regufamentará esta lei no
prazo de. sessenta dias, contado do infclo de sua vigência.
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Art 1 O. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O pequeno produtor nordestino sempre es1eVe
vottado para a produção de gêneros alimentfcios
(feijão, milho, mandioca, inhame etc.), desenvolvendo explorações que, em razão de seu tamanho e
dos níveis de produtividade obtidos, apenas lhe asseguram a subsistência, sua e de seus familiares.
Ainda assim, em decorrência dessa especializa..
ção, o pequeno produtor é responsável por ponderáveis percentuais da produção nordestina das principais
lavouras afimentares, dentre as quais a mandioca
(61%), o feijão (47%) e o milho (46%), que constituem
as culturas de maior peso alimentar naquela região.
No entanto, já a partir do ano de 1988, essas
culturas básicas vêm apresentando quedas significativas de produção. O ciclo de vários anos de fortes
estiagens ocorridas no Nordeste, culminando com a
grande seca de 1993, provocaram grandes prejufzos
à frágil agricuttura de subsistência, penalizando fortemente a categoria de pequenos e microprodutores.
Acresça-se às variações cfimáticas, tfpicas da Região, uma estrutural deficiência no atendimento ao
crédito para os grupos menos aquinhoados de agricultores, cujo acesso aos financiamentos rurais oferecidos toma-Ge particularmente dificuttado, seja em
função das condições financeiras estipuladas, seja
pela impossibRidade de atender às garantias exigidas pelas agências oficiais de crédito.
A constatação dessas limitações de atendimento na área de crédito são reconhecidas pelos
bancos que operam na região. Malgrados os esforços do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste
para oferecer crédito subsidiado para aqueles produtores, o gradativo empobrecimento destes se reflete
na participação cada vez mais diminuta no montante
dos financiamentos contratados.
Os reflexos desses problemas se fazem sentir
no aprofundamento dos nfveis de pobreza rural da
região e, paralelamente, no crescimento da migração para médias cidades e capitais do Nordeste, incapazes da absorver uma população de caracterfsticas rurais e sem qualificação para assumir os limitados empregos urbanos oferecidos.
Traia-se, portanto, de problema que necessita
uma solução especifica e urgente, de maneira que
se evitem os dispêndios federais em épocas de seca
e no atendimento às populações marginalizadas dos
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centros urbanos, expulsas do interior, ao mesmo
tempo que se evite a diminuição ainda maior da produção de alimentos básicos para a população.
O presente projeto de lei vem ao encontro dessas preocupações. Propõe-Ge ao Poder Executivo a
criação do Programa de Incentivo à Atividade Rural
- PRONAR, destinado a garantir o acesso dos microprodutores rurais ao crédito - de custeio e de investimento - aos microprodutores da região Nordeste. A prioridade a ser atribufda a essa categoria de
agricultores está refletida na destinação de recursos
especlficos para os financiamentos e, também, na
caracterização dos produtores a serem beneficiados,
estabelecendo-se, claramente, não apenas a sua
condição de proprietário ou não da terra mas, igualmente, sua dependência econõmica do trabalho
agrlcola.
A proposição prevê, por outro lado, condicionantes especlficos da região, face à ocorrência de
secas que, sabidamente, desorganizam a economia
local e, temporariamente, retiram o microprodutor de
sua atividade primordial. Resguarda-se, ainda assim, o retomo dos financiamentos, por meio dà proibição de concedê-los no caso de inadimplências.
Das fontes de recursos para a execução do
Pronar, além de parte das aplicações do Banco do
Brasil em crédito agrfcola, cumpre destacar o percentual previsto de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste- - FNE, administrado pelo Banco do Nordeste. O FNE foi regulamentado pela Lei n• 7.827/89, a qual estabelece
os mecanismos operacionais de sua execução.
Ainda que pretenda atingir, prioritariamente, as categorias de pequenos e médios produtores- rurais
e urbanos - as regras do fundo não contemplam
condições especiais para os microprodutores rurais, e nem mesmo reservam a estes parte obrigatória dos recursos disponfveis para financiamentos.
Assim, fizemos constar do projeto de lei do Pronar
dispositivo especifico para que o Poder Executivo introduza as modificações cabfveis ao caso dos microprodutores, sem o que o conjunto de disposições daquela norma, adequadas às demais categorias, necessitem revisão.
Certos do mérito da proposição e convictos de
seus dispositivos resultantes sobre uma significativa
camada da população nordestina, é que esperamos
contar com o integral apoio dos ilustres pares ao
presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 1O de junho de 1996. - Senador Guilherme Palmeira.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N°156, DE 1996
Altera os arts. 100 e 102 da Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Ficam acrescentados os parágrafos 1°,
2• e 32 ao art. 100 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as seguintes redações:
"Art. 100. ······················-·········-······-···
§ 1• Somente será considerado tempo
de serviço público o primeiro afastamento do
servidor para estudos no Pafs ou no exterior.
§ 2" Durante os perfodos de afastamento para estudos que se seguirem ao primeiro, o servidor fará jus à manutenção de
incentivo no valor dos vencimentos, como se
em atividade estivesse, exclufdas as vantagens permanentes fundamentadas nesses
respectivos tempos de serviço.
§ 3" Durante o período de afastamento
de que trata o parágrafo anterior serão garantidos aos dependentes os direitos previstos no inciso 11 do art 185 desta Lei."
Art 2• O inciso VIl do ar!. 102 da Lei n• 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 102. ····-··············--··-·····--..·-

VIl - missão oficial no exterior, quando
autorizado o afastamento;"
Art 3' Fm acrescenlado irM::iso XI ao art. 102 da Lei
11' 8.112, de 11 de dezembro, com a seguinte redação:
"Art. 102. ···-··················-····-·····--····
XI - o primeiro perfodo de afastamento
do servidor para estudo no exterior."
Art 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O servidor público civil da União tem direito a
afastamento para "estudos ou missão no exterior",
nos termos do art 95 da Lei n• 8.112190.
No gozo desse direito, cujo prazo está limitado
a quatro anos, restam intactos os vínculos desse
servidorr com a administração pública. A limilação
pretendida versa sobre a impossibilidade de, sob o
mesmo argumento, afastar-se novamente o servidor
antes do transcurso de prazo igual ao do primeiro
afastamento no órgão em que lotado, onde deverá
permanecer em exercfcio.
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O art 102, em seu inciso VIl, por seu turno,
considera como de efetivo exercício tal afastamento,
numa criação ficcional que permite, em tese, a um
servidor que tenha 30 anos de serviço, e direito, portanto, à aposel)ladoqa com proventos proporcionais
a esse período, a obtenção da inatividade, mesmo
existindo dentro do lapso até três perfodos de quatro
anos de afastamento para estudos no exterior. É fácil de ver que nesses doze anos nenhum serviço foi
prestado pelo servidor ao Poder Público.
Não diminui a importância e o peso dessa possibilidade a constatação de que, também em tese, a
qualidade dos serviços prestados no outro lapso de
18 anos possa ser superior, em virtude do aprimoramento técnico-intelectual obtido pelo servidor a partir
desses estudos. E não diminui porque permanece
legal uma retribuição por proventos por trinta anos
de serviços públicos prestados, dos quais apenas
clezoito o foram efetivamente.
Essa possibilidade de incremento de qualidade
não justifica o encargo gravoso ao erário na forma
em que posto. A contrapartida do valor dos proventos e do direito a eles parece minguada, uma vez
que, em realidade, cada dia de serviço efetivamente
prestado ao Poder Público e, portanto, ao contribuinte, está sendo valorizado em dobro.
De outra parte, consideramos paternalista a lei
que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores
públicos civis da União ao aceitar a contagem plena,
para lodos os fins, do tempo de estudos. O Tesouro é
onerado duplamente, tanto quando banca tais estudos,
quando paga proventos a ·servidor que se aposenta
sob uma base onde se insere esse tempo fícto.
Para preservar as faces boas nas duas situações, e em busca do que estimamos ser a eqüidade
na relação laboral entre o Estado e seus prepostos,
estamos apresentando o presente projeto de lei.
Em seus primeiros artigos, o projeto altera a
previsão do inciso VIl e insere um inciso XI no art.
102 da Lei n• 8.112190, para, no conjunto, excluir da
contagem para todos os fins, como de efetivo exercício, do tempo correspondente a todos os afastamentos para estudos após o primeiro, o qual permanece
coberto por essa prerrogativa, como política de incentivo profissional.
Na alteração proposta ao art 100, onde se encontra a regra geral da contagem do tempo de serviço, aprofundamos o tratamento da matéria para deixar certo que:
a) somente o tell)po do primeiro afastamento
para estudos, no Brasil ou no exterior, será considerado como de efetivo exercfcio;
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b) o servidor terá direito a incentivo em valor
idêntico aos vencimentos que perceba, com todas
as vantagens permanentes que lhe sejam ocnferidas, como se em exercício estiveSse, excetuandô as
que deocrreriam do tempo de serviço não prestado
correspondente aos afastamentos para estudos que
se segurem ao primeiro. A referência a "vencimentos" observa a nova redação imposta à Lei n•
8.112190 pela Lei n• 8.852194;
c) os dependentes do servidor em estudo no
País ou fora dele, em qualquer dos períodos de afastamento, têm direito à percepção dos benefícios legais
garantidos pelo art. 185 da Lei n" 8.112190, quais sejam a pensão vitaiícia e temporária, o auxmo-tuneral, o
awalio-reclusão e a assistência à saúde.
Temos por razoável a nova disciplina que pretendemos conferir à matéria, por preservar os inte-.
resses do servidor e da administração, reequifibiando uma equação que pendia contra os interesses
públicos que devem reger o funcionamento do aparato estatal.
Eis porque pensamoS corita{ com â .àpr9itação
deste Pa~amento para o projeto de lei em tela
Sala das Sessões, 1O de junho de 1996. :.. Senador Júlio Campos, PFL-MT. · ·
•
. ' .
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico do5
servidores públicos civis da· União, das
autarquias e suas fundações públléas federais.
Art 100. - É ocntado para todos os efeitos o
tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
·
Art 102. Além das ausências ao serviço previs-

tas no art 97, são ocnsiderados como de efetivo
exercício os afastamentos em virtude de:
1- férias;
li - exercício de cargo em ocmissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União,
dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
III - exercício de cargo ou função de governo
ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;
IV - participação em programa de treinamento
regularmente instituído;
V - desempenho de mandato eletivo federai,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto
para promoção por merecimento;
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Vi -júri e outros serviços obrigatórios por lei;
Vil - missão ou estudo no exterior, quando au-

torizado o afastamento;
VIII -licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade; .
b) para tratamento da própria saúde, até 2
(dois) anos;
c) para o desempenho de mandato classista,
exceto para efeito de promoção por merecimento;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) prêmio por assiduidade;
f) por convocação para o serviço militar;
IX - deslocamento .para a nova sede de que
trata o art 18;
X :... participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação
desportiva nacional, no País ou no exterior, ocnforme disposto em lei espeCffioa
':

'

·.

Art"185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:
I - qúailto ao servidor: · · ·
a) aposentadoria;
b) auxmo-nátaJldade;
c) saiário-famnia;
d) licença para tratamento de saúde;
e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
f) licença por acidente em serviço;
g) assistência à saúde;
h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias.
ii - quanto ao dependente:
a) pensão vitalícia e temporária;
b) auxmo-funeral;
c) auxmo reclusão;
d) assistência à saúde.
§ 1° As aposentadorias e pensões serão c.1ncedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades &os
quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.
§ 2° O recebimento indevido de benefícios por
fraude, dolo ou má fé, implicará devolução ao erário
do total aLÍferido, sem prejuízo da ação penai cabível.

A Comissão de Constituição, Justiça
Cidadania- Decisão Terminativa

e

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Os projetes serão publicados e remetidos às Comissões
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competentes, devendo a sua tramitação ser iniciada
no dia 1° de agosto do corrente ano.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pela Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Emília
Fernandes.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 659, DE 1996
Requeremos, na forma do § 2° do art 50, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do
Regimento Interno, sejam prestadas as seguintes informações pelo Banco Central, por intermédio do Ministério da Fazenda.
1) Quanto já foi despendido, em forma de auxílio, empréstimo, ou a qualquer título, pelo Banco
Central, em favor do sistema financeiro, e quais, nominalmente, as instituições beneficiárias e os respectivos valores?
2) Responde o Banco Central, de qualquer
modo, por indenizações a bancários, em virtude da
chamada 'despedida voluntária', provocada pelas
organizações ou instituições a que se refere a inda·
gação anterior?
3) Nas negociações para aquisição ou absorção de um banco por outro, o Banco Central ressalvou ou ressalva, de qualquer modo, a situação dos
servidores do banco adquirido ou absorvido?
4) Foram ou são proporcionados recursos do
Proer após a aquisição ou absorção de um banco
por outro? A que tftulo? Quais as instituições assim
beneficiadas, com os respectivos valores?
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - J~
saphat Marinho.

(A Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N° 660, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2°, da
Constituição Federal e 117 do Regimento Interno do
Senado Federal sejam solicitados ao Banco Central
do Brasil, através do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, os seguintes documentos:
- Cópia do(s) contrato(s) assinado com a
agência de publicidade Denison para criação, produção e veiculação da propaganda comemorativa do
Plano Real.
- Cópia do briefmg que serviu de .roteiro bási·
co à elaboração da referida campanha.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1g96. - Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO N° 661, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 115 e 116 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento as
seguintes informações:
1 - Quais os critérios técnicos e as bases jurfdicas que orientaram o cancelamento de dotações
orçamentárias, no valor de R$7,6 bilhões, referentes
a emendas parlamentares inclufdas no Orçamento
de 1996?
2 - Quantas e quais as cidades incluídas no
Programa Comunidade Solidária foram beneficiadas
por convênios para repasse dessas verbas?
3 - Nomes dos Parlamentares autores dessas
emendas.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - Senador Gilberto Miranda.

· (A Mesa para decisão)
REQUERIMENTO NO 662, DE 1996 ,.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 115, 116 e 117 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam soliciladas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda os seguintes
documentos e informações:
1 - Contrato(s) com a(s) empresa(s) que prestou (prestaram) serviços de conservação e limpeza
nas dependências do Ministério no ano de 1995;
2 - Comprovantes das respectivas despesas
com esses serviços; e
3 - Quanto o referido Ministério gastou em
1995 com serviços de conservação e limpeza? (Favor encaminhar relação discriminada dos itens envolvidos.)
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - Senador Gilberto Miranda.

(Á Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N• 663, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art 50, § 2", e
na forma regimental do art 216, requeiro sejam solicitadas ao Senhor Ministro Antônio Kandir, a respei·
to dos Fundos de Pensão das Estatais, as seguintes
.
informações:
1. O Conselho de Controle das Estatais determinou recentemente auditoria para exame das contas dos Fundos de Pensão das Estatais e quais as
empresas envolvidas?
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2. Se houve a determinação, gostaria de receber os Relatórios, principalmente o da Petros, se
esta foi objeto de auditoria.

Justmcação
No Congresso Nacional o terna "Fundos de
Pensão" tem provocado inúmeros pronunciamentos
demonstrando a nossa preocupação com o tema,
que traz enormes repercussões tanto na economia
nacional, como para os beneficiários dos Fundos. O
assunto já mereceu até'CPI, na Câmara dos Deputados, e as informações que temos recebido são as
mais evasivas possrveis.
Recentemente, tivemos noticias de intervenção
da Diretoria da Petrobras na Petros, decisão esta
que vem corroborar as nossas dúvidas quanto à estabilidade dos Fündos de Pensão das Estatais.
Resta-nos, pois, solicitar as informações necessárias para uma melhor avaliação· do assunto.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - Senador Lúcio Alcintara.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 664, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50 da
Constituição Federal, combinados com o artigo 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda as seguintes informações:
1. Qual o valor, em reais, lançado e arrecadado
do ITR, por estado e Brasil, por faixas de áreas abaixo discriminadas, nos perfodos de 1991, 1992, 1993,
1994 e 1995 (i.é, o ITR lançado antes da suspensão)?
Faixas de área
-até25 ha
-de25a50ha
-de SOa 100ha
-de 100 a 1.000 ha
-de 1.000 a 5.000 ha
-de5.000a 10.000ha
- de 10.000 a 50.000 ha
-de 50.000 a 100.000 ha
-de 100.000 a 500.000 ha
-acima o:!e 500.000 ha
2. Número de imóveis la'lçados e que pagaram
o ITR/91, 92, 93, 94 e 95 (para os estados em que
forma lançados), por estado e Brasil, por faixa de
área.
3. Valor, em reais e a preços de julho/96, e percentual da inadimplência (lançado/arrecadado), por
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estado e Brasil, do ITR/91, 92, 93, 94 e 95, por faixa
de área.
4. Valores recolhidos, em reais e a preços de
julho/96, da CNA e Contag, por estado e Brasil, nos
perfodos de 91, 92, 93, 94 e 95, antes e depois da
suspensão.
5. Qual o custo operacional do lançamento do
ITR/95 (suspenso), em reais e a preços de julho/96,
e qual o custo previsto para relançamento.
6. Perfodos a SRF deu publicidade oficial ao
lançamento do ITR, quais os meios de comunicação
utilizados e qual o custo.
7. Percentual dos valores lançados e recuperados em função de ações fiscais (cobrança) por perfodo, por estado e Brasil, e por faixas de imóveis.
8. Número de propriedades rurais isentas, tributadas e total, por estado e Brasil, por faixa de
área, nos perfodos de 91, 92, 93, 94 e 95, bem
como exposição dos motivos da isenção dos imóveis
acima de SO.OOOha.
9. Número de imóveis rurais pertencentes a
·•
pessoas ffsicas e jurídicas, para faixas de:
- 10.000 a SO.OOOha
-50.000a 100.000ha
-100.000 a 500.000ha
- acima de 500.000ha
1O. Número de contribuintes detentores de
imóveis acima de 1O.OOOha, que não apresentaram
dectaração de IRPF e IRPJ, e respectivos perfodos,
bem como quais as providências adotadas pela SRF
em relação a essas omissões.
11. Quais os motivos técnicos da suspensão
do ITR/95.
12. Quais os motivos impeditivos do lançamento do ITR/95 no próprio ano de 1995.
13. Qual a previsão dos valores a serem lançados e arrecadados pelo ITR/95 e ITR/96.
14. Quals as razões dos afastamentos da Delegada Mônica Moreira da Rocha e da Delegada SuiJsti.
tuta Fátima Maria Gondim Bezerra Faria da Delegacia
da Receita Federal do Ceará, diante do empenho de
ambas em cobrar mais efiCientemente o ITR?
15. Considera o Ministro da Fazenda que o ITR
é importante instrumento de estimulo ao uso produtivo da terra e de justiça fiscal?

Justificação
Concebido como braço fiscal da reforma agrária, o ITR objetiva impedir a manutenção do latifúndio improdutivo, ocorrendo, no entanto, que o caláter progressista da pertinente legislação (Estatuto da
Terra) vem sendo minado há três décadas por há-

Julho de 1996

ÀNAIS DO SENADO FEDERAL

beis manobras das oligarquias fundiárias do pafs. A
ineficácia fiscal e a inocuidade fundiária do ITR foram arquitetadas e geridas de forma a impedir qualquer penalização sobre o latifúndio improdutivo. Assim, até 1994, a própria lei encarregava-se de reduzir o tributo. No âmbito da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza, tal orientação culminou com o
recente afastamento· da Delegada Mônica Moreira
da Rocha, e de sua substituta, Fátima Maria Gondim
Bezerra Faria.
As medidas punitivas adotadas contra as nomeadas seiVidoras da Receita Federal abortam o
único ataque frontal ao latifúndio, por elas conduzido
na forma da legislação em vigor. As suas exonerações ocorreram justamente quando a Delegada desenvolvia uma ação fiscal, inédita no pafs, compartilhada com o Incra, lbama e Emater, consistente na
cobrança pessoal de todos os devedores com propriedades acima de 10.000 hectares.
Ainda a propósito da matéria, importa assinalar
que em 19-5-96, o Secretário da Receita Federal,
Sr. Everardo Maciel, declarou ao jornal Folha de
S.Paulo que o ITR era um imposto "ineficiente• e
"impossfvel de ser fiscalizado". Todavia, a Delegada
exonerada, baseada nos bons frutos de sua ação
fiscal, havia observado no mesmo jornal, em 16-596, que o imposto era passivei de ser administrado
eficientemente e que os obstáculos eram apenas políticos. Os resultados obtidos no Ceará falavam por
si: a inadimplência caiu de 94% para 6%.
Com relação, ainda, aos óbices de caráter eminentemente polfiicos erigidos contra a eficiente administração do ITR, convém recordar que em 29-396, por pressão da chamada bancada ruralista no
Congresso Nacional, o lançamento do ITR/95 foi
suspenso pela Secretaria da Receita Federal, quando mais da metade dos imóveis (os pequenos) já haviam recolhido o tnbuto, mesmo antes do vencimento. Do total lançado (R$1,9 bilhão), foi recolhido
1,3% do valor. Entretanto, dos 1,4 milhão de propriedades rurais alcançadas pelo lançamento, 58% já
haviam pago o imposto, comprovando-se, dessa forma, que os pequenos proprietários recolheram o tributo devido.
A inadimplência histórica do JTR se deve essencialmente às grandes propriedades. Com efeito,
com base em levantamentos a que tivemos acesso,
constatamos que 82% das propriedades até 100
hectares pagaram o ITR/94, enquanto os imóveis
acima de 500.000 hectares nada pagaram.
lnobstante o valor irrisório do tributo por hectare os dados dispiniveis demonstram de forma elo-
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quente que ele decresce à medida em que se amplia
o tamanho do imóvel. Assim, a tributação média efetiva no Brasil, via ITR representa apenas 0,0002"/o
do PIB razão pela qual jornal Folha de S. Paulo,
edição de 11-6-96 qualificou o pafs como imóvel no
ranklng mundial da não tributação da terra.
Por outro lado, a transferência da competência
administrativa do ITR para os municípios, tal como
engendrada pela bancada ruralista, configura uma
astuta monobra politica. Com efeito se já não pagam
o tributo sob a administração da União Federal seria
igenuidade acreditar que maiores proprietários rurais
e devedores contumazes passem a pagar o imposto
sobre a terra improdutiva pela simples razão de que
o imposto passou a ser administrado pelos muncipios ou pelos estados.
Estudos da Secretaria da Receita Federal demonstram que a maioria dos municípios brasileiros
notadamente os pequenos nos quais se concentra o
maior número das grandes propriedades rurais e os
problemas fundiários mais grave nada arrecadam
via ITR dada a complexidade e dinamismo da; pertinente legislação, situação agravada pelo fato de não
disporem de máquina fiscal e pelas injunções políti·
cas que inviabilizam qualquer ação fiSCal. Assim, a
propalada transferência da competência administrativa do ITR para os municípios configuraria, na prática, a decretação da imunidade do latifúndio.
Ao confirmar o potencial tributário e a eficácia
administrativa da gestão do tributo, a Delegada Mônica Moreira da Rocha contestava a proposta daqueles que pretendem o ITR como tributo de competência dos municfpios para melhor sepultá-los em
definitivo. A Delegada Substituta Fátima Maria Gondim
Bezerra Faria, por seu turno, exonerada na mesma
data sustentava tecnicamente a manutenção do ITR
na Competência da União Federal e a gestão compartilhada do tributo com órgãos igados à questão da terra de eliminar o descaso com que o ITR vinha sendo
administrado pelas anteriores administrações da Delegacia da Receita Federal no Ceará.
Diante destes fatos, considero da maior relevância que o Ministro da Fazenda possa esclarecer
as razões que levam o governo a registrar arrecadação tão irrisória do ITR e que levaram à decisão de
afastar de postos chaves pessoas que se empenhavam para a reversão desse quadro.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - Senador Edurdo Suplicy.

(Á Mesa pélta decisão)
O Sr. Esperlcllão Amln - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex"
tem a palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, penso que esses requerimentos versam sobre matéria
econõmica relevante e eu gostaria de conhecê-los.
A Senadora Emília Fernandes poderia ler o que fosse essencial.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esclareço ao nobre Senador e Uder Esperidião Amin que nenhum desses requerimentos serão submetidos à votação nesta sessão e, por isso, apenas a súrrula é lida.
•o art. 241 do Regimento Interno diz:
•Art. 241. As proposições que· devam
ser objeto de imediata deliberação do Plenário serão lidas integralmente, sendo que as
demais anunciadas em súmula. •
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos tennos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pela Sr" 1• Secretária em exercfcio, Senadora Emília
Fernandes.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO W665, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro nos tennos do art. 256, § 2" •a• do
Regimento Interno a retirada em caráter definitivo
do Requerimento n• 620, de 1996.
Salas das Sessões, 1O de julho de 1996. - Ney
Suassuna. ·
REQUERIMENTO N° 666, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro nos tennos do art. 256, § 2" 'a' do
Regimento Interno a retirada em caráter definitivo do
Requerimento n• 621, de 1996.
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - Ney
Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -A Mesa
defere os requerimentos lidos.
Sobre a mesa requerimento que será fido pela Sr"
11 Secretaria em exercfcio Senadora Emifla Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO W 667, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro nos tennos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada em caráter definitivo do Projeto de
Lei do Senado n• 249, de 1995.
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Sala das Sessões, 1O de julho de 1996. - Ney
Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Requerimento será publicado e inclufdo em Ordem do
Dia, nos tennos do art. 256 item b do Regimento lntemo.
Sobre a mesa requerimento que será lido pela
Sr.• 11 Secretária em exercfcio, Senadora Emília
Fernandes.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO W 668, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno
requeiro dispensa de interstfcio e prévia distribuição
de avulsos do Parecer n• 402, de 1996, sobre a
Mensagem n• 193, de 1996, pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado Féderal o nome do Doutor João Creste Dalazen, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho,
da 9" Região, com sede em Curitiba - PR. para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo
de Ministro Togado na vaga reservada à magistiatura trabalhista de carreira e deconrente da apoSentadoria do Ministro lndalécio Gomes Neto, a fim de
que matéria conste da Ordem do Dia da próxima
sessão.
·
Sala das Sessões, 1O de julho de 1996 - Roberto Requlão- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (JOiio Campos) - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pela Sr" 11 Secretária em exercfcio, Senadora EmUla Fernandes.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO W 669, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de intersticio e prévia distribuição
de avulsos do Parecer n• 403, de 1996, sobre a
Mensagem n• 194, de 1996, pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor Milton de Moura
França, Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 151 Região, com sede em São Paulo- Capital. para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no
cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à ma-
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gistratu,.,;_ trabalhista de carreira e diicorrente da
aposentadoria do Ministro José Ajuricaba da Costa e
Silva, a fim de que matéria conste da Ordem do Dia
da próxima sessão.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1996.- R~
berto Requlão- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr" 11 Secretária em exercfcio, Senadora Emflia Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO W 670, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com o art. 397, I, do Regimento Interno,
requeiro seja convoçado o Ser)hor Mi!l~ro dos
Transportes, para comparecer perante o Plenário do
Senado Federal, a fim de prestar esclarecimentos à
casa acerca do papel do Ministério dos Transportes
no âmbito do programa de desestatização e descentralização administrativa das atividades tradicionalmente exercidas pelo setor público, bem como, das
condições da malha rodoviária federal.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1996.- Senador Jader Barbalho, Uder do PMDB. .
O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - O requerimento lido será inclufdo em Ordem do Dia, nos
termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presidência, não havendo objeção do Plenário, fará incluir na Ordem do Dia da presente sessão, como
itens 3 e 4, os Pareceres referentes às Mensagens
n•s 193 e 194 de 1996, relativas à escolha de autoridades, cujos requerimentos de U!Qência foram aprovados agora. (Pausa)
Encontram-se à disposição dos Srs. Senadores, nas bancadas, avulsos das referidas mensagens e cópia dos respectivos pareceres proferidos
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Estão inscritos, para fazer uso da palavra por
cinco minutos, após a Ordem do Dia, os Srs. Lideres
Jader Barbalho, do PMDB e Júnia Marise, do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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Item 1:
Segundo dia de discussão, em primeiro turrio,· da Prill>osta de Emenda à Constituição n• 23, de 1996, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros Srs. Senadores,
que aHera o § 7" do art 14 da Constituição
Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres e Bernardo Cabral.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento lnter·no, a matéria constará da Ordem do Dia, durante
cinco dias úteis consecutivos, em fase de discussão,
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas
por, no mfnimo, 113 da composição do Senado.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -As matérias constantes dos Hens n•s 2, 3 e 4 da Ordem do
Dia da presente sessão, de acordo com o disposto
no art 383, g e h, do Regimento Interno, devem ser
apreciadas em sessão pública, procedendo-se à votação por escrutfnio secreto.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2:

e

Discussão, em turno único, do Parecer
n• 385, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem no 182, de 1996 (n• 536196, na origem),
de 1O de junho do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor
José Carlos Perret SchuHe, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Suplente de Ministro Classista Temporário,
representante dos Trabalhadores, no triênio
de 1996 a 1999.
Discussão do Parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A Mesa solicHa aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -Sr.
Presidente, o PT se abstém de votar.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - PT,
abstenção.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
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te da aposentadoria do Sr. Ministro lndalécio
• Gomes Neto.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)

Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Ademir Andrade- Artur da TávolaBello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares EmOia Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Aaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto
Miranda - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris
Rezende - Jader Barbalho -Jefferson Péres -João
França - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Agripino - José Alves -José Bonifácio -José Eduardo Outra- José lgnácio Ferreira
- José Roberto Arruda - Junia Marise - Lauro Campos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre
Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebel - Regina Assumpção - Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha UmaSebastião Rocha - Sérgio Machado - Valmir Campelo- Vilson KleinObing- Waldeck Onlelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vota-

ram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO 3.
Houve 8 abstenções.
Total: 59 votos.
Aprovada a matéria
Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto 'abstenção'.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Ata
registrará o voto de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)
3:

-nem

Discussão, em turno único, do Parecer
n• 402, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem
n• 193, de 27 de junho de 1996, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal a escolha do
Senhor João Creste Dalazen, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Togado, na vaga reservada à magistratura trabalhista de carreira e decorrem-

VOTAM OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares - Ademir Andrade - Artur da Távola Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy Elcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitacio Cafeteira- Emendes Amorim- Esperidião Amin- Aaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Carnata - Gilberto Miranda - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João França - Joel
de Hollanda- Jonas· Pinheiro- Josaphat M~nho
José Agripino - Jpsé Alves - José Bonifácio - José
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra- Júnia Malise - Lauro Campos - Lucfdio Portella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Nabor JúniorOnofre Quinan - Osmar Dias- Ramez Tebet- Regina Assumpção - Roberto Requião - Romero Jucá
-Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sérgio Machado- Valmir Campelo- Wilson KleinObing - Wal-

deck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO 4.
Houve 3 abstenções.
Total: 63 votos.
Aprovada a matéria.
Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Parecer
n• 403, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 194, de 27 de junho de 1996, através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a escolha do Sr. Milton de Moura França
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro togado, na vaga reservada à Magistratura, decorrente da aposentadoria do Sr. José Ajuricaba da Costa e
Silva.
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Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

(Procede-se ã votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Ca~os Magalhães - Antônio Ca~os
Valadares - Ademir Andrade - Artur da Távola BeiJo Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Ca~os Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão Eduardo Suplicy- Elcio Alvares -Em ma Fernandes
- Epilácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França - Joel
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Bonilácio - José Eduardo Outra - José Eduardo
Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José
Roberto Arruda - José Serra - Júnia Marise - Laura
Campos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcántara - Lúdio
Coelho - Marina Silva - Mariuce Pinto - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Quinan- Osmar Dias
-Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
-Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu TumaRonaldo Cunha Uma - Sérgio Machado - Valmir
Campala- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO 6.
Houve 5 abstenções.
Total: 66 votos.
Aprovada a matéria.
A Mesa Diretora ·comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da presente votação.
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -As matérias constantes dos Itens 5 e 6 da Ordem do Dia
da presente sessão, nos termos do parágrafo único
do art. 383 do Regimento Interno deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, gostaria que ficasse registrado meu
voto.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) - Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex" mandasse registrar o

meu voto •sim•.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Constará em Ata.

(A sessão llansforma-se em secreta ãs
17h22mine volta a ser pública ãs 17h27min.)
São os seguintes os itens apreciados em
são secreta:

ses-

-5MENSAGEM N°150, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em tumo único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 150, de
1996 (n• 327196, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nom!! do Senhor Geraldo Alfonso Muzzi, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador
do Brasil junto à República Federal da Nigéria, exercer a de Embaixador do Brasil junto
0
à República do Benin.

-6MENSAGEM N°157, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a MENSAGEM N" 157,
DE 1996 (n" 347196, na origem), pela qual o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Senhor
SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE. Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular da China. exercer a de Embaixador do
Brasil na Mongólia.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A sessão volta a ser pública.
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia
Marise, Lfder do PDT, para uma comunicação de interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso 11,
alfnea b, do Regimento Interno.
A SRA. JÚNIA MARISE {PDT-MG. Como LIder.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste
mês em que o Governo comemora dois anos da implantação do Plano Real, foram veiculadas propagandas ofiCiais com dados um tanto quanto inverfdicos e que merecem ser devidamente esclarecidos à
nossa população.
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Na realidade, o Governo precisa prestar contas

à sociedade sobre o custo real do Piano de Estabilização Económica, e isso, evidentemente, não deve
ser tarefa fácil, pois a realidade está ar para demonstrar que este Governo descuidou-se, e muno,
das atividades sociais.
O jornal O Globo, na sua edição de hoje, noticia que a Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias, por seus técnicos, apurou
que as contribuições soci~is renderam, de janeiro a
maio deste ano, recursos da ordem de R$8,13 bilhões, mas que somente a metade desses recursos,
isto é, R$4,25 bilhões, chegaram aos programas administrados pelos ministérios da área social. A outra
metade foi destinada para o Fundo de Estabilização
Fiscal e para encargos previdenciários da União.
Ninguém, neste País, deseja a volta da infla·
ção. Todos nós queremos uma moeda forte que dê
suporte a uma economia estável. Porém, esse objetivo não pode ser alcançado às custas do desemprego e da desaceleração da própria economia, pois a
Nação não quer um Estado forte simplesmente.
Quer mais que isso; quer uma sociedade sadia, em
plena condição de desenvolvimento.
Esta semana o Governo acena com a possfvel
intervenção nos fundos de pensão das estatais, a
começar pela Petros, da Petrobrás, no qual a fiscalização governamental já tem notrcia de um rombo
estratosférico, que, no futuro, findará por inviabilizar
os pagamentos devidos aos próprios pensionistas.
Não diz o Governo, todavia, que sua própria
política é a responsável pelas crises que acontecem no presente. Com efeito, ao manter uma política de engessamento das empresas e de não
contratação de novos quadros, o Governo não só
alimenta o desemprego como impede o aparte necessário de novos recursos para a manutenção do
sistema previdenciário, que o próprio Estado in·
centivou no passado.
Essa desordem é o resultado da insensibilida·
de dos gestores da polftica, que privilegiam a estabi·
lização da moeda em detrimento do social. O Brasil
reclama uma política estável para o setor social, que
não sujeite o povo a incertezas decorrentes da su·
cessão de seus govemantes.
Outro dado significativo para o qual o Governo
deveria atentar é o custo da estabilização da moeda,
que alimenta o empobrecimento de setores cruciais
da nossa economia, como os da pequena e microindústria, por exemplo.
Esse setor, de acordo com o Presidente do
SIMPI, para 5e manter e sustentar o índice de em-
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prego ideal, foi penalizado com o aumento quase insuportável do seu endividamento, de 29% para 57%
do início do Plano Real até o úHimo mês junho.
As altas taxas de juros, BSS!JCiadas à implanta·
ção de uma política de facilidade do ingresso de produtos estrangeiros com preços e qualidade mais
competitivos que os nacionais, se de urr. lado pode
resultar no aprimoramento dos bens aqui produzi·
dos, por outro repercute no desemprego, gerando
graves conseqüências sociais.
Essa insatisfação vem aumentando dia a dia,
corno uma pressão contida, prestes a explodir em
forma de crise institucional com efeitos imprevisíveis.
·
É bom convivermos com a estabilidade da
moeda, mas já passou da hora de o Governo transportar os ganhos do Real para a educação, para a
saúde, para os transportes para a habitação, enfim,
11ara as atividades sociais básicas, infelizmente relegadas a planos secundários. Isso, a nosso ver, é razão suficiente para este Governo não exagerar nas
comemorações e nas suas propagandas utanistas.
Ao invés de tentar passar para o povo a idéia
distorcida de que o Plano Real já é um sucesso. melhor seria que o Governo tentasse explicar com honestidade e sem demagogia por que as contas públicas se deterioraram em 1995, por que a ajuda aos
bancos fiZeram a dívida pública crescer mais de
150% no Plano Real, por que todas as soluções
apresentadas para salvar setores como o da saúdê
dependem de maiores sacrifícios da população a
exemplo da CPMF, que o Governo insiste em ·1er
aprovada pelo Congresso, ao contrário do que deseja o povo.
Diante desse quadro, diante de tantas incertezas quanto aos rumos da nossa sociedade, por não
sabennos exatamente os custos que ainda haveremos de pagar pela estabilização da moeda, a população vive hoje com perplexidade, indiferente às comemorações da implantação do Plano Real, tendo
em vista a ausência de politicas sociais, a quebra·
deira do setor produtivo e o crescimento do desemprego.
Por isso, Sr" Presidente, o País espera ainda
que, além do Plano Real, o Governo promova o desenvolvimento econõmico e sociaL Tenho alertado
aqui, em várias oportunidades, para as conseqüên·
cias gravfssimas dessa situação em todo o Brasil,
não apenas pelo aumento do desemprego, mas principalmente por causa dos problemas sociais.
O Governo não tem um programa de moradia.
O Governo não tem um programa para melhorar o
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atendimento à saúde da população. O Governo não
procura ampliar a rede de escolas no Pafs. Em nosso Estado, por exemplo, Minas Gerais, até hoje não
se construiu uma escola estadual, de responsabilidade do próprio Governo Federal. São sérias as
conseqüências na área da moradia, haja vista a criação e ampliação do movimento dos sem-casa. ·De
um lado, o movimento dos sem-terra clama por um
pedaço de chão para trabalhar; de outro, o movimento dos sem-casa cresce assustadoramente, trazendo conseqüências gravfssimas. Famflias inteiras,
em Belo Horizonte e no interior do nosso Estado, estão hoje invadindo inclusive terrenos privados, particulares, em busca de um lugar para construir a
casa própria. Essas conseqüências são cada vez
maiores.
É lamentável que hoje o Governo injete tantos
recursos numa campanha publicitária milionária para
comemorar o aniversário da implantação do Plano
Real, mostrando seus ganhos e, ao mesmo tempo,
permita que famflias inteiras vivam debaixo de lonas
sem as mfnimas condições de vida.
Com essas considerações, quero reafirmar,
mais uma vez, a nossa cobrança ao Governo, que
comemora, nesse momento, o aniversário da implantação do Plano Real, da estabilidade da moeda,
mas que se esquece de promover as correções de
rumo, tão necessárias para colocar o dedo na ferida
e curar essa grande chaga social, que, cada vez
mais, está provocando a miséria, a fome e o desemprego.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

sua

Durante o discurso da Sr" Júnia Marise, o Sr. Júlio Campos, 2." Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pela Sra. Emflia Fernandes, sup/enfB
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barba·
lho, como Líder.
V. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Lfder. Sem revisão do orador.)- Sr' Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, quero apenas registrar o envio de
requerimento Mesa, visando à convocação do Ministro dos Transportes, Deptitado Odacir Klein, ao plenário do Senado Federal, para falar a respetto da
sua Pasta e, de modo especial, da descentralização
administrativa, da desestatização em nfvel do Ministério dos Transportes e da sttuação da malha viária
no Pafs.
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O Ministério dos Transportes, por si só, justifica
a sua importância na economia brasileira e na vida
nacional. Lamentavelmente, estamos assistindo às
manifestações de apreensão, com justa razão, em
relação à situação da malha rodoviária brasileira e a
tantas outras atividades de responsabilidade do Ministério dos Transportes. Ao mesmo tempo, tomamos conhecimento dos cortes drásticos no Orçamento da União, a titulo de contingenciamento no
âmbtto do Ministério dos Transportes.
Não desejo regionalizar a questão da vinda do
Ministro dos Transportes a esta Casa, mas gostaria
de lembrar as dificuldades pelas quais passa o povo
do Pará e da região amazônica por causa de rodovias fundamentais como a Santarém-Cuiabá, a Transamazônica e tantas outras rodovias federais, seguramente a mesma situação que é vivenciada por populações de outros Estados brasileiros. Por isso
mesmo consideramos adequada a vinda do Ministro
dos Transportes ao plenário do Senado, para que
ele possa falar sobre a polftica atual do Ministério
dos Transportes, em nfvel de descentralização, em
nfvel de desestatização, bem corno a situação da
malha rodoviária do Pafs e as questões o~ntárias do seu Ministério.
'
Era esse o registro, Sr" Presidente, que gostaria de fazer neste momento, no sentido da aprovação deste requerimento e da vinda do Ministro ao
plenário do Senado.
O Sr. Ernandes Amorim - Sr" Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
A SRA.. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Tem V. Ex" a palavra.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr" Presidente, Srs. Senadores, no momento que se
ãiSCule o problema da reforma agrária no Pafs, o problema dos sem-tena, tomei conhecimento que as superintendências estaduais do INCRA, há mais de seis meses, mais precisamente até o cfa 22 de junho deste ano,
receberam do Governo Federal os seguintes recursos:
Ácre, R$52.547,00; Alagoas, R$1.043,00; Amazonas,
R$704.791,00;
Amapá,
R$247.091;
Bahia,
R$318.598,00; Ceará, R$78.943,00; Distrno Federal,
R$7.078,00; Espfrito Santo, R$2.929,00; Goiás, nenhum centavo; Maranhão, R$154217,00; Minas Gerais, R$80.477,00; Mato Grosso do Sul, R$156.526,00;
Mato Grosso, R$90.949,00; Pará, R$751.589,00; Paralba, R$27.801,00; Pernambuco, R$3.637,00; Piauf,
R$3.688,00; Paraná, R$100.073,00; Rio de Janeiro,
R$33.663,00; Rio Grande do Norte, R$4.130,00; Rondônia, R$41.119,00; Roraima, R$119.337,00; Rio
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Grande do Sul, R$160.517,00; Santa Catarina,
R$70.477,00; Sergipe, R$5.036,00; São Paulo,
R$29.826,00; Tocantins, R$29277,00.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso escolheu um dos homens mais competentes desta Repúbl~
ca para dirigir o Ministério da Refonna Agrária Todavia, Sr" Presidente, Srs. Senadores, o que vai fazer o
Ministro Jungmann, sem recursos, à frente desse i~
tuto? O que vai fazer o Estado de Rondônia, que tem
milhares de pessoas esperando assenlamento? O Governo Federal desapropriou seis áreas em Rondônia,
inclusive depositando os recursos para pagar aquela
desapropriação, mas o processo não foi à frente simplesmente porque o INCRA não tem recursos para dar
continuidade à desapropriação dessas áreas, para tornar posse dessas áreas. Enquanto isso, pessoas estão sendo monas por pistoleiros em decorrência de brigas por terra.
'
No caso de Rondônia, especificamente nos
Municípios de Buritis e Campo Novo, numa área que
faz parte dessas seis desapropriações, há 3 mil pessoas morando, sem ter legalizada sua sttuação. Essas terras foram desapropriádas pelo Governo Federal, mas ainda não se fez os assenlamentos por
falta de recursos para o INCRA. Se o INCRA de
Rondônia tivesse recursos já teria assentado essas
3 mil tammas, e no parcelamento dessa área haveria
vagas para mais 3 mil pessoas. Lamenlavelmente, o
Governo Federal não vê isso, não repassa recursos
para o INCRA fazer esses assentamentos e cuidar
de sua própria administração. Assim, não se tem reforma agrária neste País. Entretanto, a Senadora Júnia Marise há pouco denunciou que o Governo Federal gastou R$10 milhões em propagandas mal elaboradas, prejuízo para os cofres públicos.
O PMDB, Partido ao qual pertenço e que dá
sustentação ao Governo Fernando Henrique, precisa justificar o porquê desse apoio. O que 'tem o
nador Emandes Amorim para falar no Estado de
Rondônia, uma área cheia de atrttos, carente da intervenção do Governo Federal? O que vamos fazer,
participando dessa bancada de sustenlação ao Governo, sabendo que o INCRA está sem recursos até
para sua própria administração?
Essas são as reclamações que faço da tribuna,
na esperança de que o Governo Federal teme providências e repasse ao INCRA os recursos necessários para que de fato tenhamos uma reformà ãgrária
neste País. Muitc obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de cinco minutos.

se:
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr" Presidente Emilia Fernandes, a IV Conferência Internacional da Mulher, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Beijing,
na China, em setembro último, veio ressaltar a baixa
representação das mulheres nas instãncias decisórias, principalmente nos postos de governo, no parlamento, em contraste com o espaço já ocupado pelas mulheres nos demais campos da sociedade brasileira.
Uma das principais decisões adotadas pelos
189 países reunidos em Beijing foi tomar ação afirmativa para incremenlar a participação das mulheres nos processos decisórios.
Através da iniciativa conjunla da Bancada Feminina no Congresso Nacional, foi assegurada a
cota mínima de 20% de mulheres candidalas aos
çargos legislativos, já para as eleições municipais de
outubro de 1996 e foi também lançada nacionalmente a campanha Mulheres Sem Medo do Poder, com
os objetivos de, inicialmente, deflagrar um amplo
movimento para estimular as mulheres a se filiarem
.
a partidos políticos.
A politica no nosso País foi quàse sempie um
espaço masculino e é preciso mudar isso e escutar
a outra metade da população: as mulheres. Na Suécia, as mulheres parlamentares represenlam 43% do
número de represenlantes do povo, e temos nesse
país um exemplo de excelência no atendimentc das
necessidades sociais e econômicas do cidadão.
Esse fale mostra que, ao tomarmos as mulheres
mais atuantes na sociedade, podemos construir uma
sociedade mais justa e igualttária.
Como lembrou a Deputada Marta Suplicy, no
evento hoje ocorrido nesta Casa, por ocasião do lançamento da Cartilha para Mulheres Candidatas a
Vereadoras, 'a mulher pOde ver as coisas sob um
outro ângulo e lembrar aspectos que estão sendo
esquecidos ou relegados pelos parlamenlares homens'. A sociedade é uma coletânea de expectativas, necessidades e aspirações e, por isso, deve ser
olhada em todos os seus aspectos, se quisermos
realmente alcançar o bem comum.
O Brasil detém tristes recordes no campo das
desi9!@.f.d!ldes, sejam sociais, regionais, raciais e
- ·políticas. É aqui que existe a maior concentração de
renda do mundo; é aqui que vemos, diariamente,
desrespeitado os direitos humanos; assistimos indignados a massacres e execuções do cidadão, e é
também aqui que estamos observando estarrecidos
a repetidos e cotidianos episódios de violência, onde

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

as mulheres e crianças são suas vítimas mais freqüentes.
Nascemos todos com direitos iguais, ainda que
biologicamente diferentes. A vida vai-nos transformando e criando oportunidades para que possamos
melhor compartilhar nossas qualifiCações e poten"
cialidades. Para além das cotas, cabe agora a nós
homens compartilharmos da educação e atenção
aos nossos filhos, bem como das tarefas domésticas, para que assim possamos ter as mulheres ao
nosso lado, em igualdade de condições na partilha
do poder político no Parlamento, no Executivo e em
todos os setores da vida.
Parabéns às Senadoras Emília Fernandes, Marina Silva, Martuce Pinto, Benedita da Silva, Júnia
Marise e Regina Assumpção, bem como à Deputada
Marta Suplicy, que teve grande responsabilidade por
essa iniciativa, bem como a todas as Deputadas Federais. Pela relevância das informações contidas
nessa Cartilha para as mulheres candidatas a vereadora em 1996, ela contribuirá para um grande avanço, pois já se sabe que poderão chegar a ao mil, senão mais, as candidatas em todos os Municípios
brasileiros.
À Senadora Emília Fernandes, que hoje, em
nome do Senado e das mulheres Senadoras, expôs
tão bem o seu ponto de vista, eu gostaria de dizer
de quão importante será esse documento, que ressalta a história das mulheres na vida política e na
luta por mais direitos, mostrando o retrato das desigualdades do gênero no País, dando indicações
para as mulheres candidatas à vereança sobre o
que fazer e diversos tipos de preposições sobre
oomo descentralizar o poder local no âmbito dos municípios.
Certamente, como salientou v. Ex" se dá um
passo extremamente importante para o equilíbrio do
gênero na nossa sociedade.
Sr". Presidente, eu gostaria de também registrar que apresentei hoje requerimento de informações ao Ministre da Fazenda, indagando sobre quais
as razões dos afastamentos da delegada Mônica
Moreira da Rocha e da Delegada substituta Fátima
Maria Gondim Bezerra Faria, da Delegacia da Receita Federal do Ceará, diante do empenho de ambas em cobrar mais eficientemente o ITR. O Ministro
da Fazenda considera o ITR importante instrumento
de estimulo ao uso produtivo da terra e de justiça fiscal. Como é possível que se tenha uma arrecadação
·o ITR tãc :rrisória! E quando alguém como a Dele. ada Mônica Moreira da Rocha se empenha para
:>em cobrar os impostos relativos à propriedade da
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terra - imposto criado para estimular o uso produtivo
da terra- vemos o seu afastamento.
É muito importante que nós venhamos a conhecer informações sobre o ITR e por esta razão ,
Sr". Presidente, eu gostaria que este requerimento
na íntegra constasse corno parte também de meu
pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
REQUERIMENTO DE INFORMAçÕES N'
Senhor Presk:lente,
Nos termos dos arts. 49, incfso X. e 50 da Constituição Federal, combinados com o artigo 216 do Regimento lntamo do Se-.
nado Fedarcd, requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda as seguintes lnfonnações:
1. Qual o valor, em mais, lançado o arrecadado do ITR, por
~do e Brasil, por faixas d9 áreas abaixo c:Rscrimlnadas. nos per!-s do 1991, 1992, 1993, 1994 o 1995 O.d, o ITR lançado anlos da suspensão)?
Faixas de área
-até 25 ha
-de25aSOha
-do50a100ha
-do 100a 1.000 ha
-de 1.000 a 5.000 ha
-do 5.000 a 10.000 ha
-do 10.000 a 50.000 ha
-do 50.000a 100.000 ha
-do 100.000 a500.000ha
-acima de 500.000 ha

2. N~mero do Imóveis lançados o que pagamm o ITR/91,
92, 93, 94 e 95 (para os estados em que foram lançados), por estado o S!asil, por faixa da éroa•.
3. Valor, em reais e a preços de julho/96, e pen::entuat da
inadfmplência pançado/arrecadado), por estado e Bll!Sil, do
ITR/91, 92, 93, 94 o 95, por faixa do área.
4. Valores recolhidos, em reafs e a preços de .fulho/96, da
CNA e Contag, por estado e Brasl, nos perfodos de 91, 92. 93,94
o 95: antes o dopols da suspensão.
5. Qual o CUS10 operacional do lançamon1o do ITR/95 (suspenso), em reais e a preços de julhol96. e qual o custo previsto

para relançamento.
6. Por!odos

a

SRF dou publicidade oficial ao lançamento

do ITR, quais os meios da comunicação utilizados e qual o custo.
7. Percentual dos valores lançados e recuperados em função de ações fiscais (cobrança) por perfodo, por estado e Brasil, e
por faixas de imóveis.
a. N~mero do propr!odados rurals Isentas, tributadas e totaf, por estado o Brasil, por faixa da éroa, nos per!odos de 91, 92,
93, 94 e 95, bem como exposição dos motivos da Isenção dos
imóveis adma de 50.000 ha.
9. Número de inóvels rurafs pertencentes a pessoas físicaso jur!dfcas, para faixas do:
10.000 a 50.000 ha
50.000 a 100.000 ha
100.000 a 500.000 ha
acima do 500.000 ha
10. Número de contribuintes detentoras de lmóvafs adma
do 10.000 h a, quo não apresentaram dociaração do IRPF e IRPJ,
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e respectivos períodos, bem como quais as providêncfas adotadas pela SRF em relação a essas omissões.
11. Quais os motivos técnicos da suspensão do ITA/95.
12. Quais os motivos Impeditivos do lançamento do ITR/95
no próprio ano de 1995.
13. Qual a previsão dos valores a saram lançados e 811'&cadados pelo ITR/95 e ITR/96.
14. Quais as razões dos afastamento da Delegada MOnica
Moreira da Rocha e da Delegada SUbstliU!a Fátima Marta Gondlm
Bezerra Faria da Delegacia da RecaHa Federal do ceará, diante
do empenho de ambas em cobrar mais eficientemente o ITR?
15. Considera o Minis:tm da Fazenda que o ITR é importante instrumento de estímulo ao uso produtiVo, ao uso produtivo da
terra e de justiça fiscal?
Jusllllcação
Concebido como braço ftscal da refonna agrária, o ITR objetiva impedir a manutenção do latiflíndio ImprodutiVo, ocorrendo.

no entanto, que o carátar progressisTa da pertinente legislação
(Eslaluto da Torra) vem sendo minado há três décadas por hébois
manobras das oligarquias fundiárias do pais. A lnolloácia fiscal a
a Inocuidade fundiária do lTR foram arquHetadas o geridas dé for·
ma a impedir qualquer penalização sobra o latifúndio Improdutivo.
Assõm, até 1994, a própria foi oncanegava-so de reduzir o tributo.
No Ambito da Delegacia da ReooHa F-ral em For1aloza, tal
orientação culminou com o reoenta afastamento da Delegada M6nica Moreira da Rocha. e de sua subsUtuta. Fátima Maria Gondin
Bezena Farta.
As medidas puniUvas adotadas contra as nomeadas servidoras da RecaHa Federal abor1am o únloo ataque frontal ao 1811fúndlo, por elas conduzido na forma da legislação em vigor. As
suas exonerações ocorreram justamente quando a Detegac:ia d&senvoMa uma ação fiscal, Inédita no país, comparUihada com o
Incra, lbama e Emater, conststente na cobmnça pessoal da todos
os devedores com propriedades acima de 10.000 hectares.
Ainda a propósito da matéria, importa assinalar que em 195-96, o 5ecretário da Receita Federal, Sr. Evarardo Maciel, dacla·
rou ao jornal Folha de S. Paulo quB o ITR era um imposto '"lneftciente• e ,mpossfvel de ser tlscailzado". Todavia, a Delegada
exonerada. baseada nos bons frutos d9 sua ação fiscal, havia obseJVado no mesmo jornal, em 1&-5-96, que o Imposto era passível
de ser administrado eficientamenta e que os obstácUlos eram

apenas polfticos. Os resultados obtidos no ceará falavam por si: a
inadimplência caiu de 94% para 6%.
Com relação, ainda, aos óbices de carátar eminentemente
políticos erigidos contra a efldente administração do lTR, convém
recordar que em 29-3-96, por pressão da cllamada bancada ruralista no Congresso Nacional, o lançamento do ITR/95 foi suspenso pela Secretaria da Receita Federal, quando mais da metade
dos imóveis (os pequenos) Já haviam recolhido o tributo, mesmo
antes do vencimento. Do total lançado (R$1,9 bilhões), foi recolh~

do 1,3% do valor. Entretanto, dos 1,4 milhões de propriedades rurais alcançadas pelo lançamento, 58% já haviam pago o Imposto,
comprovando-se, dessa forma. que os pequenos proprietários re-colheram o bibuto devido.
A inadimplênda histórica do ITR se deve essencialmente
às grandes propriedades. Com efailo, com base em levantamentos a que tivemos acesso, constatamos que 82% daS propriedades até 100 hectares pagaram o ITR/94, enquanto os imóveis adma de 500.000 hectares nada paganun.
!nobslante o valor Irrisório do tributo por hectare, os dados
disponfvols demonstram de fonna o!oq(iento que elo d""""""' à
medida em que se amplia o 1amanho do Imóvel. Assim, a tribcJta..
ção m<ldla efetlva no Brasil, via !TR, representa apenas 0,0002%
do PIB, razão pela qual o jornal Folha de S.Paulo, edição de 11-
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06-96, qualificou o Pafs como lmbatfvel no ranking mundial da
não tributação da tena.
Por outro lado, a transferência da competência aâninfstrativa do ITR para os municípios. tal como engendrada pela bancada ruralista, configura uma astuta manobra politica. Com efeito,
se já não pagam o tributo sob a admlnlstmç!io da união Federal,
seria Ingenuidade acreditar que os maiores proprietários rurais e
devedores conttmazes passam a pagar o inposto sobre a terra
Improdutiva pela simples razão de que o Imposto passou a ser administrado paios municfpios ou pelos estados.
Estudos da Secretaria da Receita Federal demonstram que
a maioria dos munlcfpios braSileiros, notadamente os pequenos,
nos quais se concentra o maior número das grandes proprfeda·
das rurais e os problemas fundiários mais graves, nada arrecadam via ITR, dada a complexidade e dinamismo da pertinente legislação, sHuação agravada pelo rato de não disporem de. máqul·
na fiscal e pelas injunções polfticas que invfabi/izam qualquer
ação fiscal. Assim. a propalada transferência da competência administrativa do ITR para os municfplos configuraria. na prática, a
docrelação da Imunidade do latifúndio.
Ao confinnar o potencial tributário e a eflcáda admlnistrati·
va da gestão do tributo, a Delegada MOnica Moreira da Roclla
contestava a proposta daqueles que pretendem o ITR como bibuto de competênda dos municrplos para fnelhor sepultá-lo, em de-finitiVo. A Delegada SubsUtuta Fátima Maria Gondim Bezerra Faria, por seu b.Jmo. exoneiada na mesma data, sustentava tecnicamente a manutenção do ITR na competênda da União FederaJ e
a gestão compartilhada 'do tributo com órgãos ligados à questão
da ta na (!nora, lbama. Em ater e Institutos de Terra), cuidando ainda de eliminar o descaso com que o ITR vinha sendo aânl.nJstrado pe{as anteriores admlnfstraçOes da DeleQ!lCia da Receita Federal no Ceará.
Diante destes fatos. considero da maior relevância que o
Ministro da Fazenda possa esclarecer as razões que levam o ga-.
vemo a regfstrar arrecadação tão irrisória do ITR e que levaram à
dedsAo de afastar de postos chaves pessoas que se empenhavam para a reversão desse quadro.
Sala das Sessões, -Senador Eduanlo Matarazzo SupUcy.

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A
solicitação do Sr. Senador será atendida .na forma
regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Onofre
Quinan, para uma comunicação inadiável pelo prazo
de cinco minutos.
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB-GO. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr' Presidente, Sr's
e SIS. Senadores, um jornal de grande credibilidade,
edição de anteontem, dia 8, comenta com destaque
a celebração de um acordo firmado entre a Petrobrás e o Governo do Estado de São Paulo, a respeito do suprimento de gás natural e nacional, da Bolívia àquele Estado.
De acordo com a nota, a Petrobrás, •que produz
o gás nacional e comerciafiZalá o combustível a ser
ill1JOitado da Bolívia a partir de 1998", tem oportunidade excelente de propiciar expressivas vantagens ao
País. E acrescenta que o acordo beneficia outros Estados, como Minas Gerais e o Rio Grande do Sul.
Analisando o croqui que ilustra o artigo da Gazeta Mercantil, observa-se que o roteiro do gasodu-
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to projetado, com destino ao Rio Grande do Sul,
nasce em Santa Cruz, r\a Bolfvia, desce· cortando
Mato Grosso do Sul e São Paulo e, à altura de Araraquara, no interior paulista, aponta um ramal para
Uberaba e Uberlândia, no Triângulo mineiro.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, penso
desnecessário salientar a imporlância do empreendimento para o Pafs, e, particularmente, os Estados
diretamente previstes para a ligação ao gasoduto,
como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul.
Entretanto, dignos coleg~. não entendo por
que motivo um Estado geograficamente situado em
posição favorável ao encaminhamento do projeto,
como o Estado de Goiás, fosse deixado de fora de
um investimento de tal envergadura••
Esta é também a posição dos dignos Senadores
do meu Estado, lris Rezende e Mauro Miranda, solidários com a minha atitude e a minha disposição de
abordar, com ênfase, o momentoso assunto. Compreendem aqueles Parlamentares o alto significado da
providência que se ple~eia Está igualmente interessado e mesmo entusiasmado, o Governador Maguito VIlela, que se propõe a uma participação efetiva e destacada com vista à consecução do objetivo.
Assim, Sr" Presidente, soli~o a V. Ex" a distirlção de encaminhar o presente pronunciamento à
Petrobrás, da qual espero a melhor acolhida e todo
interesse para que o Estado de Goiás seja inserido
no roteiro de distribuição de gás, através do gasoduto que vem de Santa Cruz, na Bolfvia.
Aquela Empresa, que é inegavelmente um das
mais reconhecidas estatais do Brasil, sensfvel às
idéias e projetes que beneficiam o Pafs, alcançará
quão significativo para uma grande região do Centro-Oeste será seu acolhimento ao presente ple~o.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha
Uma, para uma comunicação inadiável pelo prazo
de cinco minutos.

.

'

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
Presidente da República acaba de encaminhar ao
Congresso Nacional a proposta de lei para regular o
art. 177, após a promulgação da Emenda à Constituição n• g, de 1995, que permitiu a einpresas privadas, nacionais e estrangeiras, explorarem a alividade petrolffera no Brasil.
Como Relator da proposta de emenda à Constituição no Senado, tive oportunidade de levantar ai-
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guns pontos que considero importantes para a mod·e·mização desse importante setor da economia nacional.
Na oportunidade em que elaborávamos o parecer, entendemos submetê-lo à Bancada do PMDB,
que manifestou a tendência de aprová-lo e sugeriu
que assim se comunicasse ao Sr. Presidente da República. Juntamente com eminente Lfder, Senador
Jader Barbalho, fomos à audiência com o Presidente
da República, resultando disso um entendimento de
altfssimo nfvel, com conclusões que prestigiam o
Congresso Nacional, fortalecem a democracia e demonstram a sensibilidade do Governo para as grar~-o
des questões nacionais.
O Sr. Presidente da República, acolhendo as
proposições fe~ em nosso parecer, comprometeuse em encaminhar ao Congresso um documento,
tomando expresso o seu compromisso de, por meio
<Je lei complementar, assegurar as propostas consignadas em nosso parecer, para que esse documento
do Governe fizasse parte integrante e inseparável do
voto que estamos oferecendo, e o fez. Em data de 9
de agosto de 1995, encaminhou ao Senador Jcsé
Sarney, Presidente do Congresso Nacional, um expediente -já divulgado pela imprensa na época e de
conhecimento desta Casa- em que assume o compromisso de propor ao Congresso Nacional:
1. que a Petrobras não seja passfvel de privati-

o

zação;
2. que a União não contrate empresas para a
pesquisa e lavra em áreas que tenham produção já
estabelecida pela Petrobrás, (••. );
3. que nas licitações para concessão de pesquisa e lavra, no caso de igualdade de propostas
apresentadas, seja assegurado à Petrobras o direito
de preferência nas contratações.
Diz, na carta, o Senhor Presidente da Repúbli-

ca:
"Esses pontos, como disse acima, já
foram expostos pelo Lfder do Governe na
Câmara·. Em consideração ao Senado, estou pedindo ao Lfder Elcio Alvares que entregue a V. Ex" esta carta, para que a Casa
tome diretamente conhecimento do pensamento do Governo. Esclareço, outrossim,
que, havendo fórmula regimental, pareceme que a lei de regulamentação deva ser
aprovada em votação qualificada•
Assina o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Com esse docLimento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendemos acolhidas as nessas propostas, formal e expressamente aceitas pelo Governe
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em expediente que passou a fazer parte integrante
do nosso parecer. Podemcis dizer que o compromisso do Presidente da República deixou de ser apenas
verbal. Foi solenemente expresso em documento
oficial.
MantiVemos a proposta sob o aspecto substantiVo, modificando apenas o ritual de seu exame pelo
Congresso Nacional, sem que isso implicasse prejufzo de qualquer natureza.
Com esta solução1 evitou-se o confronto de resultados imprevisfveis, porque triunfou o bom-senso
e venceu o diálogo.
Rzemos uma exposição perante a Bancada do
nosso Partido para esclarecer alguns pontos de vista
sobre a questão em exame, e levantamos ponderações.
Nosso Pais, como outros pafses de economia
ascendente, carece de recursos que traduzam capitais de risco na forma de investimentos, notadamente em contraposição ao capi1al por empréstimo, de
natureza especulatiVa. A ortodoxia do sistema eoonOmico e sua definição em ·sede constitucional por
vezes criam obstáculos às mutações do mercado.
Por outro lado, não se pode exigir que o processo de globalização seja concebido como modelo
lmpar bastante para qualquer situação ou área da
economia. No Brasil, ainda convivemos com problemas graves na área social, destacando-se a má distribuição da terra, ao lado da favelização dos grandes centros. São questões que reclamam a audiência da sociedade que também quer ingressar na
economia do Primeiro Mundo.
Sem embargos, não se pode deixar de enxergar no petróleo uma nftida questão de sobrevivência
nacional. Como recurso natural esgotável e ainda
mantido como energia vital para as grandes economias, o petróleo deve ser analisado com o cuidado
institucional e não apenas como mero produto de
mercado. As garantias solicitadas e obtidas do Governo do Brasil tiVeram como base exatamente estes pontos: a exploração oligopolista do petróleo em
todo o rriundo; a presumida escassez da matéria-prima e sua falta atual na maioria dos pafses ricos do
mundo; e a necessidade de um controle governamental permanente na área.
De uma leitura da mensagem que encaminhou
o projeto de lei, já tramitando na Câmara dos Deputados, vejo que as questões substantivas estão, em
parte, traduzindo a expressa manifestação anterior
do Governo.
No art. 18, consta a reserva a Petrobrás de
áreas onde já atua, embora restem alguns pontos
que, decerto, suscitarão discussões que podem ser
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melhor elucidadas com o debate que será iniciado
eni'ambas as Casas· do COngresso Nacional.
·
,.
O art. 36 cuidou de oferecer garantias a Petrobrás concernentes à sua preferência em licitações
onde suas propostas sejam postas em condições de
igualdade com as de outras empresas licitantes.
O art. 58 mantém a integridade do capital acionário da Petrobrás em favor da União. Isso o futuro
revelará como de absoluta retidão para a economia
brasileira.
·
O projeto cuidou por outra parte de instituir a
Agência Nacional de Petróleo como autarquia federal, sendo o órgão regulador de toda política nacional para o setor, aliás, como exigiu a emenda à
Constituição.
Também é proposta a criação do Conselho Nacional de Politica de Petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.
•
Admitindo ainda um exame mais aprofundado
da matéria, devo aquiescer que o projeto envolve as
questões antes levantadas por nós quando da elaboração do parecer sobre a emenda à Constituição.
O que restou ainda pendente foi o fato,- de a
proposta legislatiVa encaminhada não ter sido em
forma de projeto de lei complementar.
Pelo seu compromisso, o Presidente da República manifestou sua vontade dizendo: •parece-me
que a lei de regulamentação deva ser aprovada em
votação qualifrcada".
Ora, ao preferir a manutenção do texto originalmente aprovado pela Câmara dos Deputados, apenas aHerando sua construção técnica e assim mantendo a referência à lei, sem exigência expressa de
seu status complementar, concordamos com a hipó-

tese.
Estaremos prontos a emendar o projeto para
elevá-lo à condição de lei complementar, porque assim entendemos possfvel em parecer incidental oferecido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando da apreciação da matéria.

O sentido ontológico.de)ei complementar .dálhe a primazia de instrumento legislativo apropriado
à regulação de disposição constitucional. Dar sua
gênese como nonna integratiVa para explicação dos
principies constitucionais.
Não 'há nos mais famosos escritos sobre a matéria a exigência da expressão constitucional direta
para a utilização desse instrumento. Não se pode olvidar que a atual jurisprudência consente a tese pela
qual a exigência constitucional é condição sine qua
non para edição de lei complementar. Mas não é
bastante para inibir a ação legiferante. Mesmo o

-·------
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STF entendeu na ADin 14+-DF, que a vulneração a
uma norma de nível complementar é o mesmo que
atingir a própria Constituição, permitindo ao Tribunal
o exame de uma ação direta. Conclui-se, sem maiores esforços, que a norma complementar é uma norma constitucional.
A ortodoxia emprestada á teoria da norma,
quando se examina tal matéria, não deve prevalecer. O próprio texto constitucional não se limita às
duas hipóteses de leis: a ordinária e a complementar. Chama a algumas de especiais - caso da lei que
dispõe sobre crime de responsabilidade do Presidente da República: a outras de Estatuto, até com
status complementar - quando trata da lei reguladora das funções judicantes, e do Ministério Público; e
é orgânica a lei maior do Distrito Federal.
Entendemos, em que pesem os argumentos
contrários, que é viável - polfiica e constitucionalmente - a possibilidade material de um determinado
assunto vir receber tratamento pela via de lei complementar mesmo que o texto não reclame tal nor-

ma.
O sistema legislativo compreende uma série
que se põe de forma harmónica, com conjuntos sobrepostos, de maneira que um possa ser entendido
dentro de outro. Nesse sentido, é aplicável a expressão comum que diz: quem pode o mais pode o menos.
Ora, se uma lei complementar é superior à ordinária no tratamento oferecido pela sistemática
constitucional, é evidente que pode alcançar momentos de outras normas inferiores, até mesmo da
própria lei ordinária. O que não é possfvel é que
uma lei ordinária invada área própria de lei complementar, até por segurança da exigência de quorum
qualificado para apreciação.
Mas, Sr"s e Srs. Senadores, o que nos dá a
maior segurança é somar à nossa opinião a opinião
abalizada do eminente Senador e Professor i.losaphat Marinho.
Ao emitir Parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 13191, que dispõe sobre a "regulação de Medidas
Provisórias", o Senador Josaphat Marinho afirma: "Mas
a apresentação do projeto na forma de lei complementar
não toma ilegítima a regulação. Quando muito", afirma o
nosso estimado Professor, "pode influir, se aprovado, no
processo de mudança da lei, reconhecendo-se desnecessário o quorum especial estipulado no art 69 da

Constituição, caso lhe seja negado, por decisão judicial,
o caráter de "lei complementar".
No caso examinado pelo Senador Josaphat
Marinho, o projeto busca regular pela via de lei com-
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plementar uma disposição oonstilucional que sequer
cobra lei, em sentido formal, para sua efetivação aliás, já passado pela Câmara dos Deputados. !ma·
gine que, no caso da Petrobrás, a nossa pretensão,
também esposada pelo Presidente da República, é
regular por lei complementar uma disposição que reclama apenas lei, sem se referir se essa seria ordinária ou complementar.
Destarte, estaremos prontos a solicitar o apoio
do Senado Federal para garantir o status merecido
à norma reguladora do setor petróleo no BrasiL
Muno obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade,
como Líder.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, divulgado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi·
mento (PNUD), deve ser objeto de atento exame e
reflexão. Antes de tudo, deve ser considerada a opção em priorizar-se a dimensão humana na mensuração do desenvolvimento. Medidas como o Produto
Interno Bruto (PIB), do qual se extrai a renda percaplta, expressam o crescimento econOmioo de um
pafs. Esse crescimento, entretanto, não é o objetivo
último do processo de desenvolvimento nacional. É
um meio, é certamente uma condição para que se
alcance o desenvolvimento social e humano, um
conceito bem mais amplo e abrangente, que se refere à qualidade de vida e à ampliação das oportunida·
des das pessoas. Isso é, em última instância, tudo o
que interessa -e o que deveria nortear toda ação polf.

tica.
A medida da satisfação das necessidades e
anseios humanos é obtida pelo IDH - fndice de Desenvolvimento Humano, que traduz a longevidade e
os níveis de educação e renda das populações.
Esse fndice, juntamente com outras medidas estatísticas levantadas pelo Relatório, constilui um precioso instrumento para avaliação dos acertos e desa·
certos das polflicas econOmica e social do Estado,
bem como dos esforços de promoção humana implementados pela sociedade como um todo. Permite
também que se considerem os resultados em nfvel
de região e de Estado, identificando algumas variá·
veis e correlações que podem ajudar à compreensão das diferenças.
·

O pafs cuja imagem se configura por meio desse
Relatório apresenta, ao lado da permanência de inúmeros problemas, nflidos avanços na área social.
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Sobressai, entretanto, uma acentuada desigualdade na distribuição de renda e nas oportunidades educacionais, bem como expressivas disparidades entre as Regiões e entre os Estados.
Sobre este último ponto, gostaria de me deter,
avaliando a s~uação do Estado do Pará e da Amazônia dentro do quadro nacional. Uma das novidades trazidas à tona pelo relatório diz respeito ao surgimento de um "Brasil emergente", s~uado entre os
níveis de desenvolvimento dos Estados mais ao Sul
do País, que podem ser comparados aos dos países
industrializados, e os níveis bem inferiores relativos
a Estados localizados predominantemente no Nordeste. Esses Estados com desenvolvimento humano
intermediário dispõem-se em uma faixa transversal,
que vai do Sudeste ao Noroeste, compreendendo
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Amazonas, além do Amapá.
O Pará e o Acre apresentaram índices de desenvolvimento humano inferiores aos dos demais
Estados da Amazônia e superiores aos dos Estados
nordestinos. O Pará, com a 16' colocação entre as
Unidades da Federação, s~ua-se no ponto médio
entre o mais alto e o mais baixo índice obtido na
pesquisa. Como a medida do lDH varia entre o mínimo de zero e o máximo de um, o IDH do Pará, avaliado em 0,688, situa-se pouco menos de ·dois décimos abaixo do primeiro colocado, o Rio Grande do
Sul, e pouco mais de dois décimos acima do último,
o Estado da Paraíba.
Não se trata, Srs. Senadores, da disputa de um
campeonato, mas de uma questão muito séria, que
se refere à qualidade de vida dos seres humanos.
Entenda-se que baixa qualidade significa analfabetismo, empregos de remuneração aviltante, andemias e outros males que afligem s.eres humanos. A
qualidade de vida distribui-se de modo ·profundamente desigual em nosso País, seja entre as classes sociais, seja entre as diferentes regiões. Nenhum desenvolvimento social efetivo pode ser sustentado em um quadro de tamanhas disparidades.
Devemos procurar entender e interpretar esses
resultados, tanto no que eles expressam de conquistas em termos de promoção humana, quanto nos
problemas e impasses que eles revelam. Cebe-nos
perguntar por que o Pará não acompanhou o expressivo avanço em desenvolvimento humano obtido pela maioria dos Estados da Amazônia. Em boa
parte, provavelmente, porque é o Estado mais populoso e de mais antiga ocupação. Os Estados cuja
colonização recente reflete a expansão da fronteira
agrícola têm a oportunidade de começar do zero,
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sem os problemas sociais que se vêm acumulando
durante décadas.
Esse fato provavelmente explica as diferenças
verificadas - certamente, não as justifica. Sabemos
das imensas potencialidades econômicas que o Estado do Pará apresenta, contanto que haja um adequado afluxo de investimentos e o correto equacionamento do elemento humano.
Observando mais de perto os resultados básicos da pesquisa, constatamos que o nível educacional paraense - que considera as taxas de a~abetiza
ção e de matrículas nos estabelecimentos de ensino
- classifica-se, entre os diversos Estados, um pouco
acima do seu PIB per capita: 16° lugar em um caso,
18° em outro. Esse fato deve ser avaliado positivamente, pois indica um grau razoável de aproveitamento dos recursos em prol da eficácia do sistema
de ensino, bem como a valorização do estudo pelas
f<tmnias. A experiência mundial vem confirmando
que o investimento em educação se reflete, após
certo prazo, em melhor desempenho econômico.
Entretanto, quando se trata de aferir especificamente o nível de escolaridade, que representa a média de anos de estudo da população, informa o rela·
tório que não há dados disponíveis para os Estados
da Região Norte. Essa precariedade de informações
sobre a Região também se constata nos dados relerentes à riqueza, pobreza e investimento social, não
sendo possível, por exemplo, diSCriminar a participação das famnias mais ricas e das mais pobres na
renda total.
É possível concluirmos assim que, embora os
olhares de todo o mundo se voltem para a Amazônia, ela continua representando a floresta imensa e
assustadora, sobre a qual pouca coisa se sabe. Aqui
mesmo, em nosso Pafs, é grande o desconhecimento sobre as verdadeiras condições dos Estados nortistas, tanto no que se refere aos seus problemas
quanto às suas potencialidades. A ausência de dados já parece revelar um certo descaso, por parte do
Governo Federal e de suas entidades, para com a
Amazônia.
Devemos conhecer a realidade para poder
transformá-la. A radiografia das condições económicas e sociais de nosso País deve pautar a linha de
atuação dos governos, em seus vários níveis, definindo prioridades. A pesquisa do PNUD é muito bem
vinda, especialmente por mostrar e enfatizar a interdependência das dimensões econômica e social.
Assim é que, nos pressupostos teóricos da
pesquisa, procurou-se identificar os componentes do
paradigma de desenvolvimento humano, chegando-
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se a quatro deles: a produtividade, associada ao
crescimento económico; a eqüidade, refletindo a distribuição de recursos de oportunidades; a sustenta·
bilidade, que se refere à utilização adequada dos recursos naturais; e a participação nas decisões, que
se relaciona ao grau de desenvolvimento polftico da
sociedade. Enfim, percebemos que desenvoMmento
é um processo multidimensional, que deve ser avaliado globalmente, abrangendo variáveis de diversas
naturezas.
Muito estranho é que o mesmo modo de pensar não seja aplicado às diferentes regiões e populações de uma nação. O desenvolvimento humano no
Brasil deve ser pensado globalmente. A identificação
das desigualdades e disparidades é imprescindível
para que sejam as mesmas superadas. O desenvolvimento verdadeiro de nossa Nação deve levar a
uma vida digna tanto os nossos irmãos sulistas
quanto os nossos irmãos nordestinos.
De nossa parte, afirmamos que a Amazônia e
o Pará merecem uma maior consideração do Governo da União, traduzida em investimentos e programas sociais; mas afirmamos igualmente que sua retribuição ao País será ainda maior, em uma escala
tão grande quanto a da própria Região.
Esperamos sensibilizar Senadores desta Casa
para o trabalho que está sendo realizado pela Comissão Amazônia Urgente, que trata especificamente dessa questão e que terá sua primeira reunião de trabalho
efetivo amanhã, pela manhã. Muüo obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
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Um auditório lotado por jovens estudantes foi o
palco dos debates, dos quais emergiu a conclusão
de que o uso das drogas proibidas, além de ser um
caso de polícia, é principalmente de saúde pública e
configura urna molést(a social de difícil tratamento,
pois os maiores remédios, senão os únicos, só podem ser encontrados no seio da famOia do usuário.
De sua formação no lar, durante a infância, dependerá a maneira pela qual irá encarar a vida e a
percepção de que os desafios a tomam ainda mais
bela. Dessa formação familiar dependerá a consciência de que sua ânsia de liberdade e auto-afirmação poderá transformá-lo em mais uma vítima do paradoxo, que é exatamente a perda da própria liber·
dade e da própria autodeterminação, ao procurá-las
através das drogas.
Os participantes, com ligeiras variações e
apoiados em pesquisas confiáveis - dentre elas, ai·
gumas assustadoras cem respeito à faixa etária de
usuários, variando entre 12 e 13 anos de idade ·, demonstnam que, se o simples usuário deve ser "despenalizado", isto é, não deve sofrer pena privativa de
liberdade, o traficante jamais deverá enccntnar i:ondescendência na lei, pois aqui não se fala em liber·
dade de escolha, uma vez que sua ação se concentra sobre as crianças e os adolescentes, desprovidos das informações e da formação necessárias a
uma boa escolha.
Mas, para mim, outros fatos marcaram aqueles
debates que duraram quase três horas. Vibrei cem o
entusiasmo e a participação dos jovens que nos assistiam e com as idéias precisas daqueles pesquisadores. Foram tantas as Perguntas encaminhadas à
Mesa por esses jovens que, infelizmente, a maioria
não pôde ser respondida na hora

O SR. ROMEU TUMA (PSL·SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tive a honra de participar, há dois dias, de
uma mesa-redonda sobre o tema "Drogas - Ação e
Reação", como parte da 48' Reunião que a Socieda·
de Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC está realizando no campus da Pontifícia Universida·
de Católica de São Paulo.

A seguir, percorri o campus e verifiquei a
transcendental importância do trabalho que a SBPC
está realizando naquele cenário de cultura e ciência,
no momento em que a PUC atinge o seu 50" ano de
existência. Um trabalho que, certamente, será fonte
de extraordinária contribuição para o futuro do nosso
País.

Ao lado de ilustres mestres - da professora
Lídia Aratangy, daquela PUC, e do professor Sér·
gio Tufik, da Universidade Federal de São Paulo,
Escola Paulista de Medicina -, sob a coordenação
do não menos ilustre professor Moacir AizenStein,
da Universidade de São Paulo- USP ·, todos especialistas altamente capacitados, pude analisar
alguns aspectos daquele problema que nos aflige
nesta Casa de Leis e aterroriza chefes de famma
em todo o mundo.

A 48° Reunião Anual da SBPC compreende
também paralelamente aos cursos, comunicações,
simpósios, mesas-redondas, conferências e encontros, a IV SBPC..Jovem, que se realiza no Colégio
Batista Brasileiro, ao lado do prêdio da PUC. Nesta,
há palestras, mostras de vídeos e materiais educa·
cionais, oficinas e feinas de ciências, nas quais mi·
lhares de jovens estudantes recebem todo o incentivo para se tomarem os cientistas brasileiros de amanhã. O movimento naquela área quase central pau-
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listana é tão grande que as ruas próximas precisaram ser interditadas, cem acesso permitido apenas a
quem realmer.te se dirija à reunião da SBPC.
Há 2.136 trabalhos inscritos na SBPC Sênior e
484 na III Jome.da Nacional de Iniciação Cientifica.
Estão acontecendo também 121 simpósios e mesasredondas, 56 conferências e 36 cursos, cem 3.500
inscrições antecipadas, além daquelas ainda em
processamento.
Quero registrar que, entre os membros deste
Senado convidados no programa oficial da SBPC,
encontrei os nomes do nobre Senador Eduardo Suplicy e da nobre Senadora Benedita da Silva.
O nobre Senador Eduardo Suplicy não participou
de uma mesa-redonda, mas foi palestrante e pôde explicar o Programa de Erradicação da Pobreza e o seu
grande Programa de Garantia de Renda Mínima, que
vem ganhando corpo no território nacional.
A Senadora Benedita da Silva, infelizmente,
por estar doente, não pôde comparecer ao enccntro,
em que deveria discutir sobre urbanização de favelas. Esperamos que S. Ex" se restabeleça logo e traga ao nosso conhecimento o programa que iria apresentar naquele simpósio.
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ROMEU TUMA- Ouço V. Ex" cem muito prazer.
O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Romeu
Tuma, gostaria de solidarizar-me com V. Ex" nesse
cumprimento à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, no seu 48" Encontro Anual, mais
uma vez dignifica o trabalho dos cientistas, cem extraordinária repercussão para a vida brasileira nos
seus aspectos de progresso da ciência, de defesa
da democracia e dos direitos à cidadania. Os nossos
parabéns à SBPC!
O SR. ROMEU TUMA- Agradeço a V. Ex" por
esse aparte, que para mim tem um sabor todo especial.
Parabéns aos organizadores e promotores
desse monumental espetáculo de busca e difusão
do conhecimento.
Nobre Senador Eduardo Suplicy, disse que o
seu aparte, para mim, tem um valor especial, porque
V. Ex" é testemunha das dificuldades e confrontos
que houve em reuniões anteriores da SBPC, quando, ainda no período anterior ao da abertura politica,
os enfrentamentos daqueles que dirigiam a SBPC
conseguiram mantê-la de pé. E ainda hoje ela está
viva, difundindo seu crescimento e discutindo programas importantíssimos para a sociedade brasileira.
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É por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que me senti na obrigação de vir a esta tribuna transmitir-lhes pelo menos um poucc da minha
vibração cem esse megaevento cientfficc e cultural,
que deve despertar orgulho em todos nós, brasileiros.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, a Sra. Emflia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3Q Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a
palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a refonna
administrativa coloca um novo desafio para a imagem do Congresso diante da opinião pública. Ou temos coragem para mudar e garantir a govemabilidade nos estados e municípios, ou mais uma vez vamos deixar de assumir responsabilidades CCrl! o futuro, perpetuando a cultura paternalista que marca a
História do Estado brasileiro.
_
Na Câmara, a quebra da estabirtdade do-servidor pllblioo colocou em confronto a posição contrária
do Relator, Deputado Moreira Franco, e a luta do
Governo para retirar esse princípio da Constituição.
Se o Governo perder essa batalha, o julgamento damaioria da população, neste ano eleitoral, será impiedoso, com a sentença de que o Congresso cedeu
novamente à demagogia, assumindo a posição de
Pilatos diante do interesse popular.
Infelizmente, as repercussões politicas do impasse sobre este ponto llnicc da refonna dominam o
noticiário, deixando na zona de sombra outras questões importantes da Proposta. Mas é assim que as
coisas funcionam, para alegria das minorias corporativistas que transformam em Judas os que preferem
pagar o preço da verdade.
Entre esses "vilões' eslão principalmente os
.,..,..,,.,.,......,..r,.....,..,. ,..,..,.
.,. ::;; ... ,..5-....;.....,...,1,..,. Q.a c;ILUQ;;:tg.J
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sacrificar projetes de investimentos sociais e atravessar mandatos inteiros administrando dividas. Sobre suas cabeças funcionam os princfpios implacáveis da lei Rita Camata, que limita em 60% os gastos com pessoal, a partir de 1998. Ou mudamos a
_ lei, ou dentro de dois anos as guilhotinas dos tnbunais de contas vão reviver o clima da Revolução

Francesa.
· A Folha de S. Paulo de hoje publica uma tabela que mostra a dimensão de dificuldade dos gover-
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nadores. No Espírito Santo, os gastos com pessoal
são de 90% da receita estaduaL Seguem-se os Estados de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
com índices na casa dos 80%. Para investimentos
na manutenção e na ampliação de setores importan·
tes como saúde, saneamento, transportes, educação e segurança. sobram apenas 20% de toda a arrecadação estadual.
Quem perde com esses níveis dramáticos de
carências são os humildes, que dependem mais dos
serviços essenciais dos estados. Deixando de investir para manter as folhas de salário, cai também o ní·
vel de reprodução de empregos e multiplicam-se as
desigualdades sociais.
As versões passadas para a opinião pública
são de terror. Quem não for amigo do poder vai perder o emprego. Os critérios de mérito vão acabar.
Vende-se, enfim, um futuro de caça às bruxas, colocando em pânico a grande maioria que ainda se
orienta pela cuttura do disse-que-disse. Neste caso,
há que se reconhecer a incompetência do Governo
para orientar corretamente a opinião pública.
Quem leu o projeto do Executivo conhece a
gradação de critérios, que vão impedir injustiças, e
sabe que as avaliações de mérito são o pilar mais
importante da emenda constitucional. Além disso,
está ar o Judiciário para punir eventuais acessos de
prepotência.
De minha parte, defendo a tese de que a melhor segurança é o salário justo, que oferece dignidade. O nosso funcionário público jamais viveu período tão cruel. A falta de política salarial do Governo está devastando o equilfbrio social e emocional
das fammas. O que acho, sinceramente, é que, se
essa política continuar, não vamos precisar de reforma nem de quebra da estabilidade. Vamos entrar no
limiar de uma debandada, com os bons procurando
a iniciativa privada e o incompetentes derrubando o
nível da qualidade do serviço público. Isso, aliás, já
está acontecendo nos poucos centros de excelência
que vinham resistindo à erosão salariaL

ficarão incontroláveis no futuro. Está passando da
hora de agirmos como Nação, e não mais como
guardiães de interesses de minorias. O universo
mais amplo de nossos servidores é exemplar, e
essa grande maioria não terá o que temer com a Reforma Administrativa. A eficiência é o princípio basilar da Reforma na sua busca essencial de mudança
de qualidade nos serviços públicos. É preciso espantar os fantasmas do emocionalismo artificial,
para decidir com as convicções da razão. Apostar no
terror, como se de repente estivesse para acontecer
uma desmontagem completa e total do serviço públi·
co, é vender um sofisma de ocasião para enfraquecer os deveres indelegáveis deste Congresso.
Para encerrar, eu gostaria que este Congresso
refletisse sobre a cruzada de prefeitos e governadores para salvar as suas finanças do processo de inadimplência. Acho que a austeridade nunca foi preocupação tão prioritária, quanto ampla, como é hoje.
E eu completaria dizendo que não se pratica a austeridade sob o amparo da covardia. A coragem é um
bem indissociável do espírito público.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a
palavra ao Senador José Bonifácio.
SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no dia 5 de julho próximo passado, na cidade de Porangatu, Goiás, foi realizado o 11 Fórum Regional e Empresarial do Corredor Multimodal de Transporte Centro-Norte - Bacia
Araguaia·Tocantins e Ferrovia Norte-Sul, que contou
com a presença dos Governadores Maguito Vilela,
de Goiás, e Siqueira Campos, do Tocantins, do vioeGovemador do Maranhão, de representantes do Governo de Mato Grosso, bem como de autoridades do
Ministério dos Transportes. Esse fórum exige a retomada da construção da ferrovia Norte-Sul, obra iniciada no Governo do Presidente José Samey e paralisada até o presente momento.

É sobre isso que nos devemos preocupar, e os
exemplos estão bem próximos de nós, aqui mesmo
no Senado. O que está acontecendo na Câmara é
um problema da Câmara. Quanto ao Senado, os
nossos compromissos são diferentes. Também temos responsabilidades com o povo, Gomo Casa polí·
tica, mas não poderemos virar as costas para o cla·
mor dos estados que representamos por dever constitucionaL

Gostaria de fazer um histórico do que já foi fei·
to até hoje. Em 1987, a Valec recebeu do Governo
Federal a incumbência de planejar e coordenar a implantação de um projeto ferroviário de grande extensão - então denominada Ferrovia Norte-Sul - interli·
gando as regiões Norte e Centro-Sul, integrando os
modais de transporte existentes.

Penso que empurrar problemas 'com a barriga• é investir no agravamento das dificuldades que

A Ferrovia Norte-Sul foi projetada com
1.600krn de extensão, partindo de Açailândia (MA),
em conexão com a Estrada de Ferro Carajás, chegando a Senador Canedo (00), onde se interligará
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à malha da Rede Ferroviária Federal, viabilizando
mais de 1O milhões de hectares de área potencialmente produtiva na zona de influência.
Conclufdos e já em operação, os primeiros
107km da Ferrovia Norte-Sul, entre os municfpios de
Açailãndia e Imperatriz, no exercfcio de 1995, as atividades da Valec centraram-se na adoção de medidas visando a retomada das obras de implantação
do trecho prioritário seguinte, com 120km de extensão, e o prosseguimento da operação comercial da
Norte-Sul, chegando ~ divisa com o Estado do Tocantins, na Cidade de Estreito, viabilizando o Corredor Multimodal Centro-Norte.
A partir de 1995, o 2• Batalhão Ferroviário,
através de convênio firmado com o Ministério do
Exército, deu prosseguimento às obras no trecho em
construção. Além de infr.:t e rnesoestrutura das pontes, em concreto armado, sobre os rios Campo Alegre, com extensão de 145m, e Clementino, com 105
metros, foi iniciada a execução das obras de artes
especiais até o Municfpio de Estreito, num total de
550m de pontes em concreto armado.
Resultados alcançados.
A partir do infcio da operação comercial do trecho Açailândia-lmperatriz, em 1990, a produção de
soja da região de Balsas, no sul do Maranhão, cresceu mais de três mil por cento; passando de 8 mil toneladas para 250 mil toneladas por ano, já em 1995.
Esse expressivo crescimento deve-se à redução de
30% no preço do frete até o porto de Ponta da Madeira. Além da soja produzida em Balsas, em maio
de 1995, a carga transportada pela Norte-Sul se estendeu à produção do polfgono Nova Xavantina/Água Boa/Primavera do Leste/Novo São Joaquim
(MT), com a integração ao sistema de transporte da
hidrovia Rio das Mortes-Araguaia, até Xambioá
(TO), de onde a carga é transportada em 283km de
rodovia, até Imperatriz, para então seguir por ferrovia até o Porto de Ponta da Madeira, em São Lufs.

O primeiro comboio, com capacidac!e de 350 toneladas, deu infcio à operação do Corredor Multimodal
de Transporte Centro-Norte, que terá sua primeira etapa conciufda em um ano, permitindo que a soja plantada em Mato Grosso chegue ao Porto de ltaqui, em
São Luís, com uma economia de quase US$2,00 por
saca, em relação aos portos do Sul e Sudeste.
Ainda no que se refere à operação do trecho
conclufdo com a Companhia Vale do Rio Doce, ovolume de carga geral comercializado pela Norte-sul
em 1995 foi de 268 mil toneladas, das quais 168 mil
referem-se à soja. Neste mesmo perfodo, também
foram transportados cerca de 240 mil passageiros.
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Os resultados alcançados pela operação comercial da Norte-Sul têm levado à instalação de diversas indústrias na área de influência da ferrovia,
que buscam a proximidade das fontes de insumo e
fatores de produção. Dentre elas, destaca-se a unidade misturadora de Adubos Trevo S.A., com capacidade para produzir 50 mil toneladas por ano de
adubos e fertilizantes que, aliás, já estão sendo escoados de forma efetiva pelos trilhos da ferrovia.
Outra empresa instalada em Imperatriz é a Ceimar S.A. - Indústria de Celulose e Papel, com o objetivo de construir um complexo industrial para produzir 500 mil toneladas de celulose por ano e plantio
de 65 mil hectares de eucalipto.
Perspectivas para continuidade das obras.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nobre Senador, a Mesa apenas informa a V. Ex" que o tempo
da sessão se esgotou, razão pela qual não podemos
n_ps prolongar demasiadamente. A Mesa encarece,
então, a V. Ex" que conclua o seu ilustre pronunciamento.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Pois não.
Parte integrante do Corredor de Trans!>orte
Multimodal Centro-Norte, a Norte Sul fortalecerá a
infra-estrutura de transporte necessária ao esboamento da produção agropecuária e agroindustrial do
Cerrado Setentrional brasileiro. Sua conclusão permitirá a conexão com as hidrovias Tocantins-Araguaia, propiciando a movimentação de 1O milhões
de toneladas/ano de grãos, fertilizantes, calcário e
combustfvel e uma redução em 40% nos custos dos
fretes dessa produção até o porto de Ponta da Madeira, em São Luis (MA). A conclusão do trecho em
construção da Ferrovia Norte-Sul foi conciufda no
Plano Plurianual do Governo Federal, considerada
prioritária.
Ainda no sentido de levantar recursos para sua
conclusão, na última semana uma missão técnica do
Ministério dos Transportes esteve no Banco Mundial, em Washington, apresentando o Estudo de Viabilidade do Corredor de Transporte Mundial CentroNorte, realizado através da VALEC Engenharia. Da
missão fizeram parte o Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, Alcides Saldanha; o Diretor
do Departamento de Logfstica, Henrique Salles Gennari; o Diretor-Presidente da VALEC, Luiz Raimundo
Azevedo, além dos Governadores do Maranhão; Tocantins, Goiás e a vice-Govemadora do Distrito Federal. Para dar prosseguimento às negociações para
o financiamento da 11 etapa do Corredor, o Banco
Mundial enviará uma equipe técnica ao Brasil no final de agosto.
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O Banco Mundial se dispõe a estudar o patrocínio de U$1,6 bilhão para a conclusão dessa ferrovia, que se interligará com a Ferrovia Mogiana, unindo, assim, São Paulo e o leste, o Sudeste e o Sul ao
Norte e ao Nordeste do Brasil.
Hoje já não vejo nenhum organismo contia a
conclusão da Ferrovia Norte-Sul, ferrovia que vai ti·
rar Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará e o Distrito
Federal do ostracismo industrial e comercial, e que
será a grande redenção principalmente do Tocantins
e de Goiás. Com certeza, servirá também para a comunhão entre o comércio e a indústria do Sul do
País com o Norte e o Nordeste.
Esperamos que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso se volte mais para essas obras, que, com
toda a certeza, engrandecaão a produção do nosso
Pais, e deixe de lado esses gastos que não são prioritários e que não beneficiam o setor produtivo.
No Orçamento do ano passado, os recursos
destinados à ponte sobre os rios Tocantins e Araguaia não uHrapassaram US$1 milhão, e todos sabemos que são necessários US$16 milhões para
concluí-la. Com US$1 milhão não se fará nada, e a
ponte continuará do mesmo jeHo. Gostaria de lembrar que quase a metade dela ficou pronta no Governo do Presidente Samey.
Espero que o Governo se voHe agora para as
grandes obras, das quis tanto e País precisa para
sair do caos e da miséria, bem como para melhorar
a vida do seu povo.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Bonifácio, o Sr. Levy Dias,
Secretário, deixa a
cadeira da presidencia, que é ocupada pelo
Sr. Artur da Távola.

a•

O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - Concedo a palavra aq Sr. Senador José Samey.
O SR. JOSE SARNEV (PMDB-AP. Pronuncia o
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a presença, entre nós, nestes dias, do estadista
português Mário Soares, reveste-se de singular importância, diante da decisão histórica que nos preparamos
para assumir em Usboa, no próximo dia 17 deste mês.
Ali estará, em nome do Brasil, o Presidente Fernando
Henrique Cerdoso, ao lado do Presidente da República de Portugal e de todos os chefes de Estado e de
Governo das nações africanas a que estamos unidos
pelos vínculos fraternos de uma história comum, de
uma cuHura entrelaçada e de destinos paralelos na
construção da grandeza nacional.
Nessa reunião de cúpula será assinado o ato
que funda e institucionaliza a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa As atas da decisão que
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será lavrada no dia 17 de julho de 1996 virão, na
verdade, sacramentar a fundação que, de longa
data, está plantada no espírito, no coração e na vocação histórica de nossos povos.
O novo organismo plurinacional, reunindo An·
gola, o Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, já era sonhado pela consciência dos melhores homens públi·
cos de nossos sete países. Foi vislumbrado, no Bra·
sil, quando ainda madrugávamos para a independência, pelo próprio Patriarca José Bonifácio.
Expressamente preconizado pelos mais altos representantes de nossa inteligência, como o pensador
Silvio Romero, em conferência pronunciada nos idos
de 1902, no Real Gabinete Português de Leitura, do
Rio de Janeiro, suas estruturas erguem-se, afinal,
nas vésperàs do milênio em que nossos povos comemoram a prodigiosa aventura das navegações e
dos descobrimentos.
• Se os historiadores se ocuparem um dia em
assinalar os marcos de minha passagem pela Presidência da República de meu pafs, gostaria que entre
eles se inclufsse a pedra fundamental da Comunidade dos Pafses de Língua Portuguesa Foi sob meu
governo, com efeito, que o então Ministro da CuHu·
ra, meu amigo dileto e colaborador infatigável das
polfticas cuHurais adotadas em minha gestão, o Embaixador José Aparecido de Oliveira, reuniu os sete
Chefes de Estado das repúblicas lusófonas, para a
criação do Instituto Internacional da Língua Portu·
guesa, no encontro realizado em 1989, na cidade de
São Lufs do Maranhão.
A adesão ao Instituto foi formalizada por todos
os Chefes de Estado lusófonos. O único a não comparecer pessoalmente, foi o ilustre Presidente de
Angola, José Eduardo dos Santos, que se fêz representar pelo doutor Lopo do Nascimento. O Instituto
Internacional da Língua Portuguesa embasou todo o
projeto de incorporação da Comunidade. Foi a partir
dele, primeiro no Brasil, depois em Portugal, como
Embaixador nomeado pelo Presidente Itamar Franco, que José Aparecido, numa engenharia paciente,
tenaz e competente, montou peça por peça, a proposta, originariamente brasileira, mas logo abraçada
pelos povos e governos de Portugal e da África,
para a consolidação de uma unidade politica, cultural e econõmica capaz de abrir caminhos novos para
a identidade nacional de cada um de nossos povos.
O governo português, atento aos propósüos de
defesa do Idioma, constantes do corpo de idéias que
inspirou a fundação do lnstHuto Internacional da Língua Portuguesa, criou, oportunamente, a Fundação
Camões, de grande e fecunda presença na preser-

-~~~-~---
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vação'da identidade cultural de todos os povos lusófonos. Esse órgão passou a ser também uma das
colunas de sustentação do projeto da Comunidade.
Por duas vezes esteve maroada a data de
inauguração do organismo muttinacional da CPLP,
respectivamente a 28 de junho e a 29 de novembro
de 1994. Circunstâncias imprevisfveis postergaram
sua efetivação, pelo desencontro de possibilidades
da reunião simultânea de sete chefes de Estado.
Agora, porém, agendada com longa antecedência, a
data escolhida, 17 de julho, levará a Usboa os Presidentes de todas as nossas repúblicas. E mesmo que
circunstâncias eventuais, como a coincidência de
eleições nacionais em São Tomé e Prfncipe venham
a ser embaraço para a viagem do Chefe de Estado,
sua representação plenipotenciária está, desde já,
assegurada e comprometida.
A escolha da cidade de Usboa, para a instituição solene e oficial da Comunidade, como a de São
Lufs do Maranhão para· o lançamento de sua pedra
fundamental, não terão sido obra do acaso. Ponto
de partida das grandes aventuras marítimas do século XVI e do século XVII, essa Usboa a que o poeta chamou, então, de "nova Roma• e de "rainha dos
mares" e os historiadores consagraram como a "capital do Ocidente", foi o berço da lfngua que falamos,
onde Dom Diniz assinou o decreto que tomava· o
português o idioma oficial de seu povo. Ali Camões
publicaria pela primeira vez a epopéia dos Lusfadas
e cantaria a troca lfrica de suas últimas canções. Por
outro lado, minha cidade de São Lufs do Maranhão
foi, a seu tempo, a capital colonial de nossa lfngua,
quando o maior escritor português de seu século, o
Padre Antônio Vieira, sacudia o pafs novo e os conselhos do reino com as increpações ilustres de seus
sermões imortais. Desse modo, toda uma simbologia histórica presidiu à fundação ·da Comunidade,
erigindo a lfngua em património comum da metrópole e das antigas colônias, já então em pé de igualdade no amor e na posse do idioma.
Quis ainda o destino que a Comunidade dos
Pafses de Ungua Portuguesa, no Brasil, como em
Portugal, não fosse a obra de um único governo. Na
verdade, concebida e esboçada com a semente do
Instituto Internacional criado em seu governo, ela
passou a crescer, consolidar-se e tomar forma no
Governo do Presidente Itamar Franco, que, em boa
hora, incumqiu um dos melhores homens públicos
deste Pafs, o Sr. José Aparecido de Oliveira, seu
Embaixador em Usboa, de transformar em realidade
o velho sonh9 dos povos lusfadas. E será, afinal,
sob o Governo do !'residente Fernando Henrique
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Cardoso que se irá instttucionalizar esta obra maior
da diplomacia de sete pafses democráticos em três
continentes.
Quis, assim, o destino que três governos sucessivos, três Presidentes da RepúbliCa do Brasil
deixassem sobre a decisão histórica a maroa de_
suas mãos, como para indicar, nessa continuidade
ininterrupta, que não se tratava do projeto politico de
uma vontade transitória, mas da vontade permanente da alma e do coração do povo brasileiro.
O mesmo se dirá no que se refere a Portugal.
Também ali, o projeto nasceu e cresceu e teve definidas suas linhas mestras durante a Presidência de
Mário Soares. Com a grandeza de seu espfrito, o
fervor de seu coração lusfada e o vigor de sua imaginação criadora, o grande lfder português, já consagrado como um dos estadistas maiores da Europa
de nossos dias, assumiu o papel insigne de estadista de três continentes e de sete nações soberanas.
Protagonista da redemocratização de seu pafs, coube ao Presidente Mário Soares, neste século e com
esta providência, o privilégio de apagar as conotações desmerecedoras que o mundo moderno atribuiu,
justa e injustamente, aos conceitos de império e de
colônia. Se essas conotações toldam ainda as relações de outras metrópoles e outras nações de
emancipação recente, entre nossas repúblicas, do
Brasil e de Portugal, as vigências são mais altas e
mais nobres, na inter-cuHuração que nos fêz herdeiros de inestimáveis palrimônios.
Na verdade, no escambo histórico, com a
transferência de riquezas materiais e espirituais, de
lado a lado, que seria mesquinho contabilizar, o certo é que de Portugal recebemos a doação maior: a
lfngua que falamos. Esta lfngua que, como para o
poeta Fernando Pessoa, é nossa verdadeira pátria,
nossa primeira pátria, como é, para todos os povos,
o idioma de sua convivência quotidiana e de seus
diálogos com as nações. Dos portugueses adotamos
nossa arte de morar, de edificar as casas e as cidades, nosso modo de vestir, a religião e os costumes,
a constituição da famma e os fundamentos de nossas instituições de Direito Público.
Mas o que se deve lembrar nesta hora é que,
também em Portugal, a criação da Comunidade dos
Pafses de Lfngua Portuguesa não foi obra de um só
governo. Se o projeto inicial ali não se desenvolveria
sem a fervorosa dedicação e a larga visão do Presidente Mário Soares, também não se estaria efetivando hoje sem a vontade politica e a fidelidade à
história comum do Chefe de Estado e do Chefe de
Governo de Portugal, o Presidente Jorge Sampaio e
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o Primeiro-Ministro Antônio Guterres. Lá como cá,
"no5sa Comunidade não é o früio de uma administração transttória, mas de uma vontade nacional permanente.
Opiniões desavisadas e mal infonnadas- e por
isto mesmo, escassas - poderiam supor que a Comunidade dos Países de Ungua Portuguesa seria
apenas um órgão romântico, sem objetivos pragmáticos. Antes de tudo, é preciso notar que a criação
de blocos políticos, económicos e culturais é hoje
uma tendência universal entre as nações. Na Ásia,
na Europa, nas Américas do Norte, do Centro e do
Sul, confederam-se em parcerias efetivas todos os
governos, em nossos dias, coordenados por propósttos comuns e por conveniências regionais_ Da
Asean à OEA, os organismos do Cone Sul e do
Cone Norte de nosso continente, dos regimentos da
Comunidade Britânica à União Européia, empenham-se todos, sem comprometimentos da própria
soberania, e até para atribuir-lhe uma nova dimensão de grandeza, em somar-se para o exercfcio de
uma presença maior e mais eficaz no contexto das
nações. Valem-se, para isto, de todos os pretextos.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa não nasce de pretextos. Suas raízes mergulham em causas efetivas, culturais, históricas, económicas e morais. Temos todos a mesma idade nacional Chegamos juntos à realidade do Ocidente e
do mundo latino. Falamos a mesma língua oficial.
Ocupamos o mesmo espaço da vida económica, situados todos no passo de emergência do desenvolvimento de nossas nações- Até as circunstâncias
geográficas, em três continentes, nos juntam e nos
comprometem: somos os povos atlânticos por excelência, seja como sesmeiros de suas águas, seja
como caminho de todos os oceanos_ Estamos inscritos num mesmo mosaico racial.
Como entendem os historiadores, a Europa e a
civilização contemporânea nasceram de uma velha
façanha portuguesa: meter uma lança em África.
Pois agora vamos, africanos e americanos do Brasil
meter também, nossa lança na Europa. E os portugueses verão, afinal, realizada sua utopia de uma
presença duradoura, fecunda, mas ao mesmo tempo
cavalheiresca e fraterna, na África e na América,
onde povos livres fundaram nações independentes.
Usamos a mesma língua - uma língua que é a segunda entre as línguas. latinas. E aqui é bom assimilar que, de acordo com as projeções da Unesco, as
línguas latinas, na primeira década do milênio, serão
o idioma nacional de mil milhões ·de habitantes do
planeta. Um bilhão de pessoas em todo o mundo.
Só o português é hoje a língua de mais de duzentos
milhões de pessoas.
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A chegada dos europeus- quer dizer, dos portugueses - à Ásia, onde se alinhavaram os impérios
do Ocidente, passa pelo Brasil e pela África_ A costa
do Brasil foi 'o grão rodeio" náutico cantado por Camões, e que i:onsta'dos rascunhos de instruções de
Vasco da Gama a Cabral, para alcançar a África meridional, atravessar o Cabo da Boa Esperança e entrar na carreira das Índias. A África, por sua vez, era
etaplil decisiva para os negócios económicos desse
caminho. A tal ponto que, quando o comércio da Europa com a Ásia entrou em declínio, o gênio do Marquês de Pombal criou a Companhia Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão, sediada em Londres, reativando o porto de Moçambique, como etapa fundamental para os transportes marítimos entre
o Ocidente e o Oriente.
Hoje, temos diante de nós, tão importante
como a abertura dos portos, fetta por D. João VI no
Brasil, em 1810, a perspectiva de aberturas comerciais com as riquezas surpreendentes de Angola,
com as passagens estratégicas de Guiné-Bissau, de
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e das "ilhas
afortunadas" dos primeiros navegantes - regiões de
onde veio nossa primeira aventura económica - a
cana de açúcar, plantada do Maranhão a Pernambuco, de Pernambuco à Bahia e da Bahia a São Vicente - terras de Piratininga.
A África e a América brasileira foram a primeira
grande utopia dos portugueses_ Foi a única utopia
que deu certo até hoje, na história do mundo.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na qual se empenham os entusiasmos e a visão dos estadistas de Angola e Cabo Verde, de Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe,
conta com a presença fraterna de Portugal e do Brasil. Esta é 'uma empresa nossa' - como dizia o Padre Nóbrega, da terra brasileira, nos idos do século
XVI.
Esta empresa está, finalmente, no vestíbulo de
sua institucionalização. Os chefes de governo dos
..sete países passarão à história por este feito. E à
história ha de passar também aquele que foi, por io-.
dos nós, o artffice, o artesão maior do projeto diplomático que chegou ao êxtto final: - o Embaixador
José Aparecido de Oliveira. Protagonista mais alto
de nossa diplomacia foi o Barão do Rio Branco, ao
entender que a grande causa da política internacional em seu tempo era a consolidação das fronteiras
geográficas. Ele cumpriu sua missão sem conflitos e
sem derramamento de sangue.
O Embaixador José Aparecido de Oliveira - e
disso podem dar testemunho as chancelarias de
nossos sete países, especialmente o Presidente Má-
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rio Soares, sem o qual nosso representante em Us-

boa dificilmente teria percorrido e terminado sua
obra - o Embaixador José Aparecido, cujo nome repito aqui, com admiração, afeto e gratidão por tudo
qu~nto fez a ~rviço ~este país, é, sem dúvida o paramnfo e o cnador ma1s evidente da nova Comunidade. Por ela, com aquela obstinação que sabe pôr
nas coisas da vida pública, ocupou-se e preocupouse, dia e noite, à frente de sua Embaixada, viajando
a todos os pafses africanos interessados, sacrificando a própria saúde, para cumprir sua honrosa tarefa
diplomática, na mesma linha que nos ensinou o Barão do Rio Branco: consolidar as fronteiras do Brasil.
O Barão consolidou as fronteiras geográficas. O Embaixador José Aparecido, ao longo de três governos
da República, desenhou as fronteiras novas as fronteiras morais e culturais do Brasil, sua est.bilidade
vai ser firmada agora, a 17 de julho, pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, a quem o destino ·re- ·
servou a honra deste momento em sua carreira de
estadista.
O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - A
Mesa informa que os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Gilvam Borges, Francelina Pereira e José Serra
.enviaram discursos para serem publicados, na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 13 do
mês próximo passado, houve por bem a Comissão
Especial destinada a estudar e emitir parecer sobre
o Projeto de Código de Trânsito Brasileiro, presidida
pelo ilustre Senador Francelina Pereira, aprovar o
Relatório que oferecemos na qualidade de RelatorGeral da matéria.
O parecer da referida Comissão Especial foi
lido neste plenário e publicado ontem, devendo a
sua discussão ser iniciada na próxima semana.
Trata-se de projeto de grande repercussão pública, daf por que a enorme expectatiVa e ansiedade
que a sua tramitação nesta Casa tem provocado na
sociedade, em geral, e especialmente nos meios de
comunicação em nosso Pafs.
Esta proposição, oriunda da Câmara dos Deputados, foi encaminhada pelo Poder Executivo, no
início de 1993, para substituir o vigente Código Nacional de Trânsito.
Na Casa de origem a matéria teve uma tramitação mais rápida, graças a artifício regimental que lhe
negou a condição de 'projeto de código', possibilitando, assim, a sua apreciação exclusivamente por
uma Comissão Especial, mesmo assim durou 1 ano
- de 23 de maio de 1993 até 23 de maio de 1994
quando chegou a este Senado Federal.
'
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Não foi a providência, portanto, sequer submetida ao plenário daquela Casa do Congresso Nacional.
Diante da relevância do conteúdo da proposição e em homenagem ao 'princípio da reserva do
plenário', que só excepcionalmente exclui o plenário
da apreciação e votação de projetes de lei, sustentamos o entendimento de que os projetes de código
devem, obrigatoriamente, ser submetidos ao crivo
do plenário de cada uma das Casas do Congresso.
Por esta razão, suscitamos questão preliminar
perante a Comissão Especial do Senado contestando a regularidade da tramitação da matéria na Câmara.
Esta informação explica o porquê da vertiginosa tramitação da matéria na Casa de origem, em
comparação com o perfodo de tempo que a proposição se encontra no Senado.
De observar-se, ainda, que durante o seu trâmite na Comissão, adveio o encerramento da legislatura passada e o inicio da atual, provocando modificações na composiÇão do referido órgão colegiado,
. oo.m a. substituição, inçl_usive, do se4 Presidente•
A questão reveste-se de gran~ importânCia,
pois uma possível manffestação do Poder Judiciário
no sentido de reconhecer mácula no processo de
elaboração legislativa após a sanção da lei, acanetaria a declaração de ineficácia do referido Diploma
legal, com consequências desastrosas para todos.
A rejeição da preliminar por nós levantada, de
qualquer sorte, há de propiciar a continuidade da tramitação da matéria, com o exame do mérito.
Mais uma vez pretendemos deixar registrado
que a argüição da preliminar mencionada não se da-·
veu a qualquer fmpeto protelatório ou negatiVista,
mas ao amor à legalidade e à necessidade de afastar qualquer responsabilidade desta Relataria por
eventual manifestação do Poder Judiciário inquinando de inconstitucional o texto em análise, uma vez
transformado em lei.
Embora possamos ficar vencidos, -ainda que
não convencidos -, e conscientes da necessidade de
se prover a nação de uma lei de trânsito mais modema e atual, capaz de pôr fim ao caos que se instalou no trânsito das grandes cidades, nas estradas
e rodovias, concluímos o nosso Relatório, com a
sensação do dever cumprido.
Trata-se de longo e minucioso documento elaborado após a consulta dos mais diversos segmentos da sociedade e, em especial, dos integrantes da
'comunidade de trânsito', ou seja, aquelas pessoas
que, em razão do seu offcio, acham-se em condições de transmitir experiências e sugestões necessá-
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rias para o aperfeiçoamento do texto sobre o qual
4 - normas concernentes à defesa do meio
nos debruçamos nos últimos tempos.
ambiente, especialmente no que diz respeito à emisA demora por muitos denunciada para a consão de gases poluentes e ruído;
clusão deste trabalho não se deveu à inação ou ao
5 - considerável aumento do valor das multas
desinteresse deste Relator no trato da matéria.
por infrações de trânsito a fim de inibir, ao máximo, o
cometimento destas infrações;
A preocupação com a qualidade do texto visan6 - exclusão de dispositivos que fixavam os lido à solução dos mais diversos problemas que afli·
gem a vida dos usuários das vias e das autoridades
mites de peso e dimensão de veículos de carga e
responsáveis pelo trânsito, levou-nos a optar pelo
transporte coletivo, com o objetivo de não se 'engesdesenvolvimento gradual do trabalho, com plena
sar' o texto com medidas suscetíveis a constantes
ciência e meticulosa análise dos dados e elementos
alterações tecnológicas.
informativos necessários às tomadas de decisões.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reputaRealizamos audiências públicas em São Paulo,
mos como o ponto aHo deste exaustivo trabalho as
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasnia.
modificações introduzidas no Capítulo que dispõe
Recebemos centenas de sugestões oriundas de
sobre os chamados 'crimes de trânsito'.
praticamente todos os segmentos da sociedade, além
Trata-se, a nosso ver, de questão da maior
de 256 emendas, sobre as quais nos manifestamos,
relevância para a sociedade brasileira que, de há
uma a uma. no Relatório que ora comentamos.
muito reclama por leis mais severas que inibam a
Rrática de delitos na condução de veículos autoA assessoria do Relator participou de inúmero$
encontros, em todo o País, auscultando e expondo
motores, prática esta que tem tirado a vida de deopiniões sobre todos os tó~icos que compõem o texzenas de milhares de pessoas a cada ano e deito em exame na Comissão Especial.
xando seqüelas físicas em centenas de milhares
Exaustivos estudos e pesquisas, tanto na parte
de compatriotas.
técnico-administrativa, quanto na jurídico-penal toA previsão legal de condutas e procedimentos
ram realizados, com o objetivo de se prover o País
impróprios na condução de veículos automotoras, não
de uma legislação condizente com o vertiginoso ausó aqueles que provocam a morte ou lesões corporais
menta da frota nacional de veículos autornotores.
em terceiros, mas os chamados crimes de perigo, pasA trtulo de informação, passamos a enumerar
sam a ser apenados com sanções compatfveis e proalguns dos aspectos .que entendemos mais significa·
porcionais ao perigo provocado pelo agente.
tivos no Substitutivo que oferecemos:
Por outro lado, a fixação das penas passa a
1 - a tentativa de descentiâllzãÇB.o aos· servisofrer-aumentos em decorrência de situações agra. ços de planejamento, operação, controle e fiscalizavantes peculiares ao condutor (por exemplo: não
ção do trânsito nas cidades, mediant~ a divisão de ·-· pessui~_habilitação, deixar de presta~ socorro à víti·oompetênci~ com os municfpios; . .
.. .
ma, etc.) e ao local (por exe!TI!?J.o:j_!loca de seguran. ..
_
.
_
~·
ça de pedestre, calçada, etc.).
2 - a ffexJblitzaçao na des1gnaçao do órgao te- __
Passam a constituir crimes, ainda, a condução
dera! incumbido da coordenação do ~s~i2:"
Cié vefculo automotor sobre a influência do álcool ou
nal de Trânsito, evitando-se, assim, qualq~e~ C_?nffilo
substância que produze efeitos análogos; a conducom a regra contida no art 4,_ VI, da Const1tu~ça_o Feção sem habilitação regular e a participação nos
deral, que confere ao Presidente da Republica a
chamados 'pegas' ou 'rachas', que infernizam a
c~mpetênci~ ~xclu~iva para ~ispo~ sobre a organizavida nos grandes e médios centros urbanos.
çao da adm1mstraçao federal;
· -· · ~.
·
3 _ a manutenção de normas, às vezes com
A par da instituição destes novos tipos penais,
preocupamo-nos com a situação das vítimas que, no
pequenas aHerações, relativas à responsabilidade
mais da vezes, além das lesões corporais ou do pródo Estado; aos direitos do cidadão; à educação para
o trânsito, prevendo-se a sua promoção em todos os
prio óbito, sofrem danos financeiros que as tomam,
graus escolares; à novas exigências para a obten- ..
ou a seus sucessores, incapazes de prover os meios
ção da Carteira Nacional de Habilitação; à obiigatoà sua subsistência.
riedade de equipamentos de segurança, tais como o
d
ê
sb ·
uso do cinto de segurança em todo 0 território nacioDentro esta visão social, prev o texto u sti·
tutivo que oferecemos a 'pena de multa reparatória',
nal, 0 'air-bag' (equipamento suplementar de retenção) e a pintura de faixas, em vefculos de transporte
consistente no pagamento, por parte do causador do
colativo e de carga, com tinta retro refletiva, dentre
acidente, de quantia à vitima, sempre que houver
outros componentes;
prejufzo material decorrente do crime.
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Tais medidas, a nosso ver, que certamente

se-

rão aperfeiçoadas por este plenário, hão de contribuir, eficazmente, para inibir os infratores e, por via
de conseqüência, reduzir o dramático e trágico quadro de acidentes de trânsito no Brasfl.
Um alerta, todavia, deve ser feito às autoridades responsáveis pelo planejamento, gerência e fi&calização do trânsito e, com ênfase redobrada aos
três níveis de governo envolvidos nesta questão.
Não basta a edição de um novo e, provavelmente, mais eficaz e atual código de trânsito, para
que se obtenham resultados positiVos na luta contra
a violência e a impunidade no trânsito. Necessário
se faz que as normas contidas neste Diploma legal e
na legislação complementar sejam suficientemente
divulgadas e efetivamente aplicadas, para que, a
médio e a longo prazos, pelo menos, tenhamos um
trânsito mais educado e pacffico no Pais.
É indispensável que os governos passem a tratar esta questão como assunto de primeira grandeza
no rol das matérias concernentes às prioridades do
Estado.
Seria de grande repercussão e de enorme valia
para o Pais, que a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito passasse para o nfvel de Secretaria
junto à Presidência da República ou, até mesmo,
galgasse o "status" de Mnistério . Extraordinário,
como acontece com o Esporte e a Reforma Agrária.
Lamentavelmente, a maioria dos nossos governantes e políticos não conferem à questão do trânsito a importãncia que ele tem na vida do cidadão.
É preciso dotar-se os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de meios capazes de
possibilitar a implementação de providências destinadas a reforçar a segurança no trânsito.
Somente através do provimento de recursos
humanos e materiais dirigidos para o aumento sensível da fiscalização poderá reverter o sinistro quadro estatístico dos acidentes de trânsito no Brasil.
Consoante já tiVemos a oportunidade de registrar
no corpo do Relatório entregue à Comissão Especial,
as alterações. inclusões e exclusões que procedemos
no texto encaminhado pela Câmara dos Deputados,
não foram movidas por qualquer intenção de desfiguraro texto lá produzido, mas, ao contrário, mantivemos
a estrutura do Projeto, adequando-o, quando necessário, à realidade dos nossos dias.
A conclusão do trabalho deixa-nos esperançosos com relação aos efeitos que a nova lei poderá
produzir nos próximos tempos e, com o sentimento
gratificante de tenmos buscado o melhor para o pais,
dentro de nossas limitações.
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Com a confortante sensação do dever cumprido, após o exaustivo e penoso trabalho elaborado,
agradecemos a todos aqueles que, mediante suge&tões, críticas e análises contribuíram para a conclusão do Relatório e ao Senhot Presidente e demais
integrantes da Comissão Especial pelo apoio e compreensão que dispensaram a este Relator.
Muito obrigado.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com tristeza,
mas, antes de tudo, com indignação cívica, que ocupo hoje esta tribuna para tentar difundir na consciência popular, através da natural repercussão de tudo
que aqui se declara, uma denúncia de suma gravidade, recentemente veiculada pelo jornal O Globo.
Sem querer antecipar conclusões a respeito do
tema que vou abordar, fica, desde logo, evidente
que muito mais que uma polêmica entre um intere&se privado e o interesse púbfico, cuida-se aqui, isso
sim, de um caso-modelo, de um paradigma, para
aferir-se o real e, infelizmente, embrionário estágio
de civilidade e de afirmação, ainda balbuciante da cidadania atingida pelo Brasil de hoje.
Trata-se, em largos traços, do seguinte: há,
nas cercanias da estrada Rio-Juiz de Fora, uma fazenda de nome "Mundo Novo", fundada em·1865 em
pleno ciclo do café, e, por isso, tombada, desde
1989, em caráter definitivo, pelo PátrimOnio Históricoe Artístico de Minas Gerais.
O ato de tombamento abrangeu, além da casa
principal da fazenda, uma grande área em tomo,
que inclui um certo trecho da própria rodovia Rio de
Janeiro-Juiz de Fora.
Ora, ocorre que a Construtora Norberto Odebrecht, ganhadora da concorrência para explorar a
reterida estrada, decidiu instalar a praça do pedágio
exatamente na área tombada e, juntando desejo à
ação, deu simplesmente inicio às obras, ao arrepio
do caráter intangfvel do bem objeto de seu intere&se, que, conforme o regime de tombamento vigente,
não poderia ser sequer pintado ou restaurado sem
autorização do Poder Público (Art. 17 do Decreto Lei

n•25137).
Como se não bastasse esse desmando da firma construtora, conhecida, aliás, de quantos acompanham o noticiário político-administratiVo nacional,
pelo seu comportamento pouco ortodoxo, tais obras,
além de descaracterizar a área tombada, vão afetar
também o abastecimento de água no local
Para piorar a situação, a Odebrecht não possui
licença nem do lbama nem de qualquer organismo
ambiental para a edificação pretendida
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Sem falar que a obra se situa também em área
de preservação permanente, conforme definida no
Código Florestal, por entender que a cabeceira e
contemos de nascentes d'água abastecem secularmente a fazenda Mundo Novo.
Só esta última irregularidade já ensejaria procedimento criminal contra seus autores, por constituir-se em contravenção penal, capi!UTaclanoart. 26
do citado Código Florestal.
Acresce, ainda, que todo o sistema de drenagem da obra da praça do pedágio está sendo manilhado diretamente para o abastecimento centenário
de água da fazenda Mundo Novo e região tributária.
Estes os fatos. O es!arrecedor nessa história,
porém, não é apenas a audácia da empresa em desafiar a legislação, a autoridade pública; muito pior
que isso é saber-se que a Odebrecht não tem apresentado em seu favor qualquer argumento válido e,
a bem da verdade, ostenta mesmo um desprezo
olímpico em oferecer qualquer manifestação.
Esta comédia de erros não pára aí a sua produção de lances histriônicos; virá em seguida a pior
comicidade, aquela que resvala para o humor negro.
Isso porque a controvérsia envolve ates e
omissões contraditórias e ambiguidades suspeitas
tanto na área administrativa, quanto em sede judiciária, campos onde o conflito de interesses entre as
partes, Odebrecht de um lado e o Ministério Público
local e os proprietários da fazenda Novo Mundo do
outro, buscou encontrar uma solução, até agora,

sem sucesso~
Assim, na via administrativa, tudo começou em
janeiro deste ano, quando o Instituto do Patrimônio
Histórico enviou um ofício ao Concer '- empresa ·
criada pela Odebrecht para a exploração da Ri<Nuiz
de Fora - alertando ser essencial a construção do
pedágio em outro local, em respeito ao tombamento.
Todavia, para surpresa geral, a mesma Concer
é autorizada pelo próprio Instituto a prosseguir com
a construção do pedágio.
Reiniciada a obra, técnicos do lbama de Juiz
de Fora a embargaram, por faltar à Concer!Odebrecht autorização para construir em áiea de proteção ambiental, além da suspeita de que o manancial
de água da fazenda fosse atingido.
No entanto, neste festival de demarches, pouco depois o Superintendente do lbama de Minas Gerais, Sr. Jadyr Pinho Campos de Figueiredo, em decisão aparentemente ímotivada, suspendeu o embargo e autorizou o reinício da obra.
Na área judicial, onde foram também litigar as
partes, infelizmente não é menor o qüiproquó.
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o promotor Alcino Valdir Leite, de Matias Barbosa, ajuizou ação cível para paralisar a obra, obtendo liminar do Jufzo da Comarca, suspensa, em
seguida, entretanto, pelo Presidente do Tribunal Regional Federal em Brasma.
O espantoso, porém, é que o Presidente do
mF da 11 Região- Brasília- retratou-se dessa decisão no Plenário do Tribunal, em 20/06/96, revigorando, pois, a liminar concedida pelo Juiz da Comarca, mas •esqueceu-se• de assinar sua decisão, entrando a seguir em férias, sem assiná-la..
Esta história, como se vê, de modo algum dignifica os órgãos públicos envolvidos, sejam do Executivo
(lbama, Instituto do Patrimônio Histórico) sejam do Judiciário, já que seus agentes não conseguiram emprestar a miníma firmeza ou coerência a seus ates de
ofício, deixando no ar uma impressão feia, medonha
até, de prevaricação, a um juízo mais benévolo, e de
corrupção passiva a um olhar mais severo.
Tantas e tão conflitantes decisões oriundas do
mesmo órgão público sobre o mesmo e idêntico
tema, inteiramente congelado em sua configuração
fálica, não são admissíveis na administração pública
brasileira, adstrita desde a Constituição Federal de
1988 ao princípio da moralidade administrativa.
Isso sem considerar que ao exame do mérito
da matéria, a verdade saita aos olhos: trata-se de
uma burla aos dispositivos legais e constitucionais
que versam sobre a proteção ao meio ambiente.
O texto constitucional não permite tergiversação a respeito; diz ele:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso corrum do povo e
essencial à saáoa quafldade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1°- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de sig.
nificativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
Como, em face deste meridiano comando
constitucional, admitir-se a sua violação frontal,
como vem fazendo a Odebrecht em relação à fazenda Novo Mundo?

É preciso dar eficácia aos preceitos da Carta
Magna, que, se não aplicados nos farão recuar à
idade média em termos de estado democrático e de
direito, em que tal desconsideração reduz nosso
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principal estatuto jurfdico à desimportãncia de uma
folha de papel em branco, sem valor.
A própria Constituição da República provê,
neste particular, alguns remédios para aviventar-se
a si própria, dando-se plena eficácia, aplicáveis ao
caso vertente.
Um deles, o mandado de injunção, para que se
faça cumprir o art. 225 § 1° inciso IV do seu texto •.
Outro, a ação popular, para anular ato lesillo ao
meio ambiente e ao Patrimônio Histórico Cultural, como
é, sem margem de dllvida, o caso que ora nos ocupa.
Outra maneira, essa polftica, de fazer valer o primado constitucional da proteção ao meio ambiente
que tanto frequenta discursos eleitorais, é, nós do meio
político, pressionam.os os órgãos competentes, pelo
menos do Executivo, para que cumpram o seu dever,
porque certamente há nesses órgãos servidores imunes à força corruptora do poder econômioo.
Seriam, de todo modo, estes fatos emblemáticos aqui relatados, hoje, por mim, com consternação, de mote para a reflexão de quantos têm responsabilidade ptlblica neste -País, onde a Justiça
tem um largo caminho a percorrer até ajustar suas
contas com a força, principalmente força econOmica,
para prevalecer no final, como manda sua utopia~
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL- MG}Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em um raro
descanso de fim de semana em Belo Horizonte, deparei-me, lendo o prestigioso jornal Estado de MInas, edição de domingo IJI!imo, com urna ampla cobertura sobre o projeto do novo Código de Trânsito
Brasileiro, em tramitação nesta Casa.
Desde o início de nossos trabalhos, no âmb~o da
Comissão Especial que tenho a honra de presidir, a
imprensa brasileira, através de seus órgãos mais representativos, vem dando especial déstaque. à tramitação desse projeto, refletindo a ang1lstia e a inquielação
da sociedade com as deploráveis estatísticas de mortos e feridos nas ruas e estradas, que fazem do trânsito neste país um dos mais violentos do mundo.
Diz bem o Estado de Minas em sua matéria
editorial que
'a punição do responsável não conforta a dor dos que perdem um ente querido em um acidente de trânsito. A impunidade, no entanto, aumenta a amargura de
quem, além do luto, é obrigado a constatar
que outra pessoa, outra famma vai passar
pelo mesmo sofrimento. Porque a certeza
da impunidade é fator preponderante na
gênese do crime. •
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De fato, o projeto do Código é rigoroso com os
que violam a lei e fazem do carro urna arma contra
pessoas indefesas, mu~ vezes membros de sua
própria famma. Além de pesadas multas que chegam a quase mil reais, para quem dirigir sem habilitação, alcoolizado, participar de racha e recusar-se a
prestar socorro à vítima, o guiador que atropelar e
matar alguém está sujeito à pena privativa de liberdade de até sete anos.
Há uma contagem de pontos para as infrações.
Caso um infrator, no perfodo de um ano, fiZer 20
pontos, receberá uma multa adicional de 827 reais,
além das multas associadas às infrações individualizadas. A gravfssima acarreta uma multa de 150
reais, a grave 99 reais, a média 66 reais e a leve 41
reais.
Tem razão o editorial do Estado de Minas
quando afirma que
Ninguém é capaz, por exemplo, de

apontar alguém que esteja atrás das grades
por ter matado num acidente de trânsito. Mesmo que este motorista estivesse completamente bêbado, drogado ou participando de

pegas ou rachas. Não havia punição, parque
não existia um texto legal capaz de aft1)arar
os argumentos do Ministério Ptlblioo.
Essa, Sr. Presidente, é uma situação revoltante, que atenta contra os direitos da cidadania, que o
novo Código pretende corrigir.O Capítulo que trata
'Dos Crimes de Trânsito' contém dispositivos rigorosos, mas ainda assim determina que sejam aplicadas as regrai gerais do Código Penal e do Código
de Processo Penal aos casos não tipificados nesse
Capítulo.
Trata-se de providência cauteiatória, cujo propósito é evitar que um infrator venha a beneficiar-se
por um eventual vazio legal.
Note-se também que, segundo disposto no art.
293 do projeto, em qualquer fase da investigação ou
da ação penai, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério PIJblico ou mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão cautelar da permissão
ou habilitação para dirigir veículo.
isso evitará o absurdo de um guiador embriagado atropelar e matar várias pessoas em uma esquina qualquer e continuar dirigindo tranquilamente
enquanto responde ao processo em liberdade.
É ainda o edHorial do Estado de Minas que
destaca o fato do Código agir com rigor para coibir a
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Violência no trânsito e também se preocupar em pre·
servar motoristas e passageiros através da
obrigatoriedade de utilização de equipamentos de segurança, inclusive o cinto,
cujo uso será estendido também aos passageiros do banco de trás. O air-bag também
passa a ser equipamento obrigatório nos
vefcufos, ainda que tudo isso dependa de
regulamentação.
Em relação ao uso obrigatório do cinto de segurança, vale destacar que o projeto do Código, ao legislar uniformemente para todo o País, evita que a med~
da seja adotada em uns municfpios e em outros não,
em função da disposição e do nfvel de responsabmdade da autoridade local. A partir da vigência do Código,
todos os motoristas e passageiros, em qualquer ponto
do território nacional, terão de se utilizar do cinto de segurança. As estatfsticas levantadas per diversas i~
tuições têm demonstrado que, nas cidades onde o uso
do cinto é obrigatório, o número de mortos e feridos no
trânsito tem se reduzido em até 40"/o.
Em reportagem assinada pela jornalista Margarida Oliveira, o Estado de Minas, ao salientar que o
novo Código criou a figura do 'crime de racha', adverte aos menos avisados que
a partir da vigência do Código, a práti·
ca de um 'pega•, mesmo sem machucar ou
atingir a outras pessoas, pede levar o motorista à prisão, de seis meses a três anos,
multa e suspensão da permissão para di~
gir; apreensão da Carteira de Habilitação, no
perfodo de dois a cinco anos; contados a
partir da safda da prisão.

De fato, essa penalidade, prevista no art. 3(17 do
projeto do Código, pode até ser rigorosa, mas é extremamente necessária para coibir essa prática tão comum nas grandes metrópoles e que quase sempre resulta em mortos e feridos, vitimando tanto os jovens
que estão no volante e no banco de passageiro, como
os imprudentes expectadores, também adolescentes,
em sua maioria, que se acotovelam às margens das
avenidas desertas para assistir ao espelácufo degradante de irresponsabilidade e imprudência.
O diário mineiro destaca também a mudança
introduzida pelo Código no prazo de notificação das
multas, salientando que,
Atualmente, os motoristas tomam conhecimento do número de suas multas
quando vão requerer novo licenciamento,
mas a partir do novo Código, os infratores
passam a ser notificados num prazo máximo
de vinte dias.
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Realmente essa atteração é importante para advertir os infratores de que a reincidência poderá custarlhes uma muita adicional de quase um mil reais, bastando que a .somatória dos pontos referentes a cada
infração alcariCe 20 em um período de doze meses.
O novo Código, em forma de substitutivo ela~ .
borado pelo relator, nobre senador Gilberto Miranda,
e aprovado pela Comissão Especial, deverá ter sua
discussão iniciada neste plenário no próximo dia 16,
prevendo-se sua votação para o dia 18 do corrente.
Durante três dias, todos nós teremos a oportunidade de examinar detidamente a matéria e sobre
ela deliberar com a plena consciência de sua oportunidade e urgência. Um quadro comparativo que
acompanha o relatório, indicando as atterações propostas em relação ao Código aluai, e as sugeridas
pelo Senado, em função do projeto aprovado pela
Câmara, é um roteiro seguro para que se possa avaliar o significado e a extensão das mudanças, que,
não tenho dúvida, muito contribuirão para minorar o
quadro caótico do trânsito em nosso pafs.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP) -Sr. Presi·
dente, Sr"s e Srs. Senadores, .Andrá Franco é símbolo e referência da luta pela democracia no Brasil.
É também o grande patrono do nosso partido, o
PSDB. Montoro faz 80 anos. Brasileiros e tucanos
têm o que comemorar.
Desde jovem, Montoro buscou na militância política o caminho para por em prática seus ideais de
liberdade e justiça social. Estudante, foi fortemente
influenciado pela doutrina social da Igreja Católica,
nascida com a encíclica Rerum Novarum, do Papa
Leão XIII, e que ganhou contornos ainda mais progressistas a partir do Concmo Vaticano, convocado
pcr.João XXIII nos anos 60.
·
Compartilhando as preocupações sociais de
grandes pensadores católicos do nosso século,
Montoro foi fortemente marcado pelas obras dos filósofos franceses, Jacques Maritain e T eifhard Chardin. Homem de ação, desde fogo procurou transformar em prática o que aprendia na teoria.
Assim, iniciou sua vida pública militando no antigo Partido Democrata Cristão, o pequeno PDC q1
reuniu alguns dos melhores quadros políticos brat
feires, na fase democrática entre o fim do Est< jo
Novo e o Golpe de 64. Pelo PDC foi vereador, de<. J·
tado estadual, deputado federal e ministro do ~ ·erno parlamentarista sob a presidência de Joã.., <:.oulart. No Ministério do Trabalho criou o safário-famnia
e autorizr ' o funcionamento de sindicatos rurais, até
então pro ,idos.
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Com o fim dos partidos políticos existentes, por
força do Ato Institucional n• 2, Montoro participou da
criação do MDB, o partido de oposição ao regime
militar. Pelo MDB, surpreendeu a Nação elegendose senador por São Paulo em 1g70, ano em que o
partido do governo, a Arena, conseguiu esmagadora
vitória sob a debilitada oposição. A lição de Montoro
naquela eleição foi exemplar. Quatro anos depois, o
MDB conseguiu eleger os senadores de 16 Estados,
depois de campanha memorável comandada pelo
próprio MÓntoro sob o tema geral "a economia vai
bem, mas o povo vai mal". Foram as chamadas 16
vitórias que abalaram o Brasil, conquistadas graças
à percepção política de Montoro que transformou a
oposição à ditadura em luta social.
Franco Montoro, a partir de então, esteve à
frente de todos os grandes eventos que marcaram ~
reconquista da democracia no país; a anticandidatura de Ulysses Guimarães, a candidatura do general
Euler Sentes Monteiro em oposição ao General Figueiredo, a campanha anistia, a transformação do
MDB em PMDB (sigla que ele sugeriu). Em 1982,
depois de uma campanha que marcou a história dE!
São Paulo, elege-se governador. Dois anos depois,
mais uma vez a notável percepção polrtica de Montoro, faz com que lance num ato público na Praça da
Sé, no dia 25 de janeiro, data da fundação da cidade
de São Paulo, o movimento das Diretas Já - golpe
de misericórdia no fragilízado regime autoritário. Foi
dele também a iniciativa que seputtou de vez a ditadura militar: o lançamento da candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República pelo Colégio
Eleitoral, em oposição ao candidato oficial Paulo Malu!, sfmbolo do continursmo do regime. Dar para cá é
história recente, mas há que se destacar a sua influência determinante para a fundação do PSDB, do
qual é presidente de honra.
Do ponto de vista pessoal, Montoro marcou de
forma definitiva a minha vida. A seu convite tomeime Secretário do Planejarnento de São Paulo e com
seu apoio elegi-me deputado federal duas vezes e
senador da República. Tenho por Franco Montoro
um enorme carinho e uma profunda admiração intelectual. Ele é um exemplo para todos nós políticos.
Ao completar 80 anos, Montoro exibe ainda a
mesma energia da juventude. Energia, como gostava de dizer o saudoso Uiysses, capaz de iluminar
uma cidade. Que ele nos ilumine, e a São Paulo,
nestas eleições que vamos enfrentar, mais uma vez
com seu inestimável apoio.
O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
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trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA

-1PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 70, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 655, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 70, de 1996 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n• 353, de 1996), que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Grande (MS) a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetes- RNEP, no valor de R$1.329.620,07.

-2- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°14, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 656, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto" de Lei
da Câmara n• 14, de 1996 (n• 200/95, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no Pais, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 389, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com Emendas n•s 1 a 5-CCJ, que apresenta.
(Dependendo de parecer sobre as emendas
oferecidas perante a Mesa)

-aPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 4, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 4, de 1996 (n• 1.156/95, na Casa de.
origem), de iniciativa do Presidente da República;.
que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo
quinto da Constituição Federal, tendo
Pareceres sob n•s 26, 273 e 377, de 1996, da
Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1•
pronunciamento: favorável ao Projeto, com Emendas de n"s 1 a 6-CCJ, que apresenta; 2" pronunciamento (sobre as Emendas n"s 7 a 14, de Plenário):
favorável parcialmente às Emendas n"s 8, 12 e 13,
nos termos de subemendas que apresenta, e pela
rejeição das demais; e 3° pronunciamento (em virtude do Requerimento n• 608, de 1996, de reexame): favorável à Emenda n•12.
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-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 39, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1996 (n• 203/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução A735 (18), da Organização Marítima Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993,
a qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO,
tendo
Parecer favorável, sob n• 384, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 23, DE 1996
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 23, de
1996, de a1"0ria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que altera o § 7" do art. 14
da Consti1uição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro S~
mon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N° 25, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 402, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n" 25, de 1995, de
autoria do Senador Roberto Freire, que institui a revisão judicial dos valores atribufdos aos imóveis desapropriados, por interesse social, para fins de reforma agrária, e dá outras providências.
(Depenjendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento n• 403, de 19~6)
Projeto de lei do Senado n• 41 , de 1996, de
autoria do Senador Raviano Melo, que introduz alterações na lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).
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O SR. PRESIDENTE (Artur da Távola) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18h43min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO
DE 09107196, QUE SE REPUBUCA POR
SOUCffAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr<s e
Srs. Senadores, há dias que estamos para ocupar esta
tribuna a fim de tecer algumas considerações sobre
um assunto que nos parece de fundamental importância à elaboração da lei orçamentária.
Todos nós sabemos que o Orçamento Anual é
uma das principais tarefas, senão a principal, do Poder Legislativo. Tanto assim que autores de alta categoria intelectual, como é o caso de Michel Temer,
. em Elementos de Direito Constitucional, Revista
dos Tribunais, edição de 1987, página 149, diz:
Tenho para mim que a lei orçamentária
não· é apenas uma lei formal e estrutural,
como é a mais relevante das leis ordinárias,
na medida em que a própria origem do parlamento moderno, a partir da Magna Carta
Baronorum, deveu-se à discussão orçamentária. Ainda hoje, o momento maior dos debates parlamentares nos pafses civilizados
ocorre por ocasião da apreciação da lei orçamentária.
Por outro lado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também não desconhecemos que o Orçamento Anual é uma lei de caráter meramente autorizativo. Neste sentido, valho-me dos comentários à
Constituição de 1988 da lavra de ives Gandra e Celso Bastos, nos seguintes termos:
Nos Estados democráticos, o orçamento é considerado o ato pelo qual o Poder legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por certo perfodo e em pormenor, as
despesas destinadas ao funcionamento nos
serviços públicos e outros fins adotados pela
polftica econõmica e geral do Pafs, assim
como a arrecadação das receitas já criadas
em lei.
(Uma Introdução à Ciência das Rnanças, edição da Revista Forense, 1969).
Referimo-nos a esses aspectos da elaboração
da lei Orçamentária Anual, Sr. Presidente, para estranhar que, de uns tempos para cá, o Poder Executivo tenha mudado de orientação.

~~

--
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Lembramo-nos bem, ainda, ao tempo em que

era deputado federal, em governos passados, por
exemplo, que nos tempos de Juscelino Kubitschek,
de Jãnio Quadros, de João Goulart e dos próprios
governos militares, o que havia eram os planos de
economia ou de contenção de gastos, já que o Governo executa o Orçamento da União.
Como cabia ao Executivo, por meio, sobretudo,
de sua área econômica, mais especifiCamente do M"tnistério do Planejamento e do Ministério da Fazenda,
lidar com os números, procurar fazer o equillbrio das
contas públicas, o então Poder Executivo é quem dizia
o dia e a hora de Uberar essa ou aquela dotação orçamentária constante da Lei de Meios do Pais.
Sempre foi assim, Sr. Presidente. Todos os Presidentes da República deixavam para o segundo semestre, por exemplo, a liberação dos recursos orçamentários que representavam tranSferências para Estados e Municfpios, quase sempre oriundos de emertdas dos Srs. Parlamentares ou mesmo de dotações
que já constavam da própria proposta do Poder Executivo enviada ao Congresso Nacional. Nunca se agiu
de forma ãderente, porque o Orçamento é de iniciativa
do Poder Executivo, cabendo, porém, ao Congresso
Nacional dar a última palavra a seu respeito.
É bem verdade que, uHimamente, tem havido
grande demora na elaboração dos Orçamentos
anuais. Houve anos - não faz muito tempo - em que
o Orçamento da União chegou a ser promulgado
quase que no meio do exen:fcio fiscal, por um erro
do legislador constitucional.
Está em andamento nesta Casa uma Proposta
de Emenda Constitucional, de nossa autoria, que já
está na Comissão de Consti!uição, Justiça e Cidadania
e que restabelece na Constituição de 1968 uma norma
que consideramos da maior importância. Trata-se de
uma norma da Constituição de 1946, que estabelecia
que, se até o final da sessão legislativa o Congresso
não aprovasse a proposta orçamentária enviada pelo
Poder Executivo, seria prorrogado, para o <~xerclcio seguinte, o Orçamento do exerclcio anterior.
Como nem o Cong!J!SSO Nacional nem tampouco o Poder Execuli\(Q_tinham interesse em que isso se
verifiCaSse que, apressava-se de tal maneira a elaboração orçamentária que sempre, no regime da Constituição de 1946, tivemos o Orçamento da União votado
e sancionado a tempo e a hora pelo Congresso Nacional e pelo Senhor Presidente da República.
O Sr. Lúcio Alcântara· Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador?
O SR. HUMBERTO WCENA • Ouvimos V. Ex"
com toda atenção, Senador Lúcio Alcântara.

------------
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O Sr. Lúcio Alcântara • Senador Humberto
Lucena, quero aplaudir o interesse de V. Ex' nesta
matéria, que normalmente é muito árida e sujeita a
muitas interpretações distorcidas, distantes mesmo
da realidade. Agora mesmo estamos ouvindo muito
sobre essa polêmica de emendas, essa questão de
contingenciamento, se foram favorecidos ou não governadores de um partido, se deputados que apóiam
o Governo ou que são da oposição teriam sido punidos. Penso que uma das razões para tudo isso é
que não se cumprem esses prazos. Nós, do Legisla·
tivo, podemos até ter uma pan:ela de culpa, mas o
Executivo tem grande parcela de culpa nisso, porque esses cortes são feitos de última hora. o Congresso não mexeu na receita, a previsão da receita
foi a que veio do Poder Executivo. No passado, já
houve casos em que a Comissão de Orçamento- e
o Congresso depois referendava - recalculava, superestimava a receita. Não é o caso deste ano. o
Congresso aceitou a estimativa que o Poder Execu·
tivo enviou. Portanto, não nos cabe culpa quanto a
este cãlculo da receita. Por outro lado, não ouvimos
ainda uma _.explicação concisa, objetiva sobre um
contingenciamento, ou seja, por que contingenciar
uma emenda e não outra; por que deixar de atender
a um pleito e não a outro? Tem que haver uma razão. Acredito que o Governo tenha razões de ·ordem
técnica para isso, mas o Ministro do Planejamento
deveria ser mais objetivo nessas informações. V.
Ex" falou sobre os prazos paia elaboração do Orçamento. Por acaso,. sou o relator da proposta de V.
Ex", que tramita conjuntamente com uma de autoria
do Senador Ney Suassuna, que cuidava da LDO,
que é a de não interromper a Sessão Legislativa no
mês de julho. Adotei um procedimento um tanto diferente - agora, não me recordo exatamente dos prazos. Mas, no meu parecer, estou preconizando um
prazo para o qual, se não houver a aprovação do
Orçamento, a Sessão Legistativa continuará, inclusive sustando a tramitação de outras matérias. Evidentemente, o assunto irá à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde se deliberará sobre
ele. Mas, V. Ex' adota urna outra sistemática da
Constituição de 46, que era a de que, enquanto o
Orçamento não fosse aprovado, vigeria o do ano anterior, que hoje se trata da questão dos duodécimos.
Já tivemos - e desculpe-me por estar me alongando
nisso, mas gostaria de trazer esta questão para debate - casos aqui em que se dizia, como em governos passados, que o Poder Executivo não tinha interesse em aprovar o Orçamento, preferindo ficar com
o Orçamento do ano anterior, liberando duodécimos,
o que é uma aberração. Então, é preciso colocar um
paradeiro nisso. V. Ex' fez muito bem quando apresentou, juntamente com outros Srs. Senadores,
essa emenda - e meu parecer já foi inclusive entregue à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia. Assim, tão logo, no mês de agosto, retomemos
os nossos trabalhos nonnais, vamos apreciar a matéria, e o Senado então haverá de tomar uma posição - ou essa que V. Ex" preconiza, ou a que estou
propondo, ou uma terceira - que ponha termo a
isso, ou seja, a uma situação que, geralmente, só
vem, pela própria veiculação das notícias, em desfavor do Congresso Nacional. Critica-se mu~o pouco o
ExecutiVo, tanto na elaboração do Orçamento quanto na liberação de recursos. O Senador Jader Barbalho, pelo menos no que tenho lido na imprensa - e
S. Ex" está acompanhando o meu raciocínio-, tem,
inclusive agora, criticado o procedimento de liberação de recursos, bem como vários outros Parlamentares. Então, se queremos essa transparência- e o
Legislativo, a meu ver, avançou muito na elaboração
do Orçamento -. também temos que exigir do Executivo a mesma coisa Não podemos ficar aqui perdendo tempo, levantando expectatiVas de prefeitos, de
Governadores, de comunidades para depois vermos
essas emendas virarem pó. Então, é melhor não fa·
zer; é melhor não fazer emendas e aceMr a proposta que o Executivo envia, deixando que ele assuma
a responsabilidade. Agradeço a V. Ex", já me desculpandp por.me haver aloogado. JQdavja, C9J'T19. V.
Ex" tem inclusive me instado ao debate desta questão, queria dar um contribuição ao seu discurso,
lembrando, na oportunidade, que precisamos dar
mais atenção a esses problemas do Orçamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradecemos
a intervenção de V. Ex" e devemos dizer-lhe - não
por ser de nossa iniciativa, porque a nossa Proposta
de Emenda Constitucional não é senão uma cópia
de uma norma da Constituição de 1946 - que nos
parece que outras propostas de emendas apresentadas apenas pretendem que, não sendo votada a
proposta orçamentária para o exercício seguinte até
o fim da sessão legislativa, ela seja prorrogada.
Essa solução não vai resolver, porque há algo em
Dire~o que todos conhecemos: a lei só é eficaz se
houver sanção.
E a nossa Proposta de Emenda prevê uma
sanção. Se não for votada a proposta de Orçamento
para o ano seguinte até o término do sessão legislativa, prorroga-se para o ano seguinte o Orçamento
do exercício anterior. Por quê? Porque isso funciona
como uma ameaça não só ao Poder ExecutiVo, que
pode ter interesse em protelar a elaboração orçamentária, como também ao próprio Congresso, que
não tem também interessse em prorrogar o Orçamento do exercício anterior.
Tanto é verdade o que dizemos, que lembramos o dispositivo que havia, na Constituição de
1946, sobre a proibição de nomeações para cargo
público a não ser por concurso público. A Constitui-
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ção de 1946 dizia claramente que a admissão para o
serviço público só poderia se dar mediante concurso
público, entretanto não havia sanção, e essa nonna
era burlada. Então, na Constituinte de 1988, conseguimos aprovar uma emenda de nossa autoria que
ewou a fraude, isto é, que esse dispositivo não viesse a ser infringido.
Colocamos na Constituição um dispos~ que
estabelece que a infração do disposto neste artigo isto é, a nomeação de servidores sem concurso público - acarreta a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável na tonna da lei. Essa nonna
está hoje como um dos itens do art. 37 da Constituição Federal. De lá para cá, ninguém mais, neste
País, foi nomeado sem concurso, porque o ato passa a ser nulo. Por isso, insistimos nessa nossa Proposta da Emenda Constitucional.
O Sr. Ronaldo CIBiha Uma - V. Ex" me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvimos V.
Ex" com muro prazer, Senador Ronaldo Cunha
·
Uma.

o·sr. RonaldO Cúnha Uma- SenadOr Humberto Lucena, V. Ex", com sua experiência e espírito
público, aborda sempre temas da maior relevância
para o Congresso e para o País. O Orçamento - há
poucos instantes disse o Senador Lúcio Alcântara realmente é um tema árido, mas V. Ex" o aborda
com tal profundidade e atualidade, que essa aridez
se transfonna até em suavidade numa discussão.
Recentemente, fui Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, entre as 1.400 emendas apresentadas,
procurei acolher aquelas que pudessem refletir uma
transparência maior da Lei Orçamentária, até porque
a LDO estabelecia apenas as metas e as prioridades. Um dos pontos que mais se discutiu na Comissão foi exatamente o prazo de aprovação deste Lei,
porque se cria um vácuo se, porventura, houver interesse do Executivo ou do LegislatiVo em não aprovar. Procuramos uma fórmula e a adotamos de forma transitória. Os duodécimos foram adotados por
um período de até três meses, de modo a coagir
tanto o Executivo como o Legislativo a unirem seus
estorços num s6 sentido: o de aprovar a lei. Naquela
oportunidade, Senador Humberto Lucena, tiVemos
que analisar a emenda que V. Ex" apresentou, destacando a sua oportunidade e a necessidade urgente de o Senado dar tram~ação a ela, para que já
possamos, no próximo ano, tê-la regulamentada
com sanção - e V. Ex" faz bem, porque a eficácia da
lei está exatamente na sua sanção - e estabelecer
punições para o fato de, no prazo estipulado, não ter
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entende como é que principalmente um Senador ou
sido aprovado o Orçamento. Por isso, vamos torcer,
um Deputado do Governo apresenta uma proposta
já que a LDO foi aprovada, que tenhamos esse instrumento complementar, com base na proposta de
que é aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive
a Comissão Mista de Orçamento se debruça sobre o
V. Ex", que é oportuna, é lúcida e vai dar a obrigatoassunto, estuda-o, corta tantas e tantas emendas,
riedade ao Orçamento e vai aplicar sanções na hipótese de o Congresso não votá-lo em tempo hábil.
como V. Ex" sabe, pois foi Presidente do Congresso
Meus cumprimentos por seu pronunciamento.
e é um homem que tem uma enorme bagagem de
experiência e grandes lições a nos dar, sabe que o
O SR. HUMBERTO LUCENA - Gratos a V.
processo legislatiVo envolve tudo isso. Então, até a
Ex", Senador Ronaldo Cunha Uma. AproveHamos
cortes somos submetidos no âmbHo do próprio Parpara cumprimentá-lo pelo trabalho como Relator do
lamento.
Agora, é o próprio Executivo que os faz.
Projeto de Lei da LDO para o exerofcio de 1996.
Abrimos mão de tantas coisas, fizemos emendas coO Sr. Antonio Carlos Valadores - Senador
letiVas visando apoiar os Estados e municfpios, indeHumberto Lucena, V. Ex" me permHe um aparte?
pendentemente de corpo polftico-partidário, como
O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouvimos o
aconteceu no Estado de Sergipe, e o Governo tira
aparte de V. Ex", Senador Antonio Ca~os Valadares.
esse propósito, que considero fundamental para o
O Sr. AntOnio Carlos Valadores - Senador
desenvoMmento de nossas regiões, sem nenhuma
Humberto Lucena, V. Ex" toca numa questão que
consideração. V. Ex" está certo quando procura deatinge a fundo as atribuições· do Poder LegislatiVo
bater essa questão de frente e, quem saba, à procuque, não só em relação ao Orçamento, como em oura de uma legislação que não só fortaleça os nossos
tras questões, têm sido desconsideradas pelo GoobjetiVos - os do Congresso, que são objetivos naverno. Tanto Senadores quanto Deputados Federais
cionais - e também possa dar um paradeiro a essa
têm dado uma contribuição enorme aos projetes de
. dE!lõmoralização, a e.ssa.humilbação .~nlr<! os_ Pa~a· refomiàS - sou testemunha disso. logicarriêrite iiâo - mentares federais.
,
votei em todas as reformas, mas os Senadores; pelo
O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de
menos os do Bloco do Governo, pela lealdade com
V. Ex" vêm ao encontro do nosso pronunciamento,
que se têm conduzido no atendimento às propostas
nobre Senador Antonio Ca~os Valadares. Procuragovernamentais, mereceriam uma certa consideramos abordar esse tema, em nfvel muito alto, do ponção e um certo respeHo do Governo, porque as
to de vista institucional, porque entendo que nesta
emendas que são apresentadas ao Orçamento, por
matéria, como em outras, não deve haver preocupaintermédio de Deputados e Senadores, vêm da neção partidária ou ideológica. O nosso Partido, por
cessidade dos Estados que esses Parlamentares
exemplo, o PMDB, apóia o governo do Presidente
representam.• São municfpios que precisam de obras
Fernando Henrique Cardoso, mas sempre repitimos
de saneamento básico, de saúde, de educação, de
que não há apoio incondicional. Estamos aqui, inclusegurança, enfim, são obras a favor das quais a cosive, e dentro em pouco V. Ex" vai ver, para criticar
munidade exige que o Deputado Federal ou o próalguns ates do Senhor Presidente da República jusprio Senador da República apresente uma emenda.
tamente no que tange à execução orçamentária.
Ora, levando-se em consideração que, em última
E o primeiro deles a que queremos nos referir
inslância, quem aprova o Orçamento é o LegislatiVo,
foi o veto de Sua Excelência, aposto no ano passao Poder Executivo deveria ter um mfnimo de atendo por uma infeliz proposta do então Ministro José
ção anies de cortar qualquer pretensão neste objetiSerra a várias dotações orçamentárias que consubsvo, que considero legftima, de Deputados e Senadotanciavam alterações na proposta de Orçamento da
res. Faz-se necessária uma legislação que discipline
União feitas pelos Srs. Congressistas.
essa matéria, para que fatos constrangedores como
Gostarfamos de ler para V. Ex"s o que diz o
esses não venham a acontecer de novo. Notadaart. 66, § 2", da Constituição Federal, textualmente:
mente quando voltamos aos nossos Estados, as li·o veto parcial somente abrangerá texderanças polfticas locais e o povo, de modo geral,
to
integral
de artigo, de parágrafo, de inciso
querem saber o que faz o Pa~amentar em Brasma.
alfnea."
ou
de
Temos de dizer, então, que apresentamos algumas
emendas, defendendo seus interesses, mas que o
Não se pode, portanto, apor veto parcial às doGoverno Federal as rejeHou, ou que o descongestiotações orçamentárias. Foi uma inconstHucionalidade
flagrante. TIVemos oportunidade, no ano passado,
namento das emendas promoveu, vamos dizer asde registrar esse ato do Senhor Presidente da Repúsim, a nulidade das nossas propostas. O povo não
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blica, alegando que Sua Excelência teria sido mal assessorado e confessamos a V. Ex's que, por ocasião
da apreciação do veto, votamos totalmente contra o
veto do Senhor Presidente da República por entender
que Sua Excelência havia incorrido num erro grave
porque desrespeitou o texto constitucional.
Pois bem, Sr. Presidente, isso ocorreu, no ano
passado,justamente porque o Senhor Presidente da
República, ao contrário dos seus antecessores a
que nos referimos, que sempre preferiram o o plano
de economia ou o plano de contenção, porque cabe
ao Executivo liberar ou não as verbas. Simplesmente, o Presidente da República, por intermédio do Ministério do Planejamento, libera ou não determinada
dotação orçamentária, naturalmente de acordo com
as disponibilidades do Tesouro.
E, agora, tivemos também o cancelamento de
dotações orçamentárias, também ao arrepio da ordem jurídica, como demonstraremos em seguida
No entanto, quando chega o final do ano, no
segundo semestre, o Governo administra com o
quê? Com créditos suplementares. Dezenas e dezenas de créditos suplementares, que são aprovados
na última hora no Plenário do Congresso Nacional,
justamente porque houve excesso de arrecadação,
e o Governo precisa de autorização legislativa para
lazer aquela despesa.
Se há excesso de arrecadação no final do ano,
que se contingenciem pois as dotações, e que se
laça a liberação dos recursos financeiros quando
houver recursos do Tesouro. Será um ou serão dois
ou três créditos suplementares a menos, mas estará
o Poder Executivo prestigiando as iniciativas dos
Srs. Congressistas.
O Sr. Jader Barba lho - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouvimos, com
muita honra, o nobre Lfder Jader Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho - Senàdor Humberto
Lucena, mais uma vez V. Ex" brinda o Senado Federal com um pronunciamento sobre um assunto da
maior importância. E neste caso V. Ex" traz a debate
a questão da execução orçamentária. Devo dizer-lhe
que, juntamente com outros Lfderes partidários, tanto do Senado como da Câmara, participamos de um
encontro, no início do ano passado, com o ex-Ministro do Planejamento, o Senador José Serra. Saímos
daquele encontro profundamente gratificados, e o
Senador e Ministro, posteriormente, na tribuna do
Senado Federal, reafirmou o que havia dito naquela
oportunidade, que a partir do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o Orçamento da União
seria o orçamento da transparência. Não seria mais
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o orçamento da ilusão, segundo o então Ministro do

Planejamento, onde se aprovavam emendas sem
que houvesse possibilidade financeira do Tesouro
de poder implementá-las. Saímos daquele encontro
com a certeza, _de q1,1e _estávamos a caminhar efetivamente para um orçamento de transparência. Afinal
de contas- e V. Ex" já afirmou com muita propriedade -, na administração pública, não creio que exista
lei mais importante do que a Lei de Meios, não só
para o Congresso, não s6 para todos os Poderes,
mas para a própria sociedade. Em qualquer país
onde as coisas efetivamente sejam levadas a sério,
a Lei de Meios é a mais importante da administração
pública, se pudermos estabelecer hierarquia de importância entre as leis. Verifica-se, lamentavelmente,
como diz V. Ex", que o Executivo vem e faz o contingenciamento, um ato de arbftrio. Estamos assistindo
agora ao que está ocorrendo com o Ministério dos
Transportes. Praticamente estão inviabilizados os
projetes do Ministério dos Transportes, mas é o próprio Poder Executivo que faz o contingenciamento e,
a partir daí, a seu arbftrio, estabelece o que deve
permanecer ou não no Orçamento da União. Passa,
na verdade, a ser o árbitro e o juiz do que é funda·
mental: mantém emenda de quem quer manter, retira, enfim, o que considera inconveniente. Ao final,
no segundo semestre, o Governo, que contingenciou
no primeiro semestre sob a alegação de que não
possui receita para cumprir o Orçamento, vem e diz
que já possui excesso de arrecadação e, por isso
mesmo, deseja que o Congresso lhe dê os créditos.
E faz novo orçamento. De certa forma, quero confessar a minha frustração. Imaginei que aquilo que o
Ministro José Serra havia afirmado não só a mim,
mas também às outras· Uderanças, efelivamente
serviria de orientação. Espéro cjiJe o Presidente Fernando Henrique Cerdoso, homem público da melhor
qualificação, que passou por esta Casa, que deseja
faz~r um bom governo, esteja atento a isso. Acredito, Senador Humberto Lucena, que isso deve serpedagógico. Recentemente houve episódios relativos à
questão do Orçamento profundamente traumáticos
não s6 para o Parlamento, mas para o País como
um todo. Estamos novamente verificando que o que
o Sr. Ministro José Serra afirmou não se configura
como realidade. O pior é que agora houve contingenciamento de determinadas áreas, mas sobrou dinheiro em outras áreas para se aprovar projetes que
não estavam contemplados no Orçamento. Na verdade, há duas comissões de orçamento: a que funciona aqui e a que funciona na burocracia, que diz o
que deve ser retirado do Orçamento e também tem
recursos para aprovar aquilo que não está no Orçamento. Portanto, o pronunciamento de V. Ex" é da
maior oportunidade. V. Ex" procura, com a experiência acumulada ao longo de tantos anos de atividade
parlamentar, mostrar que não é possível tratar o Or-
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çamento dessa forma. O Orçamento não pode ser
um instrumento a serviço de conveniências; o Orça·
mente do Pafs tem de estar a serviço do Brasil e tem
de ser transparente. Não pode absolutamente ficar
nas mãos dos burocratas, que fazem o jogo que
bem entendem. Perdoe-me se me alongo neste
aparte. Considero o tema que V. Ex' traz à discussão da maior importância e lamento que outras ativi·
dades paralelas não permitam que no plenário haja
maior presença para participar do seu discurso. Em
relação à sanção, V. Ex" estabelece, com mu~a propriedade, que o Orçamento deve ser aprovado ou,
então, que Executivo e Legislativo terão o poder de
ver prorrogado o Orçamento para o exercfcio posterior. Quero, portanto, Senador Humberto Lucena, em
nome da Uderança do PMDB, como seu colega,
como seu companheiro, cumprimentá-lo pela oportunidade e pela profundidade do seu pronunciamento,
.
cujo tema deve ser encarado com seriedade.
O SR. HUMBERTO LUCENA· Mu® obrigado,
nobre Lfder Jader Barbalho. V. Ex" nos sensibiliza
com o seu aparte. Acred~mos que, na verdade,
aqui estamos não apenas emitindo um ponto de vista pessoal, mas o de todos os nossos companheiros
de Bancada e, quiçá, da maioria do Senado.
Lembramo-nos de que o nobre Senador Antonio Carlos Valadares, no seu aparte, referia-se a que
o Governo não deveria deixar de corresponder
àqueles que o apoiavam no Senado. Queremos di·
zer que, do nosso ponto de vista, o Governo não
pode deixar de corresponder a todos os Senadores
e a todos os Deputados, porque entendemos esse
assunto do ponto de vista institucional. Desde que
foram f~xadas as regras, houve um entendimento entre as Uderanças do Governo e a oposição para reformar o Regimento.
No nosso tempo, por exemplo, na Presidência
do Senado, começou essa reforma; depois o Presi·
dente Samey fez nova refonna, sobretudo diante do
que houve após os escândalos da Comissão de Or·
çamento, tanto que hoje prevalecem as chamadas
emendas de Bancada sobre as emendas individuais.
E nós preferiríamos até que só houvesse emendas
de Bancada.
Mas mesmo assim, com a diminuição do número de emendas, com as emendas de Bancada,
que são emendas impessoais, mesmo assim conti·
nua o desprestfgio do Poder Legislativo por parle do
Poder Executivo.
E desejamos chamar a atenção do Senado
para um fato mais grave, que o nobre Lfder Jader
Barbalho referiu-se ali com muita propriedade a atribuição que tem o Governo, já que é ele que executa
o Orçamento~ de contingenciar verbas para liberá·
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las oportunamente, isto é, fazer planos de contenção, de economia.
Entretanto, além do veto que houve no ano
passado às dotações orçamentárias, que já dissemos, são inconst~ucionais, porque não se pode vetar números; só se pode vetar, de acordo com a
Constituição, os dispositivos do projeto de lei que
capeiam os anexos do Orçamento; há pouco nós tivemos o cancelamento de dotações orçamentárias.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um decreto do Sr. Presidente da República, publicado no
Diário Oficial do dia 28 de maio de 1966, cancelou
dotações
orçamentárias
no
valor · de
R$7.662.450.000,00 alegando que suas fontes eram
as de número 155 e 11 O. O Orçamento da União,
para 1995, o Projeto de Lei - pasmem, Srs. Senadores! -,já havia sido sancionado pelo Sr. Presidente
da República; não foi vetado como no ano passado,
embora inconstitucionalmente, mas mesmo assim
veio um decreto QU!l canceloU Várias dotações orça·
mentárias, justamente aquelas que provinham das
;
iniciativas parlamen.tares.
Sobre o assunto, recebemos um oficio, acompanhado de uma nota assinada pelo Presidente da
Comissão de Orçamento, o Deputado Samey· Filho,
onde se lê:
'1. O Presidente da República decretou, em 28.05.96, o cancelamento de dotações da Lei Orçamentária no valor de
R$7.662.450.000,00 (sete bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos
e cinqüenta mil reais), com fundamento no
art.41, § 2" da Lei n• 9.082195 (LDO), que
estabelece o seguinte:
•Art. 41. Na estimativa das rece~s do
projeto de lei orçamentária anual poderão
ser considerados os efeitos de propostas de
alterações na legislação tnbutária e das con·
tribuições que sejam objeto de: (segue-se a
citação).
2. Os subprojetos/subatividades atingidos tinham como fontes recursos conatcio·
nados da Contribuição sobre Movimentação
Financeira - CPMF (lembro que esse projeto, essa proposta é de iniciativa do Congresso e não do Presidente da República) e da
Contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor.
3. Observe-se que não há cancela·
mentos correspondentes à frustração de receitas da Contribuição de Empregadores e
Trabalhadores para a Seguridade Social .•.

------
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4. Observe-se ainda que as dotações
canceladas nas unidades tais e tais - Governo do Distrito Federal - no valor de
R$145 milhões, não eram financiadas, tanto
na proposta do Executivo quanto na Redação Final...
5. Os quadros anexos indicam os códigos e títulos dos subprojetos, os autores das
emendas atingidas, etc.
6. Consta (vejam bem} que o Executivo remeterá ao Congresso Nacional projetas de abertura de créditos adicionais,
quando forem aprovadas as propostas das
contribuições em discussão pelo Poder Legislativo.
7. Consta também que os valores cancelados da programação do GDF serão repostos mediante o uso de recursos do Fundo de Estabilização FISCal, ...
Entendemos, Sr. Presidente, data venia, que a
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional
não poderia admitir a idéia de que o Executivo talvez
remetesse ao Congres5o Nâcioriàl prõjétêis de créditos suplementares para compensar esses cancelamentos de dotações orçamentárias.
O Sr. Ney Suassuna- V. Ex" concede-me um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Vamos conceder o aparte a V. Ex" e depois prosseguiremos.
Com todo prazer, ouvimos V. Ex", Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- Senador Humberto Lucena, pedi o aparte para congratular-me com V. Ex",
porque esta não é a primeira vez, nesta legislatura,
que V. Ex" traz a esta Casa assuntos importantíssimos. Há alguns dias, V. Ex" apresentou um projeto
que mudava todo o caminho da negociação da dívida dos Estados, o que pennitiu que os Estados sobrevivessem, porque foi reaberta a discussão e houve modifiCações na postura do Governo. Agora, V.
Ex" traz novamente um assunto mu~o importante.
Estava ouvindo perplexo o que V. Ex" dizia. Nunca
vi um decreto modificar uma lei. V. Ex" acabou de
afinnar que um decreto do Presidente modifica a lei
orçamentária.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Cancela dotações orçamentárias.
O Sr. Ney Suassuna- Não sei onde estamos.
O Estado de dire~o não está sendo quebrado somente quando se permite que a propriedade seja tomada ou invadida. Também do ponto de vista legislativo, estamos vendo urna outra aberração. Em toda
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a minha vida, nunca vi um decreto cancelar urna lei
pronta, acabada, sancionada. Foi o que acabei de
ouvir, perplexo. Nós do Congresso Nacional temos
que tomar uma providência, senão, em breve, uma
determinada lei poderá ser cancelada por meio de
bilhetinho, como ocorria na época do Presidente Jãnio Quadros.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Senador Ney
Suassuna, agradecemos a V. Ex".
Como dizíamos, diante do expediente da Comissão de Orçamento, estudando o decreto baixado
e publicado no dia 28.05.96 no Diário Oficial, que,
aliás, até prova em contrário, está sem número deve ter havido algum engano -, logo percebemos
que ele era inteiramente injurídioo. Pedimos, então,
à Assessoria do Senado que nos fornecesse uma
Nota Técnica a respeito, a qual passamos a ler para
que conste dos Anais do Senado Federal.
"A JURIDICIDADE DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES PROVOCADA
PELO DECRETO DE 28.05.96, DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA.
Prescreve a atual Constituição que a
matéria orçamentária é restrita ao âmbito de
lei, não impedindo, porém, que essa última
possa atnbuir ao Poder Executivo a competência subsidiária para tratar de orçamento,
vedada, porém, a exorllitação dessa transferência
Segundo o art. 84, IV, o Presidente da
República pode, com vistas a dar eficácia à
lei, expedir decretos que, longe de poderem
burlar ou ailerar o significado da lei, devem
contribuir para tomar jurídica e !actualmente
possível a aplicação dos objetivos do legislador.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exerc.fcio de 1996, de n• 9.082/95, estatuiu
regras claras quanto à inclusão, na previsão
da receite, dos valores a serem obtidos com
a arrecadação de tributos que fossem objeto:
a) de medidas provisórias que estivessem tnamilando no Congresso Nacional à
data do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual (no oaso, 31/08195), ou
b) projetas de lei que estivessem em
tramitação ou fossem propostos até a data
acima.
Cuidou, portanto, o legislador de oferecer flexibilidade ao Executivo na previsão de
receitas cuja normaliZação estivesse em
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fase de constituição, com vistas a que não
ocorresse erro técnico-jurfdico de desequilíbrio superavitário no orçamento.
Com muito acerto, acolheu, ainda, a
lei, a possibilidade de o Executivo cancelar
dotações com vistas a adequar o volume
de despesa ao de receita, caso a iniciativa
de lei ou a medida provisória instituidoras
ou elevadoras de tributo não lograssem
êxito.•

No caso em espécie, não se trata nem de
medida provisória nem de projeto de lei.
'ln verbls, diz o § 2" do ar!. 41 daquele
diploma:
'Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam part:ialmente, de
forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos
referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, após a sanção presidencial à
lei orçamentária anual, observados os critérios a seguir relacionados, para a aplicação
sequencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor necessário
para cada fonte de receitas:••• •
Em 2!.-5-96 o Executivo expediu Decreto que cancelou 7,6 bilhões de reais de
dotações orçamentárias com base no teta
legal acima.

É preciso lembrar que não houve nenhum diploma, nenhum projeto de lei enviado pelo Executivo, nem medida provisória que cuidasse de criação de novas receitas. O que havia e há é uma
proposta de emenda constitucional oriunda do Legislativo que procura criar a CPMF, para atender,
com recursos novos, aos programas de saiÍde piÍ-

bllca.
O dispositivo carrega consigo dois
instiMos· jurídicos que estão intimamente
relacionados entre si e que pouco se utilizam, mas que são de grande expressão
no mundo do direito financeiro: a fonte de
recursos e a vinculação da despesa à receita.
Entende-se como fonte o conjunto de
parcelas de receitas diversas a que a legislação atribui destino definido. (•••) Por
exemplo, o Fundo de Estabilização Fiscal
é uma fonte em si próprio porque a Emenda Constitucional que o instituiu determinou que certas parcelas do imposto de
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renda, das contribuições sociais e dos demais impostos seriam destinados aos programas de educação, saúde, previdência,
etc.
É aqui que entra o tema da vinculação:
relação jurídica obrigatória entre uma receita
e uma despesa, ou seja, o objetivo para o
qual existe determinado ingresso de recursos no erário.
Isso significa que o conhecimento de
uma fonte exige, obrigatoriamente, que se
conheça o verdadeiro objetivo de existência
da fonte, ou seja, se há vinculações ou não,
e, em caso afirmativo, para que ou para
quem está direcionada.

Prosseguem as considerações do assessor do
Senado, as quais solicito ao Sr. Presidente sejam
dadas como lidas.
Ao final, temos a seguinte conclusão:
•A propósito, a pequena história do
atual Governo aponta para um completo
desprestígio a praticamente todas as decisões orçamentárias do Parlamento brasileiro:
em 1995 foram vetados quase todos os:_subprojetos objeto de emendas do Legislativo e
em 1996 foi cancelada mais da metade dos
subprojetos de mesma origem.
Nos sistemas autoritários, como o prevalescente no Brasil anterior a 1986, o Congresso apenas avaliza o projeto de lei orçamentária com . o conteúdo proposto pelo
Executivo. Em nossa atual democracia o
mesmo não acontece: o Congresso pode
emendar a proposta, mas as atterações são
vetadas ou canceladas, e as que permanecem intactas nesses dois momentos, no
mais das vezes, são fontes de créditos suplementares ou não são executadas.
Urge que o Congresso faça valer o seu
poder de representante do Povo e das Unidades da Federação, colocando o Executivo
em sua real posição de administrador e executor das decisões a serem tomadas no Legislativo.
Nesse sentido, pode o Parlamento lançar mão das atribuições que lhe são ofertadas pelo ar!. 49 da Lei Maior, em especial a
estatufda no inciso V, que lhe confere poderes para sustar os atas normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder de regulamentação a este atribuído, sob pena de
que permaneça tal caracterfstica do autorita-
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rismo, sob o disfarço do cumprimento formal
das normas impostas.
Brasnia, 17 de junho de 1996.- Hipólito Gadelha Remlglo, Consultor-Geral Adjunto da Consultoria de Orçamentos do Senado Federal.
O Sr. Romeu Tuma ·Senador Humberto Lucena, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, Ex·
celência.

o Sr. Romeu Tuma - Nobm Senador, estou
prestando muita atenção ao pronunciamento de V.
Ex", ilustrado pelo aparte do Senador Jader Barbalho. As considerações que faz tem uma importância
muito grande. Queria cumprimentá-lo por isso e até
agradecer-lhe por trazer ao nosso conhecimento todas essas explicações. Isso tem um valor imenso
para nós, que fomos guindados à Comissão de Orçamento, porque estamos analisando as contas de
1993 e 1994 do ex.Presld8nte llamar Franco, e surge uma série de dúvidas sobr& a aplicação das verbas definidas na própria ConslltuiçAo. O Tribunal de
Contas, que vinha orientando o Senado par& julgamento das contas, traz reoomendações e algumas
restrições no jogo orçamentário, em que há descumprimento de imposições constitucionais. Assim, têm
uma importância muito grande a exposição que V.
Ex" faz e a sua proposta. Meus cumprimentos, nobre
Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Somos muito
reconhecidos a V. Ex" pelas suas palavms, nobre
Senador Romeu Tuma, e pela sua atenção. Devemos dizer que não temos outro Interesse neste assunto se não o de debater com o Senado um tema
que nos parece, corno já dissemos e repetimos, fundamental para a própria sobl'evivência do Congresso
Nacional como instituição. Temos que levar em conta a nossa responsabilidade per&nte a Nação, não
só os Deputados, que são repr&sentantes do povo,
mas os Senadores, que são r&Presentanles dos Estados.
O Sr. José Alves -Senador Humberto Lucena, V. Ex" me permHe um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito
prazer, Senador José Alves.

o

Sr. José Alvea - Permite-me

v.

Ex" um

aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouvimos V.
E::', Senador José Alves.
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O Sr. José Alves- Senador Humberto Lucena, V. Ex" discute, neste tarde, Iastreado na sua larga experiência de homem público, um assunto de
grande relevância, referente à Lei Maior do Congresso, que é o trato que tem sido dado ultimamente- e
que não é privilégio deste Governo - ao nosso Orçamento. Entendemos que o Orçamento deve estabelecer prioridades - teoricamente o faz no Plano Plurianual - e metas, e a sua execução deve estar contida em um planejamento estratégico do País; deduzimos isso, depois da clara exposição de V. Ex" a
esta Casa. É lamentável a situação da execução orçamentária, feita pelo atual Governo de maneira até
certo ponto desrespeitosa à Nação e ao Congresso.
Entendemos que a execução orçamentária deve ser
feita dentro de um planejamento estratégico de desenvoMmento do País, não a bel-prazer ou -vamos
dizer - de forma vulnerável às pressões de determinados grupos ou técnicos. Parabéns a V. Ex" pela
clareza da sua exposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradecemos
o aparte de V. Ex", nobre Senador José Alves. ··
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encerramos dizendo que as nossas palavras não são mais
do que uma contribuição para o debate da matéria
no Congresso e também um alerta ao Sr. Presidente
da República, em cuja pessoa confiamos, tanto assim que o nosso Partido apóia o seu Governo. Sabemos que Sua Excelência talvez esteja inadvertido
disso, esteja mal assessorado pela área econõmica,
mas o lato é que Sua Excelência errou duas vezes:
quando vetou as dotações orçamentárias, em 1995,
e quando cancelou essas dotações orçamentárias,
em 1996.
Faríamos um apelo veemente a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, no sentido
de que reexaminasse esse decreto e procurasse revogá-lo, para que mantivéssemos intacta a ordem
jurídica neste País. Isso não lhe traria nenhum prejuízo, porque, como Presidente da República, cabelhe determinar ao Ministério do Planejamento, a execução do Orçamento da União. Sua Excelência poderia, ao invés de cancelar as dotações, fazer baixar
um plano de contenção, para liberar as dotações, no
segundo semestre, se houver excesso de arrecadação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR HUMBERTO LUCENA EM SEU
DISCURSO:
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NOTA TÉCNICA SOBRE

'

.

A JURIDICIDADE DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
PROVOCADA PELO DECRETO DE 28.05.96. DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
· ..
'

Prescreve a atual Constituição que a matéria orçamentária é
assunto restrito ao âmbito de lei, não impedindo, porél:ri~ que essa última possa
atribuir ao Poder Executivo a competência subsidiária para tratar de orçamento,
· vedada, porém, a exorbitação dessa transferência.
Segundo o art 84, IV, o Presidente da República pode, com vistas
a dar eficácia à lei, expedir decretos que; longe de poderem burlar ou alterar o
significado da lei, devem contribuir para tomar juridicá e factualrnente possível
a aplicação dos objetivos anelados pelo legislador.

n°

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1996, de
9.082/95, estatuiu regras claras quanto à inclusão, na previsão da receita, dos
valores a serem obtidos com a arrecadação de tributos que fossem objeto:
a. de medidas provisórias que estivessem tramitando no Congresso Nacional à
data do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual (no caso, 31.08.95), ou
b. projetas de lei que estivessem em tramitação ou fossem propostos até a data
acima.

Cuídoti, portanto, o legislador, de oferecer fleXIbilidade ao
executivo na previsão de receitas cuja normatização estivesse em fase de
constituição, com vistas a. que não ocorresse erro técnico-jurídico de
desequilibrio superavitário no orçamento.
Com muito acerto, acolheu, ainda, a lei, a possibilidade de o Poder
Executivo cancelar dotações com vistas a adequar o volume de despesa ao de
receita, caso a iniciativa de lei ou a medida provisória instituidoras ou
elevadoras de tributo não lograssem êxito.

ln verbis, diz o paràgrafo segundo do ârt. 41 dàquele diploma:
"Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam
parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos
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recursos esperados, as dotações à conta dos refendas recursos
condicionados serão canceladas, mediante decreto, após a
sanção presidencial à lei orçamentána anual, observados os
critérios a segUir relacionados, para a aplicação seqüencial
obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor
necessário para cada fonte de receita: ... "
Em 28.05.96 o Executivo expediu Decreto que cancelou 7,6
bilhões de Reais de dotações orçamentárias, com base no texto legal acima.

O dispositivo carrega, consigo, dois institutos jurídicos que estão
intimamente relacionados entre si e -,ue. pouco se utilizam, mas que são de
grande expressão no mundo do direito financeiro: a fonte de recursos e g .
vinculacão da despesa à receita.
Entende-se como fonte o conjunto de parcelas de receitas diversas
a que a legislação atribui destino definido (à exceção da fonte 100, que é a
própria ausência de destino determinado). Por exemplo, o Fundo de
Estabilização Fiscal é uma fonte em sí próprio porque a Emenda Constitucional
que o instituiu determinou que certas parcelas ·do imposto de renda, das
contriuições sociais e dos demais impostos seriam destinados aos programas de
educação, saúde, previdência, etc.

É aqui que entra o tema da vinculação: relação jurídica obrigatória
entre uma receita e uma despesa, ou seja, o objetivo para o qual existe
detenninado ingresso de recursos no erário.
Isso significa que o conhecimento do uma fonte exige,
obrigatoriamente, que se conheça o verdadeiro objetivo de existência da fonte,
ou seja, se há vinculações ou não, e, em caso afirmativo, para que ou para
quem está direcionada.
Observadas sob a ótica do objetivo das fontes, conclui-se que se
que as receitas podem classificá-las em duas categorias:
a. receitas não-vinculadas: as de impostos, em geral, conforme previsto no
inciso IV do art. 167 da Constituição, admitidas as exceções inclusas no
mesmo inciso;
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b. receitas vinculadas, que podem se subdividir em vinculação a órgão, a fundo
ou a despesa. conforme especificação contida no mesmo texto, ou aceitas,
ainda, outras vinculações criadas por leis específicas.
Exemplo de vinculação a órgão é o caso da contribuição a
entidades como SESI, SENA!, OAB, etc. A fundo, seria a do Fundo Social de
Emergência e similares.
Quanto à vinculação a despesa, seria a receita de uma contribuição
de melhoria ou de uma taxa, pois sua própria razão de ser é, respectivamente, o
financiamento de uma obra ou o de um serviço público específico e divisível.
São, também, vinculadas à despesa, segundo o art. 195 da
Constituição, as Contribuições Sociais destinadas ao financiamento da
Seguridade Social.
.
Uma vez que a Carta Magna trouxe as regras sobre as vinculações
naturais das receitas, é fácil concluir que qualquer outra vinculação, que crie
normas especiais sobre a matéria, não pode ser nem contrária à Constituição
nem prescinde do instituto de lei para se fazer valer.
No que tange ao Decreto do Governo, há que se ressaltar que o
mesmo atingiu as despesas correspondentes a duas contribuições, vinculadas
que são à seguridade social.
Pode-se, então, perfeitamente, admitir-se que seja legítima a
decisão de cancelar dotações vinculadas a certa figura tributária. desde que:
a. exista norma definidora dessa vinculação;
b. sejam atendidos os requisitos estabelecidos na LDO.
Não se pode, porém, deixar de se observar que a lei orçamentária
gera uma expectativa de direito para aqueles que seriam beneficiados com
determinado subprojeto, pelo que não cabe, arbitrariamente, ao Executivo,
definir quem seria prejudicado.
Quanto ao primeiro ponto, há que se colocar, inicialmente que a
vinculação de um subprojeto a uma fonte específica, apesar de não ser objeto
do texto de lei, mas sim, da proposta e do meio magnético que transitam entre o
Executivo e o Legislativo, têm determinado caráter normativo, uma vez que
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prevista na própria LDO. Nesse caso, portanto, somente se poderia alterar por
meio de disposição expressa do Congresso
Se se entender que não é norma, então não há vinculação, mas
sim,. mera decisão administrativa considerar vinculado o que de direito não o é;
nesse caso, não se pode dizer que aquilo que o· Executivo cancelou era
vinculado à duas contribuições frustradas, urna vez que ele apenas considerou
vinculadas.
A verdade é que não há, juridicamente, vinculações de receita de
contribuições sociais a subprojetos específicos, mas apenas ao custeio da
seguridade social.
A outra condição de eficácia a tal cancelamento é que o mesmo
atenda aos requisitos impostos pela LDO: I o a exigência que esses recursos
fossem oriundos de projetas de lei ou de medida provisória apresentados à
apreciação do Congresso .até 31.08.96 .e 2° "caso as. alterações nqq_sejam
aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização
dos recursos esperados".

É aqui que se encontram os mais flagrantes atentados ao direito
praticados com aquele Decreto:
a. parte dos cancelamentos teve como base a Contribuição sobre
Movimentação Financeira, objeto de Emenda Constitucional, e não de Projeto
de Lei ou de Medida Provisória como previsto;
b. outra parte, de medida provisória com eficácia desde abril de 1996, portanto,
data anterior ao Decreto; e
·
c. nenhum dos dois tributos foi objeto de medida provisória ou projeto de lei
apresentado até 31.08.96.
Pelos simples argumentos acima elencados, poder-se-ia dizer, sem
dificuldade, que o Poder Executivo deu interpretação demasiadamente
extensiva à LDO, fugindo ao objetivo que orientou a norma: ao elencar os
intrumentos normativos cuja não-aprovação
poderiam dar origem ao
cancelamento, ficam, automaticamente, excluídos todos os demais institutos.
Outro ponto a se salientar é que; até a presente data, o
entendimento do Executivo sobre o sigrúficado do orçamento ou fwação da

-~--~--~-~--~-----
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aespesa 'é que o nfesino corresponde ao límíte 'má1cimo qtle o Governo pode ,
gastar, e não, a obrigatoriedade da execução dos programas definidos na Lei.
A propósito, a pequena história do atual Governo aponta para um
completo desprestígio a praticamente todas as decisões orçamentárias do
Parlamento Bf!lSileiro: em 1995 foram vetados quase todos os subproJetos
objeto de emendas do Legislativo e em 1996 foi cancelada mais da metade dos
subprojetos de mesma origem.
Nos sistemas autoritários, como o prevalescente no Brasil anterior
a 1986, o Congresso apenas avaliza o projeto de lei orçamentária com o
conteúdo proposto pelo Executivo. Em nossa atual democracia o mesmo não
acontece: o Congresso pode emendar a proposta, mas as alterações são vetadas
ou canceladas, e as que permanecem intactas nesses dois momentos, no mais
das vezes, são fontes de créditos suplementares ou não são executadaS:
Urge que o Congresso faça valer seu poder de representante do
Povo e das Unidades da Federa.cão. colocando o executivo em sua real posicã".:>
de administrador e execu-.o& u.;.. -...~•.sõc:s ;. s... .:.n wmacias no LegislaUV{•.
l'lt:sse. sentido, pode, o Parlamento, uuu;ar mão das anibw.,.óes qu~
lhe sau uiertadas peiu an. 49 da Le1 Maior, em especiai, a estatuida no UlCISO V
que lhe confere podere!i para sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder de regulamentação a esse atribuido, sob peqa de que
permaneça tal característica do autoritansmo, sob o clistàrce do cumprimento
formal das normas impQstas.
·

Hlpólito
a Remigio
Consultor-Geral Adjunto

---
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Público~> t:. l"lsciiilização

Oficio n° P- 007/96 - CMPOPF
(CIRCULAR)

Brasília, 04 de junho de 1996
Senhor Parlamentar,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, dirijo-me a V.Exa. para encaminhar
Nota sobre o Decreto de 28 de ma1o de 1996, que cancelou dotações orçamentárias
no valor de R$ 7.662.450.000,00, que tinham como fontes de recursos as de n•'s

155e110.
Na oportunidade, informo que se encontra á disposição
de

V.Exa.,

na

Secretaria

desta

Comissão,

c~J?ia

da

relação

dos

subprojetoslsubatividades cancelados pelo referido Decreto.
--- . .-... ------- ····--·--·-· ·-·-~----.....-.

Cord~·aJinte,

/ff

I,· i

Deputado.SARNÉv'.FILHO
Presidente da C9missão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PúBLiCOS E FISCAUZAÇÀO

Assessona de Orçamento e Fiscalização Fihancerra da Câmara dos Deputados

NOTA SOBRE O DECRETO DE 28.5.96,
publicado no Diário Oficial da União de 29.5.96:

1.
O Presidente da República decretou. em 28.5.96, o cancelamento de
dotações da Lei Orçamentária no valor de R$ 7.66:2.450.000.00 {sete ~ilhOes. se1scentos e
sessenta e dors milhões. quatrocentos e cmquenta mil rea1s), com fundamento no art. 41. § 2° da
Lei 9.082195 (LDO). que estabelece o segumte:
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"Art. 41 Na estrmativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual pódeltlo ser considerados
os efertos de propostas de alterações na legrslaçtlo tributária e das contribuições que sejam otJ}eto
de:
1 • projeto de lei a ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, por ocasrilo do
encaminnamento da proposta orçamentária:
11 • medrda provisória e projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. quando do envro da
proposta orçamentária.
§ 2• Caso as alterações propostas nao sejam aprovadas. ou o sejam parcialmente. de fonna a nilo
pennitir a integralizaçtlo dos recursos esperadOs. as dotações a conta dos referidos recursos
condicionados serao canceladas. mediante decreto. após a sançao presrdencral à lei orçamentária
anual. observados os critérios a segurr relacionados. para aplicaçao seqüencial obngatona e
cancelamento linear. até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita: (•..•. )"

2.
Os subprojetoslsubatividades atingidos tinham como fontes recursos
condicionados da Contribuição sobre Movtmentação Financeira - CPM (fonte 155) e da
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - CPSS (fonte 11 0).
conforme quadros em anexo.
3.
Observe-se que não há cancelamentos correspondentes à frustração: de
receitas da Contribuição de Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social.
na parcela relativa ao pagamento dos autônomos. Tanto este tributo como a CPSS
foram objeto da Medida Provisória n• 1.4.15, de 29.4.96, no sentido de restabelecer os
níveis de -Cobrança originalmente pretendidos, embora a arrecadação só venha a
ocorrer a partir de agosto.
4.
Observe-se ainda que as dotações canceladas da unidade 73105 Governo do Distrito Federal- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda. no
valor de R$ 145 milhões, não eram financiadas, tanto na proposta do Executivo quanto
na Redação Final, pela fonte 11 O, mas sim pela fonte 153 (FINSOCIAL). Houve. neste
caso, troca de fontes pelo Executiv9. previamente aos cortes.
5.
Os quadros anexos
indicam os
códigos
e
títulos
dos
subprojetos/subatividades, os autores das emendas atingidas. o GND e os valores
propostos pelo Executivo, aprovados pelo Congresso e os montantes cancelados.
Consta que o Executivo remeterá ao Congresso Nacional projetes de
6.
abertura de créditos adicionais, quando forem aprovadas as propostas das
contribuições em discussão pelo Poder Legislativo.
7.
Consta também que os valores cancelados da programação do GOF
serão repostos mediante o uso de recursos do Fundo de Estabilização Fiscal, cuja
destinação original seria para a redução do déficit da União.
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ATA DA 61 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 9 DE JULHO DE 1996
(Publicada no DSF, de 1O de julho de 1996)
RETIFICAÇÃO

No sumário da ata, à página n• 11619, 1• coluna, inclua-se, por omissão, o seguinte:
1.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
PARECER N" 400, DE 1996
Da Comissão Especial destinada a
estudar e emitir parecer sobre o Projeto
de Lei da Câmara n• 73, de 1994 (n"
3.710193, na Casa de origem), que institui
o C6digo de Trânsito Brasileiro.
RETIFICAÇÃO

Na página 136, no suplemento ao nO 123 do
Diário do Senado Federa~ de 9 de julho de 1996,
último parágrafo,
onde se lê:
•...é à aprovação de Projeto de Lei do Senado
n2 73194•.."
leia-se:
•...é à aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n• 73194••." ·
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- 73- 75- 76- 84-86 - 87- 89- 100- 107110-111 -113-114-121 -122-129-130131 - 132- 133- 135- 136 .;.1'37- 139- 1~146- 147- 148- 150- 151 - 152- 153- 155159- 160- 161 - '165- '166- 169- 171 - 172173- 174- 175- 179- 181 - 186- 189- 100191-192-193-197-200-201-202-203204-206-207-208-209-210-211 -212213-214-215-216-217-222-224-225~-~-~-~-~-~7~-~
~-~-~-W-~-~-~-~247 -250 -252.:..2~-2~ e 255.

Retiradas:
5-21-22-23-24-25-26-167-187e238.
leia-se:
Acolhidas:
2-~-15-16-17-27-29-~-41-G-~
oo-~-~-~-~-~-82-~-~-~-n
-~-~-00-~-~-~-94-~-00-W-

00- 99-101 -102-103-105-106 -108- 109
-112-115-116-119-123-124-126-1281~- 142- 143- 144- 145- 146- 149- 156158-170 -1~ -184-188-205..,-218-219220-221 e 227.
Parcialmente acolhidas:
8-9-10-13-19-~-43-47-~-~-56-

-~-~-00-~-~-~~~-~-00~W~OO

59- ~-74-79-82 -88-104-120-125-127
-141 -1~-157 -162-163-164-176-1n180-198-248-249-251 e256.
Prejudicadas:
7-12-46-70-80-81-85-117-118-134178-194-195-196-199 e 231.
Rejeitadas:
1 -3-4"-11 -14-18-20-28-30-31-32-

-99-101 -102-103-104-105-106-108-109
-112-115-116-119-123-124-126-127-

-64-~-88-71-n-n-~-~-84-ss-

Na página 191, no Quadro de Emendas,
onde se lê:
Acolhidas:
2-6-9-10-13-15-16-17-18-19-27-29
-~-~-~---Q-~-~-00-~-~-~
-~-~-~-$-~-~-~-~-~-oo-n

128-1~ -142-143-144-145-1~-1~-1~
-1~

-162-163-164-170-176-180-183164-188-100-205-218-219-220-221 -223
-227-239-243-2~-251 e256.
Parcialmente Acolhidas: .
8-28-32-43-56-64-74-79-~-88-120-

125.-141-157-188-1n-182-185e2~.

Prejudicadas:
7-12-46-70-80-81-85-117-118-134178-194-195-196-199 e 231.
Rejeitadas:
1 -3-4-11 -14-20-30-31-33-34-35~-~-~-44-45-~-00-~-88-71-n

33-34-35-~~~-~-44-45-~-~-00

87-89 -100-107-110-111-113-114-121
- 122- 129- 130- 131 -132- 133-135- 136137- 139- 140- 147- 148- 150- 151 - 152153- 155- 159- 100- 161 - 1~- 166 -168169- 171 - 172- 173- 174-175- 179 -181 182- 185- 186- 189- 190-191 - 192 -193197-200-201-202-203-204-206-207208-209-210-211-212-213-214-215216-217-222-223-224-225-226-228~-~-~-m-~-~-~-~-

239- 240-241-242-243-244-245-246247- 250-252- 2~- 2~ e 255.
Retiradas:
5-21-22-23-24-25-26-167-187e2~.
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Ata da 8!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 11 de julho de 1996
2íl Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência dos Srs. Ernandes Amorim, Eduardo Suplicy
Ney Suassuna, Valmir Campelo e Marina Silva

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antônio Cmfos Valladares- Artur da Távola- BeiJo Parga - Beni Veras - 8erl)ardo Cabral - Cmfos Bezerra Cmfos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge Darcy Ribeiro - Edson Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio
Álvares - Emfrta Fernandes - Epilácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra- Flaviano Melo - Francelina Pereira- Frei1as Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camala - Gilberto Miranda - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França
- João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Jo.
saphat Marinho -José Agripino -José Alves -José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Outra - José Eruardo V.eira - José Fogaça - José lglácio Ferreira - José
Roberto Arruda - José Samey - l.auro Campos - Levy
Dias - Lucfã10 Portella - Lúcio Alcanlara ·l.úcio Coelho Marina Silva - Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu TLma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vi~
son Klein:ibing - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 73
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a pc<Aeçã:> de Deus, i1i::iamos oossos 1labah:ls.
O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N" 405, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Econõmlcos, sobre o Ofício •s• n• 52, de 1996 (n"

1.763196 na origem), do Senhor PresldeRte do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação do
Senhor Governador do Estado de São
Paulo, para que seja autorizada a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo- LFTP, cujos recursos serão destinados ao desembolso da
sexta parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórlos judiciais,
bem como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórlos judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
_
Relator: Senador Gilberto Miranda Batista ·
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal, mediante o Oficio
em epigrafe, solicitação do Senhor Governador do
Estado de São Paulo de autorização para emitir Letras Financeiras do Tesç>uro do Estado de São Paulo
- LFTP, destinadas ao reembolso da sexla parcela e
liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
A emissão de tllulos solicitada pelo Governo do
Eslado de São Paulo e destinada ao pagamento de precatórios judiciais encontra-se fundamentada no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O pleito encontra-se instruído nos termos da
Resolução n• 69, de 1995 desse Senado Federal,
que dispõe sobre as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municlpios e de suas respectivas autarquias, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de
autorizações.
O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre
a operação através dos Pareceres DEDIP/DIARE9610614, de 12 de junho de 1996 e DEDIP/DIARE9610698, de 1° de julho de 1996. A redação dada no
novo Parecer, de 1° de julho de 1996 dispõe que:

~----~~~-
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"15. Ségundo as disposições constantes na
Resolução n• 69/96, a análise dos limites e da situa·
ção atual de endividamento do Estado, acrescida da
operação proposta apresenta a seguinte situação:
a) Art. 3"
R$ mil
Despesa de Capital estimada para 1996-5.210.130.7
Operações já existentes (ARO - Fundada) - 1996
- (915.946,8)
Uberações previstas para o exercício de 1996 (344.689, 1)
Operação sob análise - (748.303, 1)
Saldo - 3.201.191.7

b) Ar!. 4"-1
Dispêndio com encargos e amortização
da dívida vencida e vencível no ano pago e a
pagar - 2.408.508,5
ou 27% da Receita Líquida Real - 7.060.394,8
Operações já existentes (Fundada) - 609.109,1
Operações sob análise- (0,0)
Saldo- 6.451285,7
c) Art. 4°·11
Margem de Poupança Real - 6.290.986,8
e 16% da Receita Líquida Real - 4.183.937,7
maior dispêndio anual - (2.435.946, 1)
Saldo -1.747.991,6
16. Conforme se verifica no parágrafo anterior, a operação se enquadra nos limites estabelecidos no ar!. 3° e incisos I e 11, art. 4° da Resolução n• 69/95".
As exigências documentais, previstas pela Resolução n• 69195 do Sénado Federal, encontramse atendidas pelo Governo do Estado de São
Paulo.
O Banco Central em seu parecer inicial de
13 de junho sugere que os recursos obtidos com
a emissão de títulos destinados ao reembolso da
6° parcela se destinariam as outras finalidades
que não o pagamento de precatórios judiciais.
Ocorre que o Governo do Estado de São Paulo
já pagou este montante e para tanto teve que
utilizar recursos de fontes tributárias para cobrir
este pagamento. Assim, a emissão a ser autori·
zada nada mais faria do que corrigir o desvio ini·
cial.
A emissão de títulos para pagamento dos complementos será destinada a cobrir juros e correção
monetária decorrentes da atualização da primeira à
oitava parcelas, determinados por decisão judicial,
na forma do disposto no ar!. 33 do ADCT.
Em razão do exposto, nosso parecer é favorável ao acolhimento do pleho do Governo do Estado
de São Paulo, na forma do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 74, DE 1996
Autoriza o Governo do Estado de
São Paulo a emitir Letras Rnanceiras do
Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP,
cujos recursos serão destinados ao
reembolso da sexta parcela e liquidação
da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes; de responsabilidade daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Ar!. 1• É o Governo do Estado de São Paulo
autorizado a emitir 748.303.072 Letras financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo -LFTP.
Parágrafo único. A emissão a que se refere o
caput deste artigo destina-se ao reembolso da sexta
parcela e liquidação da sétima e oitava parcelas de
precatórios judiciais, bem como dos complementos
da primeira à ohava parcelas de precatórios judiciais
pendentes.
Ar!. 'Z!' As condições básicas da emisSão são
as seguintes:
a) quantidade: 748.303.072 LFTP;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Rnanceiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 120 meses;
e) valor nomina~ R$1.000,00 (CETIP) - em decorrência desse valor de PU, as quantidades serão
divididas por 1.000 (miQ, de forma a adequar o valor
financeiro da colocação;
f) previsão de colocação e vencimento dos lftu·
los a serem emitidas:

DaJa.t

V!!! !Gimen!p

9um!!d!!r!e

TA>

1-3-2006
748 303 072
p
Obs: os titulas deverão ser registrados na CETIP;
g) forma de colocação: através de ofertas pú·
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9·79,
do Banco Central;
h) autorização legislativa: lei n• 5.684, de 285-87, Decretos n"s 29483 e 29526, de 29-12·88 e
18-1-89.
§ 1° As emissões autorizadas por esta Resolução, referentes aos complementos serão efetivadas
no exato montante das despesas com o pagamento
dos débttos judiciais apurados em sentenças transi·
tadas em julgado, observando-se ainda o disposto
no § 4• do art. 16 da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal.
1-3-96
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§ 2• - A emissão dos títulos correspondentes
aos precatórios judiciais não transitados em julgado,
fica condicionada à comprovação da decisão judicial
final, junto ao Banco Central, que autorizará o respectivo registro na Central de Custódia de Títulos
Privados - CETIP, e instituirá controle das informações prestadas pelo Governo do Estado, encaminhando-as ao Senado Federal, somente para conhecimento.
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 1O de julho de 1996. Jefferson Peres: Presidente Eventual - Gilberto Miranda: Relator - Elcio Alvares - Esperidião Amin
(vencido), com Voto em Separado - Carlos Bezerra
- Romeu Tuma (sem voto)- Valmir Campelo- Ademi r Andrade- Eduardo Suplicy- Freitas Neto- Beni
Veras - Mauro Miranda - Sérgio Machado - Ney
Suassuna - Joel de Hollanda - Waldeck Omelas Onofre Quinan- Geraldo Melo- Casildo Maldaner.
VOTO EM SEPARADO, DO SENADOR
ESPERIDIÃO AMIN
(Na Comissão de Assuntos Econõmicos)

1- Relatório
A matéria em epígrafe diz respeito à solicitação
do Estado de São Paulo, para que seja autorizada a
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados ao reembolso da sexta parcela e liquidação
da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais,
bem como dos complementos da primeira à oitava
parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
O processo encontra-se devidamente instruído,
tendo sido designado relator o eminente Senador
Gilberto Miranda, que concluiu por parecer favorável, nos termos do Projeto de Resolução do Senado
apresentado a esta Comissão de Assuntos Económicos.
O art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal facultou o
pagamento dos precatórios judiciais pendentes de
pagamento da data de promulgação da Constituição,
em até oito parcelas anuais, iguais e sucessivas, estabelecendo que as entidades devedoras poderão
emitir a cada ano, no exalo montante do dispêndio,
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tRulos da dívida pública não computáveis para efeito
dos limites globais de endividamento.
O art 5° da Emenda Constitucional n• 3, de
1993, estabeleceu que até 31 de dezembro de 1999,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títulos da divida pública no
montante necessário ao refinanciamento do principal
devidamente atualizado de suas obrigações decorrentes desta espécie de títulos, ressalvando aqueles
destinados ao pagamento de precatórios judiciais,
conforme acima mencionado.
O § 4°, do art 16, da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, estabelece que a utilização dos recursos obtidos pela emissão de títulos
destinados ao pagamento de precatórias, na forma
disposta pelo art. 33 do Alo das Disposições Constitucionais Transitórias, em outra finalidade que não o
pagamento dos precatórios, implicará na obrigatoriedllde da entidade emissora promover o imediato resgate de tais tltulos, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
O pleito do Estado de São Paulo atinge cifras
na ordem de R$748,2 milhões assim distribuídoS:
a) R$42,8 milhões destinados ao reembolso da
sexta parcela de precatórios judiciais jlendenteS por
ocasião da promulgação da Constituição, sendo que
esta parcela já foi paga mediante recursos tributários
do Estado;
b) R$48,7 milhões destinados ao pagamento
da sétima parcela de precatórios judiciais pendentes
por ocasião da promulgação da Constituição;
c) R$48,7 milhões destinados ao pagamento
da oitava parcela de precatórios judiciais pendentes
por ocasião da promulgação da Constituição; e
cl) R$608,00 milhões destinados aos complementos das oito parcelas dos precatórios judiciais
pendentes por ocasião da promulgação da Constituição, sendo que os mesmos ainda não representam
decisão judicial definitiva.
É o relatório.

li-Voto
Muito embora reconheçamos que o pleito do
Estado de São Paulo eleva ser considerado justo,
nutrimos seriíssimas dúvidas quanto ao seu enquadramento na legislação pertinente à matéria. Cabe
salientar que são preceitos constitucionais que podem estar sendo desrespeitados, e portanto, devemos ter o máximo cuidado em sua apreciação, a fim
de que as decisões do Senado Federal não venham
a ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade
no Supremo Tribunal Federal.
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A emissão de tftulos públicos para o pagamento de precatórios judiciais pendentes de pagamento
à época da promulgação da Constituição é ampla·
mente respaldada pela legislação pertinente.
Porém, conceder autorização para a emissão
de tltulos para o •reembolso" de precatórios judiciais
já pagos com recursos tributários e para o complemento das oito parcelas pendentes de decisão judi·
cial definitiva, pode significar a abertura de um precedente gravfssimo que pode fazer sucumbir o aparato constitucional relativo à emissão de tltulos.
Aliás, é esta advertência que o Sr. Presidente
do Banco Central nos faz no item 6 do Offcio Presi9612003/Bacen, de 3-7-96, o qual deve ser incorporado ao processado; •Aproveito a oportunidade para
registrar que, na opinião deste Banco Central, a exceção às pendências mencionadas nos três úttimos
parágrafos, principalmente ao cumprimento rigoroso
da Constituição Federal, poderá pennitir crescimento
desordenado da dMda pública mobiliária dos Esta·
dos, com conseqüências adversas sobre o processo
de estabilização do Pais. •
O texto constitucional, através do art 33 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e do
art 5" da Emenda Constitucional n• 3, de 1993, é
claro de que somente poderão ser emitidos novos tf·
tulos para o pagamento de precatórios judiciais pendentes de pagamento na época de promulgação da
Constituição, ou para a rolagem de titules já existentes. Assim, a Resolução n" 69, de 1995, do Senado
Federal, determina que, caso os recursos não sejam
usados exclusivamente para os fins a que se destina a
emissão, os títulos sejam imediatamente resgatados.
Reembolso não é pagamento. Precatórios que,
hoje, ainda estão pendentes de decisão judicial definitiva, não eram precatórios pendentes de pagamento à época da promulgação da Constituição. Sendo
que a respectiva decisão judicial poderá demorar vá·
rios anos ou até mesmo ser favorável ao Estado.
O que será feito dos recursos captados, durante esse período no qual ainda não sabemos que
será a decisão judicial definitiva, é questão das mais
preocupantes para a garantia do cumprimento da
Constituição. Talvez o mais coneto seja a vincula·
ção desses recursos a uma conta especial sob supervisão do Banco Central, mediante delegação do
Senado Federal.
Cabe salientar que informações oriundas do
próprio Governo do Estado de São Paulo afirmam
que a atual administração não tem condições de
ClOrJllrovar a utilização integral dos recursos obtidos
com emissões anteriores e que portanto não é pos-
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sfvel apurar a existência de um eventual saldo disponível daquelas emissões.
Assim, ante o exposto, declaramos nosso voto
contrário ao pleito paulista, por apresentar elementos inconstitucionais é representar a abertura de um
precedente que possibilitará o "crescimento desordenado da dívida pública mobiliária dos Estados,
com conseqüências adversas ao processo de esta·
bilização económica", conforme alerta o guardião da
Moeda, o Banco Central do Brasil.
Sala da Comissão, 1O de julho de 1996. - Senador Esperldião Amln.
PARECER N° 406, DE 1996
Da CQmissão de Assuntos Econõmlcos sobre o Ofício •s• n• 59, de 1996, que
encaminha soficitação do Governo do Estado da Bahia para que pcssa contratar
operação de crédito externo junto ao
Fundo Internacional de Desenvolvimento
Agrícola - RDA, no valor de SDR (treze
milhões e quinhentos mil direitos qspecials
de
saque),
equivalentes
a
R$19.528.560,00 em 31 de março de 1996,
cujos recursos serão destinados à Implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião.
Relator: Senador Waldeck Omelas
I - Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos o OF
n• 059/96 (Ofício PRESI n• 1.838, de
21-6-96, na origem), do Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminhando solicitação do Gcvemo do
Estado da Bahia para que contrate operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desen·
volvimento Agrfcola - FIDA, no valor de SDR
13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil direitos especiais de saque),
equivalentes a
R$19.528.560,00, em 31 de março de 1996.
Destina-se a operação sob exame à implementação do Programa de Desenvolvimento Ccmunitér:
da região do Rio Gavião, incluindo em seu conjunt~
a construção de estradas vicinais, obras de irrigação
comunitária, eletrificação, crédito, assistência técnica, entre outras obras, que virão a beneficiar ,.·ca
de 10.000 famflias de pequenos produtores rurais.
O Parecer DEDIP/DIARE-9610643, do Banco
Central, c nstatou que a operação enquadra-se nas
disposiç&.s da Resolução n• 69196, do Senado Fe-

·s·

--------
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dera!, que rege a matéria, tendo sido anexados à solicitação dos documentos exigidos por essa norma.
São as seguintes as caraderfsticas da operação:
a) valor pretendido: SDR 13.500.000,00 (treze
milhões e quinhentos mil direttos especiais de saque), equivalentes a R$19.528.560,00 {dezenove
milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e
sessenta reais), em 31-3-96;
b) juros: a taxa de juros de referência deve ser
determinada anualmente pelo credor, devendo servir
de base na computação dos juros sobre o empréstimo para o perfodo, começando a 1° de janeiro e terminando a 31 de dezembro de cada ano. A taxa de
juros em 1996 é de 7,07% a.a.;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) destinação dos recutSOS: implementação do
Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião;
e)condÇõesdep~w:

- do principal- em trinta prestações mensais,
iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 1"-91999 e a última em 1"-3-2014;
-dos juros- semestralmente vencidos em 1"-3
e 1"-9 de cada ano.
Trata-se de operação de crédito externo, com
aval da União, que está referida às Resoluções
96/69 e 69195, do Senado Federal. O processo
acha-se adequadamente instrufdo, dele constando a
documentação exigida nas normas referidas.
O Parecer do Banco Central, emitido em conformidade com o disposto no art. 13 da Resolução
69/95, conclui que a operação está enquadrada nos
limites de endividamento eSillbelecidos nessa norma, ressaltando, ainda, que o Departamento de capitais Estrangeiros - FIRCE, do Banco Central, credenciou a operação, mediante o Offcio FirceJOiaut/Sucre-961258, de 17-6-96, igualmente anexado ao processo.
No que tange ao aval da União, foi enviada a
Mensagem Presidencial n• 642, de 8 de julho de
1996, na qual o Excentfssimo êen_hor f'resi~rlte da
República propõe a operação de crédiro sob exame.
Acompanham a Mensagem, Exposição de Motivos
do Ministro de Estado da Fazenda (EM n• 296, de 47-96), pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional
(Notas!STN!Coref/Divem, de 2-2-96) e da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFNICOFIN"
1077196).
Em 26 de junho de 1996, o Presidente do Banco Central do Brasil encaminhou o Offcio Presi96/1940 ao Senado Federal, no qual solicita a retifi-
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cação do seu parecer original, no que tange à alínea
e, do parágrafo primeiro, que trata das condições de
pagamento, para a forma abaixo:
"e) condições de pagamento:
- do principal - em 30 (trinta) prestações semestrais iguais, vencendo a primeira em 1"-9-1999 e
a última em 1"-3-2014;
-dos juros- semestralmente, em 1"-3 e 1"-9
de cada ano."
É o relatório.
11- Voto do Relator
A operação de crédito externo pretendida pelo
Governo do Estado da Bahia destina-se a aumentar
a renda e melhorar as condições de vida de pequenos produtores e moradores rurais da região do Rio
Gavião, dentro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Para tanro, o projeto prevê o desenv_olvimento da agricultura de micro empresas, o fortalecimento da base organizacional dos beneficiários, a melhoria do acesso à serviços e infra-estrutura, principalmente irrigação, além de programa de
crédito para a população-alvo, o Progavião.
Ao evidente mériro das proposições acima· resumidas, é importante enfatizar que a· operaçãQc de
crédito externo foi julgada pelos diversos órgãos do
Governo Federal, merecedora do aval da União, e o
Estado da Bahia capaz de honrar os compromissos
dela decorrentes.
Pelo exposto, somos de parecer favorável à
concessão da autorização para que o Estado da Bahia possa contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrfcola - FIDA, no valor de SDR13.500.000,00 (treze
milhões e quinhentos mil direitos especiais de saque), equivalentes a R$19.528.560,00, em 31 de
março de 1996, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 75, DE 1996
Autoriza o Estado da Bahla a contratar operação de crédito externo junto ao
Fundo Internacional de Desenvolvimento ·
FIDA, no valor . de
SDR13501l.OOO,OO (treze milhões e quinhentos mil direitos especiais de saque),
equivalentes a R$19.528..560,00, em 31 de
março de 1996, com o aval da União, cujos
recursos serão destinados à lmplement&ção do Programa de DesenvoMmento Comunitário da Região do Rio Gavião.

Agrfcola

Art. 1° É o Estado da Bahia autorizado, nos termos da Resolução n• 69/95, a contratar operação de
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crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, no valor de
SDR13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil
direitos especiais de saque), equivalentes a
R$19.528.560,00, em 31 de março de 1996.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o
caput deste artigo serão destinados à implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário
da Região do Rio Gavião.
Art. 2• É a União autorizada, nos termos da
Resolução n• 96/89, a conceder aval à operação de
crédito de que trata o art. 1•
Art. 3° A operação de crédito externo terá as
seguintes características:
a) valor pretendida: SDR13.500.000,00 (treze
milhões e quinhentos mil direitos especiais de saque), equivalentes a R$19.528.560,00 (dezenove
milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e
sessenta reais), em 31-3-96;
b) juros: a taxa de juros de referência deve ser
determinada anualmente pelo credor, devendo servir
de base na computação dos juros sobre o empréstimo para o período, começando a 1• de janeiro e terminando a 31 de dezembro de cada ano. A taxa de
juros em 1996 é de 7,07% a.a.;
e) garantidor. República Federativa do Brasil;
d) destinação dos recursos: implementação do
Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião;
e) condições de pagamento:
- do principal - em 30 (trinta) prestações semestrais iguais, vencendo a primeira em 1"-9-1999 e
a última em 1"-3-2014;
- dos juros - semestralmente, em 1"-3 e 1"-9
de cada ano.
Art. 4° O prazo para o exercício da presente
autorização é de quinhentos e quarenta dias, contados da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 1O de julho de 1996. - Gilberto Miranda, Presidente - Waldeck Ornelas, Relator- Vilson Klelnüblng - Ney Suassuna - Geralelo Melo - Freitas Neto - Eduardo Suplicy - Carlos Bezerra - Mauro Miranda- Valmir Campelo Esperidião Amin - Elcio Alvares - Joei de Hollanda - Onofre Quinan - Ademlr Andrade - Sérgio
Machado- Casildo Maldaner- Beni Veras.
PARECER W 407, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre o Ofício ·s· no 65, de 1996, (n"
1935196 na origem) que •encaminha soll-
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citação da Prefeitura Municipal de Bauru
- SP, para que possa contratar operação
de crédito junto ao Chase Manhattan
S.A., no valor de CR$10.000.000,00 (dez
milhões de reais), destinada a execução
de viadutos de ligações, sistema vtárlo e
obras de infra-estrutura e saneamento.
Relator: Senador Ademir Andrade
Vem a esta Comissão de Assuntos Econõmin• 65, de 1996, do Senhor Presidenoos o Ofício
te do Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal de Bauru - SP, para
que possa contratar operação de crédito junto ao
Chase
Manhattan
S.A.,
no
valor
de
CR$10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada
a execução de viadutos de ligações, sistema viário e
obras de infra-estrutura e saneamento.
•
À luz da Resolução n• 69/95, o pedido da Prefeitura de Bauni encontra-se nos limites estabelecidos, bem como cumpre Iodas as exigências documentais estabelecidas, com exceção do Plano Plurianual de Investimentos.
No entanto o Senhor Prefeito justifica sua não
apresentação, pelo fato de não existir a Lei Complementar a que se refere o parágrafo 9°, Inciso I, do
Artigo 165 da Constituição Federal, cumpre-nos frisar que tal situação é extensiva para quase a totalidade das Prefeituras e Estados Brasileiros.
Diante da relevante importância do pleito para
a cidade de Bauru, somos de parecer favorável à
operação objeto do Ofício •s• n• 65, de 1996, nos
termos do seguinte:

·s·

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76, DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bauru - SP, a contratar operação de crédito junto ao Chase Manhattan S.A., no
valor de CR$10.000.000,00 (dez milhões
de reais), destinada a execução de viadutos de ligações, sistema viário e obras de

infra-estrutura e saneamento.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Bauru autorizada, nos termos da Resolução n• 69/96, do· Senado
Federal, a contratar operação de crédito junto ao
Chase
Manhattan
S.A.,
no
valor
de
CR$10.000.000.00 (dez milhões de reais), destinada
a execução de viadutos de ligações, sistema viário e
obras de infra-estrutura e saneamento.
Art. 2" A operação de créd~o a que se refere o
Artigo 1° tem as seguintes caracterfsticas:
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a) valor pretendido: R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);
b) encargos: 2,3082"/o am.;
. c) destinação dos recursos: execução de viadutos de ligações, sistema viário, obras de infra-es..
trutura e saneamento;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 1O (dez) prestações mensais, após carência de 8 (oito) meses;
-dos juros: mensalmente, sem carência;
d) garantia: vinculação de parcelas de FPM e
cotas-parte do ICMS;
Art. 3" O prazo para o exercfcio da presente
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 1O de julho de 1996. Gilberto Miranda, Presidente- Ademlr Andrade,
Relator - Mauro Miranda - Ney Suassuna - Sérglo Machado- Joel de Hollanda- Geraldo MeloOnofre Qulnan - Elclo Alvares - Romeu Tuma
(sem voto) - Esperkllão Amln- Vaimir CmnpeloFreitas Neto - Bani Veras - Vllson Klelnüblng Eduardo Supllcy- Casildo Maldaner.
PARECER NO 408, DE 1996

Da Comissão de Assuntos Econâmlcos, sobnt .o Ofício SIOõT, de 1996, (n"
1.994196 na origem), do Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando
parecer referente à solicitação do Governo do Estado de Pernambuco com o objetlvo de que seja autorizada a c:oub alação de operação de crédHo entre aquele
Estado e o Banco do Nardesle do Brasil
S.A., no valar de R$ 25.794.000,00 (vinte e
cinco milhões e setecentos e noventa e
quatro mU reais), no llmblto do Programa
para Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste- PRODETUR.
Relator: Senador Joel de Hollanda

J- Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil, por
intermédio do Oficio S/067, de 1996 (Offcio PRESI96/1994, de 2 de julho de 1996, na origem), encaminha à Presidência do Senado Federal o Parec:er DEDIP/DIARE-961654, de 24-6-96, do Departamento da
Dívida Pública daquele Banco, referente a solicitação do Governo do Estado de Pernambuco objelivando seja autorizada a contratação de operação de
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crédito entre aquele Estado e o Banco do Nordeste
do Brasil S.A., no âmbito do Programa para Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR,
com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 25.794.000,00 (vinte e
cinco milhões e setecentos e noventa e quatro mil
reais), a preços de 3().4-96;
b) taxa de juros: equivalente ao custo dos recursos do empréstimo BIDIBNB, definida a cada semestre;
c) comissão de repasse: 2,5"/o a.a. (dois e meio
por cento ao ano) sobre o saldo devedor da opera-

ção;
d) comissão de crédito: até O,75"/o (setenta e
cinco centésimos por cento) sobre o saldo não desembolsado do crédito aberto, exigfvel mensalmente, nas mesmas datas de vencimento dos juros, e
desde a assinatura do contrato de empréstimo n•
1!:41 /OC-BR(BNBIBID);
e) taxa de inspeção e supervisão: 1% (um por
cento) sobre o valor do crédito aberto, debitada à
conta de emprestimo do Estado, na forma que o
Banco lnteramericano de DesenvoMmento vier a
lançar na conta do Banco do Nordeste do Brasil, de
acordo com o contrato n• 841/0C-BR;
.-.
f) destinação dos recursos: projetos de obras
múltiplas (transportes, saneamento, administração
de resfduos sófidos, proteção e recuperação ambiental) e desenvolvimento institucional;
g) condições de pagamenro: ·
- do principafç: em 250 (duzentos e cinqüenta)
parcelas mensais, após 25 (vir:te e cinco) meses de
carência;
- dos juros: mensalmente, inciusive durante a
carência;
h) garantia: quotas do Fundo de Participação
dos Estados - FPE.
li-VOTO
Compete a esta Comissão, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado
com o art. 393, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução
gue implique no exercfcio da competência privativa
do Senado Federal de autorizar operações de crédito de interesse dos Estados.
Os autos do presente processo encontram-se
instruídos com toda a documentação exigida pela
Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, que
"Dispõe sobre as operações de crédito interno e extemo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municfpios e de suas respectivas autarquias, inclusive con-
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cessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.•
O Parecer DEDIP/DIARE-96/654, do Departamento da Dívida Pública do Banco Central do Brasil,
informa que a operação pretendida não se enquadra
no lim~e previsto no art. 4•, 11, da Resolução n• 69,
de 1995. Tal limite é, porém, passível de elevação
temporária, conforme o disposto no art. 1O da mesma Resolução.
Tendo em vista o exposto, manifesto-me favoravelmente a que se conceda ao Estado de Pernambuco a elevação temporária do lim~e previsto no art.
4•, 11, da Resolução n• 69, de 1995, e que autorize o
referido Estado a realizar a operação de crédito pretendida, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 77, DE 1996
Concede, ao Estado de Pernambuco, eleva9áo temporária do limite previsto no art. 4", 11, da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, e autoriza a
contrata9áo, por aquele Estado, de operação de crédito no valor de R$
25.794.000,00 (vinte e cinco milhões e setecentos e noventa e quatro mil reais),
junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A., no âmbito do Programa para o de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste- PRODEruR.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• Conceder, ao Estado de Pernambuco,
elevação temporária do lim~e previsto· no art. 4°, 11,
da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a
fim de que possa realizar a operação de crédito de
que trata o art. 2".
Art. 2" Autorizar o Estado de· Pernambuco a
realizar operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, com a seguintes características:
a) valor pretendido: R$ 25.794.000,00 (vinte e
cinco milhões e setecentos e noventa e quatro mil
reais), a preços de 30-4-96;
b) taxa de juros: equivalente ao custo dos recursos do empréstimo BIDIBNB, definida a cada semestre;
c) comissão de repasse: 2,5% a.a (dois e meio
por cento ao ano) sobre o saldo devedor da operação;
d) comissão de crédito: até 0,75% (setenta e
cinco centésimo por cento) sobre o saldo não desembolsado do crédito aberto, exigfvef mensalmente, nas mesmas datas de vencimento dos juros, e
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desde a assinatura do contrato de empréstimo n•
841/0C-BR(BNBIBID);
e) taxa de inspeção e supervisão: 1% (um por
cento) sobre o valor do crédito aberto, debitada à
conta de empréstimo do Estado, na forma que o
Banco lnteramericano de Desenvolvimento vier a
lançar na conta do Banco do Nordeste do Brasil, de
acordo com o contrato n• 841/0C-BR; ·
f) destinação dos recursos: projetas de obras
múltiplas (transportes, saneamento, administração
de resfduos sólidos, proteção e recuperação· ambiental) e desenvolvimento institucional;
g) condições de pagamento:
do principal: em 250 (duzentos e cinqüenta)
parcelas mensais, após 25 (vinte e cinco) meses de
carência;
·
- dos juros: mensalmente, inclusive durante a
carência;
h) garantia: quotas do Fundo de Participação
dos Estados- FPE.
Art. 3" A contratação da operação de crédoo a
que se refere o art. 2" deverá efetivar-se no prazo
máximo de duzentos e setenta dias contados da
dala da publicação desta Resolução•.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 20 de julho de 1996.- Glf..
berto Miranda, Presidente - Joel· de Holfanda, Relator- Ney suassuna - Freitas Neto - Élclo Álvares -Geraldo Melo- Ademlr Andrade- Waldeck
Ornelas - caslldo Maldaner - Esperldlão Amln Vafmfr Campelo- Vlfson Klelnübing - Sérgio Machado- Eduardo Supllcy- carfos Bezerra- Benl
Veras- Mauro Miranda- Onofre Quinan.
.PARECER N" 409, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Econõmf..
cos sobre o ot. •s• 068, de 1996; (n"
1.993196, na origem), que encaminha solf..
citação do Governo do Estado de Goiás,
para que possa assumir a totalidade da
divida do Banco do Desenvolvimento do
Estado de Goiás - B[).G()IÁS (em llqülcl;1ção ordinária), perante o Sistema BNDES,
no valor de R$87.642.728,99, considerada
a data base de 30-11-95.
Relator: Senador Onofre Qulnan

I - Refat6rlo
Vem à Comissão de Assuntos EconOmicos o
Offcio •s• n• 068196 (Offcio PRESI n• 1.993, de 2-796, na origem), do Presidente do Banco Central do
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Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado de Goiás, no sentido de que seja autorizado a
assumir a totalidade da dívida do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás, em liquidação ordinária, perante o Sistema BNDES. O valor da dfvida
referida alcança R$87.642.728,99 {oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e
vinte e oito reais e noventa e nove-centavos), considerada a data base de 30-11-95, e, segundo menciona o Governador do Estado de Goiás, no seu Ofício G no 0157/96, as negociações com o BNDES
chegaram a bom tenno, tendo sido autorizada a
operação, por parte deste Banco, por intermédio do
voto DIR/091-96.
A operação apresenta as seguintes caracterfsticas:
a) valor pretendido: R$87.642.728,99 {oitenta e
sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em. dois subcréditos:
Subcrédito 'A •: R$66.621.490,87- {sessenta e
seis milhões, seiscentos e vinte e- um mil,,quatrocentos e noventa reais e oitentà e sete centavos), correspondente ao saldo devedor- vencido e vincendo,
apurado em 30-11-95, excluídos os encargos que,
em decorrência da mora, sejam superiores aos juros
compensatórios contratuais;
SubcréditD .•s•: R$21.021 :238,12 {vinte e um
milhões, vinte e um mil, duzentos trinta e oito reais
e doze centavos),- correspondentes-à-diferença entre
o saldo devedor: total, apurado em 30-11-95, e o
montante apurado para o Subclédito 'A'-;
b) taxa de juros: 6% a.a. {conforme decisão
DIR091/96-BNDES);

e

c) indexador. TJLP;
d) condições de pagamentD:
-do SubcréditD 'A': eri1141 (cento e quarenta
e um) meses, sendo as parcelas assim definidas:
I - 9 {nove) parcelas mensais e sucessivas no
valor total de R$2.000.000,00 (dois' milhões de
reais);
11-132 (cento e trinta e dois) meses, sendo as
prestações mensais e sucessiVas, cada uma no valor do principal vincendo da dfvida, deduzido o valor
correspondente às 9 {nove) primeiras parcelas, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira em 15-187 e a última em 15-12-2007;

-do Subcréãdo •s•: em prestação única, com
vencimento em 15-1-2008, a qual poderá ser automaticamente dispensada pelo BNDES, se verificado
o pontual cumprimento pelo beneficiário de todas as
obrigações previstas no contrato;
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-dos juros: mensalmente exigíveis;
e) garanüa: quotas-partes do FPE.
A matéria está referida às determinações da
Resolução n• 69/95, do Senado Federal, que trata
das autorizações para contratação de operações de
crédito e dos limites de endividamento dos Estados
e Municípios.
O processo encontra-se adequadamente instruído, dele constando a documentação exigida pela
resolução acima referida Cumpre ressaltar que o
Parecer do Banco Central (Parecer DEDID/DIARE96/684, de 27 de junho de 1996), emitido conforme o
disposto no art. 13 da Resolução n• 69/95, conclui
que a operação não se enquadra no limite disposto
no art. 4°, inciso 11, da mesma resolução, uma vez
que os dispêndios com operações de crédito já contratadas e a contratar excedem em 16% a Receita
Uquida Real do Estado. Alerta, também, o referido
parecer, que o Tribunal de Contas do Estado emitiu
certidão na qual consta que, no exercfcio de 1994, o
Estado efetivamente dispendeu 17,94% e empenhou
29,19% do total de sua rece.õta com o ensino, abaixo,
portanto, com o estabelecido constitucionalrriente.
Certificou, ainda, aquele Tribunal, que os gastos
com pessoal alcançaram 68.80"k da receita corrente
lfquida, contrariando o disposto no art. 38 do ADCT.
É o relatório.

11- Voto do Relator
A operação de crédito que o Governo do Estado de Goiás submete ao Senado Federal é decorrente da liqt:Jidação ordinária do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás- BD-GOIÁS, e foi objeto de ampla negociação com o credor, o Sistema
BNDES.
Quanto às ponderações constantes do Parecer
do Banco Central sobre o assunto, já assinaladas,
no que tange à extrapolação do limite estabelecido
no art. 4°, inciso 11, Resolução n• 69/95 do Senado
Federal, entendemos que se enquadram no caso de
elevação temporária dos limites, conforme permitido
pelo art. 1O da mesma norma
As observações do Tribunal de Contas, por outro lado, porque referentes ao exercfcio de 1994, já
devem estar sendo consideradas pelo Governo do
Estado de Goiás, para que se procedam os ajustes
necessários.
Considerando o exposto, somos de parecer
que se conceda a elevação temporária dos limites
de endividamento do Estado de Goiás, para que
possa contratar operação de crédito destinada a assumir integralmente a dívida do Banco de Desenvol-
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vimento do Estado de Goiás - BD-GOIÁS, junto ao
Sistema BNDES, nos tennos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 78, DE 1996
Autoriza o Estado de Goiás a elevar temporariamente o seu limite de endividamento, para que possa assumir a
totalidade da dívida do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás - BDGOIÁS (em liquidação ordinária), perante o Sistema BNDES, no valor de
R$87.642.728,99, considerada a data base
de 3G-11-95.
Art 1° É o Estado de Goiás autorizado, nos termos do art 10, da Resolução 69, de 14 de dezembro de 1995, a elevar temporariamente o seu limite
de endividamento, para que possa assumir a totalidade da dívida do B&.nco de Desenvolvimento do
Estado de Goiás - BD-GOIÁS, perante o Sistema
BNDES, no valor de R$87.642.728,99, considerada
a data base de 30.11-95.
Art 2" A operação de crédito, ora autorizada,
terá as seguintes caracteristicas:
a) valor pretendido: R$87.642.728,99 (oitenta e
seta milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), dividido em dois subcréditos:
Subcrédito "A": R$66.621.490,87 (sessenta e
seis mühões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao saldo devedor, vencido e vencendo,
apurado em 30.11-95, excluídos os encargos que,
em decorrência da mora, sejam superiores aos juros
compensatórios contratuais;
Subcrédito ·a•: R$21.021.238,12 (vinte e um
milhões, vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais
e doze centavos), correspondentes à dfferença entre
o saldo devedor total, apurado em 3Q-11-95 e o
montante apurado para o Subcrédito "A".
b) taxa de juros: 6% a.a. (confonne decisão
DIR091/96-BNDES)
c) indexador:TJLP
d) condições de pagamento:
-do Subcrédito: "A": em 141 (cento e quarenta
e um) meses, sendo as parcelas assim definidas:
I - 9 (nove) parcelas mensais e sucessivas no
valor total de R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais);
li - 132 (cento e trinta e dois) meses, sendo as
prestações mensais sucessivas, cada uma no valor
do principal vincando da dfvida, deduzido o valor
correspondente às 9 (nove) primeiras parcelas, divi-
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dido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira em t5-197 e a última em 15-12-2007.
- do Subcrédito: •e•: em prestação única, com
vencimento em 15-1-2008, a qual poderá ser automaticamente dispensada pelo BNDES, se verificado
o pontual cumprimento pelo beneficiário de todas as
obrigações previstas no Contrato.
- dos juros: mensalmente exigíveis;
e) garantia: quotas-partes do FPE.
Art. 3° O prazo para exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, contados na
·
vigência desta Resolução.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 1O de julho de 1996. - Gilberto Miranda, Presidente - Onofre Quinan, Relator - Ney Suassuna - Joel de Hollanda - Geraldo
Melo - Freitas Neto - Sérgio Machado - Carlos
Bezerra - Valmlr Campelo - Esperidião Amin Elcio Alvares - Mauro Miranda - Waldeck Ornelas - Eduardo Suplicy - Vllson Klelnüblng - Ademlr Andrade- Casildo Maldaner~ Beni Veras.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em .exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte:.
REQUERIMENTO N9 671, D!= 1996
Senhor Presidente,
Requeiro seja submetido à apreciação do Plenário do Senado Federal o Requerimento n• 357, de
1996, de infonnações. ·
Justfficação
Com base no art. 50 § 2" da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento Interno, fonnulei
Requerimento de Informação ao Sr. Ministro da Fazenda sobre devedores considerados inadimplentes
pelo Banco do Brasil, valor de cada débno e da garantia oferecida, data do início de cada operação,
nome e cargos de quem autorizou.
Em 11 de junho de 1996, o Primeiro Secretário
do Senado Federal, envia ao meu gabinete cópia do
Aviso n• 471/MF, de 31-5-96, do Ministre de Estado
da Fazenda, encaminhando cópia do Of.PRESI96/075, de 27 de maio de 1996, do Presidente do
Banco do Brasil, mediante o qual esclarece a impossibilidade de prestar informações sobre os quesnos
constantes do Requerimento n• 357/96, de minha
autoria, por tratar-se de matéria protegida pelo sigilo
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bancário, consoante o disposto no art. 38, da Lei n•
4.595, de 31-12-64.
Em 26-5-90 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal emitiu parecer de
n°173190, sobre consulta formulada pelo Presidente
do Senado Federal, quanto ao disposto no § 4° do
art. 38 da Lei no 4.595, de 31-12-64, em face do estabelecido no § 2" do art. 50 da Constituição Federal.
Conclui, assim o Parecer 173190:

1) que o disposto constitucional derrogou o § 4° do art. 38 da Lei n• 4.595, sendo,
portanto, obrigatório o atendimento às solicitações feitas pelas Mesas das Casas do
Congresso Nacional;
2) que o atendimento, contudo, não
afasta a obrigação de conservar em sigilo as
informàções obtidas.
Nestas condições; não se compreende
a razão pela qual o Ministério da Economia
resolveu· acatar, sem outras considerações,
o entendimento do Banco Central, descar·
!ando a opinião do seu próprio órgão,jurfdi''
co.
Ante o exposto, opinamos no sentido
de que· a consulta seja respondida da seguinte forma:
.
1) o Senado Federal, no legftimo exercfcio ela sua competência. constitucional
(arts. 49, inciso X, e 52, incisos XII e XIII),
disciplinou, no seu Regimento Interno (art.
215 e segs), de forma exaustiva e excludente de qualquer outra norma de natureza diversa, a questão do processamento parlamentar dos pedidos de informação, inclusive
no particular da competência deliberativa e
do quorum para votação;
2) o preceituado no § · 4° do art. 38 da
Lei n• 4.595/64 encontra-se derrogado a
partir da superveniência do disposto nos
arts. 215, inciso I, e 216, inciso III, do Regi·
mento Interno;

.

••••••••ooonooooooo•••••••--...,••••••--••n-o..,•...,o-

· Como se pode verificar no Parecer no 173 da
CCJ, de igual forma o Ministro da Fazenda resolveu
acatar, sem outras considerações, o entendimento
do Banco do Brasil, descartando a opinião do seu
próprio órgão jurfdico.
Verifica-se, entretanto que a restrição imposta
por parte do Ministério da Fazenda, atem-se ao fato
de o Requerimento não haver sido aprovado pelo
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Plenário do Senado Federal, o que veio motivar o
Requerimento que ora apresento.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador Epltacfo Cafeteira.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Considerando que inúmeras informações requeridas .
pelos Srs. Senadores deixaram de ser atendidas,
sob a mesma alegação, a Presidência, uma vez que
o assunto envolve interpretação de texto constitucional, solicita nova audiência de douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania a respetto da matéria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N",672, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 119, caput, do Regir,:,ento
Interno, requeiro a dispensa do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, ao Projeto de Lei do
Senado n• 283, de 1995, de minha autoria, que revoga o inciso VI doar!. soda Lei n•7.256, de25-11-64,
que estabelece normas integrantes do Estatuto da
Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, nos campos administrativo,. tributário, previdenciário, trabalhista, credttfcio e
de desenvolvimento empresarial.
Safa-das Sessões, 1O de julho de 1996. - Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • O
requerimento lido .será inclufdo em Ordem do Dia
oportunamente, após a manifestação do Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 255 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Offcio n• 2.099/96, de 1O do corrente, através do
qual encaminha ao Senado relação das operações
de Antecipação· de Receita Orçamentária (ARO),
analisada no mês de junho de 1996. (diversos n• 65,
de 1996)
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Offcio n• Sl69, de 1996 (n• 2.101/96, na origem), encaminhando ao Senado Federal manifestação da-
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quele Órgão relativa ao pedido de elevação temporária do limite previsto no inciso 11, ar!. 4°, da Resolução n• 69, de 1996, de forma a permitir que o Estado
possa realizar a emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTEMT, cujos
recursos serão destinados ao ao giro da dívida mobiliária, vencível no segundo semestre do corrente
ano.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data,
os Requerimentos n• 643, 646, 657, 659 a 664, de
1996, de autoria dos Srs. Senadores Gilberto Miranda, Emendes Amorim, Josaphat Marinho, Lúcio ALcântara e Eduardo Suplicy, solicitando informações
aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
São lidos os seguintes:
0F. PSOB/IIN° 1.335196
Brasma, 9 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Rávio
Ams pela Deputada Fátima Pelaes, como membro
titular, para integrar a Comissão Mista destinada a
analisar a Medida Provisória n• 1473-20196.
Atenciosamente, José Anibal - Líder do
PSDB.
•
OF .PSDBIVN° 1.335-A/96
Brasma, g de julho de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição da Deputada Fátima
Pelaes pelo Deputado Rávio Ams, como membro
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada
a analisar a Medida Provisória n• 1473-20/96.
Atenciosamente, José Anibal - Líder do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr.
1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna
São lidos os seguintes:
Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Indico o Senador do PSDB, em substituição ·a
indicação desta Presidência, que comporá a ComiS.
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são Especial Mista destinada a apreciar a seguinte
medida provisória.
MPN°1468-8
Redição MP n• 1468
Publicação DOU: 5-7-96
Assunto: Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 1° da Lei n• 8.995, de 24-2-1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a
transferir a Cia. Ruminense de Trens Urbanos- Rumitrens, recursos para pagamento de pessoal.
Suplente: Jefferson Peres
Brasma, 1o de julho de 1996. - Senador Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico o Senador do PSDB, em substituição a
indicação desta Presidência, que comporá a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte
medida provisória
MP N°1475-16
-Reedição MP N° 1475
Publicação DOU: 5-7-96
.
Assunto: AHera as Leis n• 8.019, de 11 de abril
de 1990, e 8212 de 24 de julho de 1991, e dá outras

providências.
Trtular: Jefferson Peres
Brasma, 1o de julho de 1996. - Senador Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico o Senador do PSDB, em substituição a
indicação desta Presidência, que comporá a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte
medida provisória
MP N°1474-24
Reedição MP n°1474
Publicação DOU: 5-7-96
Assunto: Fixa critérios para a progresíva unificação das tabelas de vencimentos dos seiVidores,
aHera o Anexo 11 da Lei n• 8237, de 30 de setembro
de 19g1, para implementação da isonomia a que se
refere o § 1° do art 39 da Constituição Federal, e dá
outras providências.
Suplente: Artur da Távola
Brasília, 1O de julho de 1996. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Serão feitas as indicações solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna, por permuta com a Senadora Marina Silva, por 20 minutos.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta semana, ocupamos a tnbuna para pedir que a agricultura
tivesse um projeto de médio e de longo prazo; que o
Governo, desde já, arregaçasse as mangas e começasse a preparar um projeto de médio e de longo
prazo para a agricultura, porque precisamos incentivar o item da economia que mais emprega e mais
serve de base a todas as outras áreas.
O Brasil, como dissemos na ocasião, detém
20% das terras agricuttáveis do mundo, podendo vir
a ser um grande celeiro. Logo após esse discurso,
pensava eu: e as outras áreas?
Façamos aqui um paralelo entre o ser humano
e um país, que nada mais é do que uma base territorial povoada por seres humanos. Um ser humano,
para se desenvolver, precisa se educar, precisa ter
informações humanísticas e técnicas, de forma que
possa se tomar especialista em determinado campo:
médico, engenheiro, administrador, economista, farmacêutico. Esse é o desenvolvimento pelo qual um
ser humano tem de passar na sua trajetória, desde
aprender as letras até se tomar altamente especializado; tudo isso diferencia essa pessoa das demais,
pela sua especialização.
O mundo de hoje é o·mundo da especialização; apenas o fato de a pessoa saber ler não quer
dizer que deixe de ser analfabeta. Muitos são os
analfabetos no mundo de hoje que sabem ler. Urge
que tenhamos as pessoas educadas. . .
Um ser humano, além dessa especialização na
parte técnica e cultural, precisa ter metas e objetivos. Se eu perguntar a alguém o que pretende ser
daqui a três anos e o cidadão não tiver a menor noção, é uma pessoa desarvorada na vida; não tem
objetivos, não tem metas.
Sêneca dizia que não existem bons vantos
para quem não sabe aonde quer ir. Se encontro uma
pessoa no centro de uma cidade, exausta, cansada,
depois de ter andado várias horas, e pergunto •aonde você quer ir?", e a mesma responde "não sei",
ela não vai chegar a lugar nenhum.
·

As pessoas precisam ter metas, que são de
curto prazo, e objetivos, que são de médio e de longo prazo. Além disso, as pessoas precisam ter conceitos na vida, tais como honestidade, capacidade,
perseverança, responsabilidade. Esses são requisitos que cada um de nós leva em conta quando está
fazendo uma programação de vida. Não se deve tomar certas atitudes que saiam dos parâmetros da
honestidade, da moralidade, e assim por diante. E
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mais: jamais poderemos nos furtar do padrão monetário. Todos nós precisamos de dinheiro para viver,
para pagar as nossas despesas, as taxas, os impostos e tudo o mais.
Meus amigos, em nossa sociedade capitalista
se mede muito as pessoas pelo que têm, o que é lamentável! Alguns são tão geniais que conseguem
até fugir desse parâmetro, mas, no geral, balizamonos naquele cidadão que tem a vida econOmica
equilibrada, ou seja, aquele que gasta menos do que
ganha, que faz poupança, que se precavê para o futuro. A velhice já não é agradável, imagine uma velhice sem dinheiro! Quem não pensa nisso, na sua
aposentadoria, na sua idade provecte?
Um país, meus amigos, não é diferente. Um
país tem que ter a sua população educada - e ar começam as nossas tristezas. Estamos investindo maciçamente na Educação? Quantos analfabetos ainda
eXistem no Brasn? Do grupo de referência que temos, com os quais nos medimos- Argentina, Chile·,
como estamos? Qual a escolaridade média do brasileiro? Não estamos tão bem. Temos um Ministro
atuante, que está fazendo o que pode, mas a: Educação é um problema atávico. Ainda precisam9S de
muito investimento nessa área.
'
As nossas escolas não vão bem, principalmente as escolas públicas. Está ar o Ministro tentando
pagar R$300,00 aos professores, o que não conseguiu até agora. Não estamos acompanhando a tecnologia Mesmo a Capital Federal tem uma quantidade gigantesca de professores leigos, e todo mundo sabe o que é um professor leigo: é aquele que
não é formado, que não está preparado para aquele
cargo. Isso, na área de Educação, é uma tristeza
para cada brasileiro. Não estamos nos parâmetros
do que se espera da décima economia mundial.
O Sr. Valmlr Campelo- Permite-me V. Exl um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA • Concedo o aparte
ao nobre Senador Valmir Campelo, com muita satisfação.
O Sr. Valmlr Campelo - Senador Ney Suassuna, V. Ex" traz mais um tema bastante importante
para ser discutido no início da tarde de hoje. V. Exl,
ainda esta semana, trouxe um tema que todos nós
discutimos, dissecamos, que foi a Agricultura do
nosso Pafs. Na ocasião, inclusive, fiZ algumas referências, porque o Governo estava começando a mudar o rumo, no que diz respeito à Agricuttura. No ano
passado, os recursos foram liberados pelo Ministério
da área econômica já no perfodo das chuvas, o que
gerou uma perda muito grande no tocante a tonela-
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das/grãos. Este ano, foi diferente, porque foram antecipados os recursos; os juros estão sendo mais
subsidiados; criou-se uma menor taxa de juros para
o agricultor; R$5.600 bilhões foram liberados - mais
de R$2 bilhões a mais do que no ano passado; e
também se criou um projeto, eu até citei isso aqui,
que foi iniciado pelo Senador José Eduardo Vieira e
complementado agora pelo Senador e Ministro Arlindo Porto, que trata da agricultLra para o pequeno produtor, da agricultura familiar, justamente
para dar condições de trabalho àquele pequenino
produtor, para dar-lhe condições de trabalho lá na
sua terra, para evitar a migração para as grandes
cidades. S. Ex' hoje traz outro assunto importante
- a Educação. Concordo com V. Ex", ou seja, por
mais que se faça, muito ainda terá que ser feito
para a Educação em nosso País, pois ela é prioridade, talvez. a prioridade zero para qualquer país
em desenvolvimento. Apesar de V. Ex1 reconhecer
as qualidades do Ministro da Educação - ele as
tem -. precisamos deixar de discursos, deixar o sapato alto e aluarmos diretamente no problema.
Vejo ainda muita publicidade. ·Gasta-se muita propaganda com a Educação. O que se gasta em propaganda e publicidade - isso deveria ser proibido deveria ser revertido em melhor pagamento ao
técnico, ao professor; deveria ser revertido na valorização do professor, dos funcionários e particularmente em melhor atendimento no que se refere
à questão da merenda escolar e da fiscalização do
ensino. Por isso, quero enaltecer a sua preocupação com essa questão, preocupação que não é só
de V. Ex•, mas de todos nós por um ensino melhor, de melhor qualidade e de valorização, principalmente do professor, que é mal remunerado em
muitos Estados. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Valmir Campelo. Concordo com V. Ex" e faço
de suas palavras parte de minha declaração de hoje.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador
Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Também quero cumprimentá-lo, porque o assunto que V. Ex• está tratando
é da maior importância e do maior significado. Tendo em vista o aparte do ilustre líder do PlB, vejo
aqui, no Jornal do Senado- que, diga-se de passagem, é uma publicação feüz, porque contém noticias
que não saem nos jornais diários -, na edição de ontem, que o ilustre Senador Emendes Amorim, que
está presidindo esta sessão, faz uma afirmativa que,
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quero crer, o Senador se enganou. Pelo amor de
Deus, prefiro crer nisso. Ele diz o seguinte:
"Gastos em propaganda foram maiores
que as verbas para a reforma agrária. No
primeiro semestre, o Incra repassou R$3,27
milhões para 26 Estados para fazer a reforma agrária, menos que um terço dos gastos
em propaganda"
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - É a
pura verdade, nobre Senador.
O Sr. Pedro Simon - Se isso é verdade·, então,
vejam V. Ex"s a profundidade do discurso do ilustre
Senador Ney Suassuna, estão ocorrendo equívocos
totais na realidade deste País. Se o problema dos
professores é esse que V. Ex" está apresentando,
em boa hora o aluai Ministro da Educação, que,
çiiga-se de passagem, na minha opinião, é um excepcional Ministro, está apresentando dois grandes
projetes. O primeiro é dar uma verba digna a todos
os professores de cerca de US$300, o que é excepcional. O segundo, que S. Ex" lançou agora· quase
que no silêncio, é o de praticamente zerar o analfabetismo neste País. Esses são grandes projetes,
grandes realizações. Essas são grandes iniciativas.
Agora, não dá para entender um Governo que gasta
em propaganda três vezes o que gasta em reforma
agrária.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Realmente, V. Ex", ao fazer um
aparte como esse, muito me auxilia na discussão
desse tema. Entretanto, estou fazendo um parãmetro entre a vida de um cidadão e a vida de um país,
afirmando que para um cidadão tem de haver Educação, conceito moral, poupança e preocupação
com o futuro. E na vida de um país não é diferente,
esses conceitos são apenas macro, apenas maior.
Um país tem que se preocupar com Educação.
Sabemos que, nessa área, os índices têm sido burlados. Qual é o Estado que não nomeia para a Secretaria de Educação, que não joga o custo na Educação, mas que não cede para a Assembléia, que
não faz inúmeras negociações, de forma que não fiquem os professores fora de salas de aula?
Precisamos pagar melhor. Mas não é só isso
que reclamo. Reclamo que, também na Agricultura,
a gente cuida do dia, do momento, sem se preocupar com o médio e longo prazo, que foi tema de um
discurso que fizemos aqui recentemente. Pergunto:
e com relação à indústria é diferente? Estamos preocupados com um projeto de longo curso, de longa
distãncia com a indústria?
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro dia, estava nos Estados Unidos, e li nos jamais que estão fazendo planejamento para daqui a 400 anos. Nós, no
Brasil, estamos sempre apagando o incêndio de ontem e quando muito pensando no dia de hoje.
Temo, porque burocratas temos muitos. E
aproveito para fazer um apelo ao Governo Federal,
ao Poder Executivo, no sentido de que retire uma
parcela da sua inteligência, de seus burocratas, para
começar a pensar no Pais a médio e longo prazo.
Para que possamos ter uma política definida de longo prazo para a agricuttura, estabelecendo que tipo
de produto deve ser plantado em cada terra, que
itens devem ser exportados, que incentivos devem
ser dados à agricuttura. Assim como devemos também observar o que está acontecendo no mundo e
onde há brechas para exportação da nossa pecuária
e dos produtos industriais. Enfim, é preciso que haja
orientação a essa população, que é trabalhadora,
mas que nem sempre conhece o que está acontecendo no cenário mundial.
Essa é a minha grande preocupação nesta tarde. Vejo sempre o apagar do incênã10. Quando estabelecia o parâmetro entre o padrão monetário que
cada cidadão tem que ter para poder se soerguer fi..
nanceirame.nte - para comprar sua casa, seu carro,
ter a sua poupança para enfrentar a velhice, a doença - isso também é válido para um pais. Um pais
tem que se preocupar em ter poupança. E nós estamos fazendo isso? Não.
Verificamos que, de fevereiro a março, gastamos R$8 bilhões a mais do que arrecadamos e, de
março a abril, gastamos R$13 bilhões a mais do que
arrecadamos. Isso é preocupante! Imaginem os Srs.
Senadores que um companheiro nosso estivesse
ganhando um salário de R$5 mil e gastasse R$1 O
mil: qual seria o Muro dessa pessoa? Ou vai tenninar tendo que se mudar de cidade, por ter lesado todos, ou vai terminar na cadeia, porque deixou de
cumprir suas obrigações.
Sr. Presidente, isso está acontecendo no nosso País. Nós, do Congresso Nacional, não estamos
controlando as emissões de tftulos federais - os estaduais até estamos. O que se vê é, a toda hora e a
todo momento, um tftulo sendo emílido sob o argumento: "estou vendendo, mas compro na hora em
que você quiser vender de volta". Isso é a chamada
política de posição zerada, que significa que estamos emitindo dinheiro, porque o tftulo passa a valer
como moeda.
Do mesmo jeito que para uma pessoa comum,
também o Pais precisa gastar menos do que arreca-
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da. Estou preocupado, porque sei que ainda existem
muitos cadáveres insepultos. Outro dia, eu soube
que há 1.400 funcionários em Brasília de um órgão
que fica no interior da Bahia e que há 70 engenheiros de uma estrada que devia ser feita no Maranhão
morando no Rio de Janeiro.
Temos muitos cadáveres inseputtos. O Uoyd é
um deles. Tudo isso é vazamento de dinheiro, tudo
isso faz com que o Governo tenha que emitir titules
para cobrir a diferença entre o pagar e o receber.
Tenho andado preocupado, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, porque, quando nos aprofundamos
na vida financeira do País, só vemos rombo, rombo
e rombo. E rombo de bilhões de reais! Enquanto
isso, a população ganha em unidade de real e,
quando muito, a maioria ganha em centena de real.
Mas a medida do prejuízo, hoje, na área federal e
em alguns Estados é o bilhão.
Fiquei pasmo, outro dia, ao ver que isso não
acontece só com o Governo Federal, mas se estende aos Estados e à maioria dos Municípios. Vi, com
tristeza, um Estado progressista como o Rio Grande
do Sul na situação de, a cada mês, precisar conseguir mais R$5 milhões para poder virar o caixa, e o
Estado de São Paulo precisar de R$200 milhões. a
'
cada mês, para o mesmo fim.

É hora de cairmos na realidade e vermos que
precisamos frear os gastos, custe o que custar. Precisamos começar a colocar ordem na casa, não só
no que se refere a esses projetes de longo prazo;
precisamos saber onde queremos chegar, para que
não sejamos comparados àquele cidadão que acabei de citar, que, no centro de uma cidade, anda,
anda e anda e que, quando perguntado para onde
quer ir, responde: "Não sei". Não vamos chegar a lugar nenhum dessa forma.
Este é, hoje, o apelo que venho fazer ao Governo Federal, ao Poder Executivo: que tire uma
parcela da sua inteligência para começar a pensar.
Antes, havia os planos decenais, qüinqüenais e tudo
mais, que deixaram de ser moda no Brasil. É preciso
que esses objetivos sejam delimitados e que façamos o povo vibrar na perseguição desses objetivos.
Dessa forma, vamos ter a certeza de que este
Pais, ainda um dos poucos parafsos do mundo, vai
ter futuro, um futuro aMssareiro, de glória, se ao seu
povo, capitaneado por suas lideranças, pelos governos estaduais, municipais e, principalmente, o federal, forem mostrados, com clareza, as metas, objetivos e os planos traçados para que possamos alcançá-los. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Bezerra, por cessão do Senador Totó Cavalcante. S.
Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr.Presidente, peço
a palavra para uma brevíssima comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Só
poderá ser concedida a palavra para uma comunicação inadiável após a Hora do Expediente. Caso V.
Ex" queira, pode falar como Lfder.
O SR. EDISON LOBÃO- Obrigado, aguardarei
o momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- V.
Ex" está inscrito para falar em segundo lugar após a
Hora do Expediente.
Concedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o segundo aniversário do Plano Real, completado na semana passada, oferece-nos a oportunidade de uma
reflexão sobre o recente desempenho da economia
brasileira. E, mais que isso, estimula-nos a uma observação ponderada sobre a conduta das lideranças
políticas do País para a consolidação desse processo, que, segundo as pesquisas de opinião, tem hoje
a aprovação de mais de 70% da população.
É inegável que, decorridos 24 meses do Plano,
as taxas de inflação não apenas se mantêm em níveis baixos para os padrões a que o País havia se
habituado, como apontam para uma redução, ainda
maior, a médio prazo. A inflação deste ano para o
consumidor dificilmente ultrapassará a 15%. E será
uma inflação predominantemente de preços públicos, já que diversos reajustes de tarifas públicas foram e ainda serão concedidos até o final do ano.
Algumas determinantes de curto prazo - como
o grau de indexação da economia e o desequilíbrio
de preços relativos - apresentam, igualmente, uma
evolução favorável.
Documento elaborado pela Confederação Nacional da Indústria - entidade que tenho a honra de
presidir - e que foi divulgado no último fim de semana, mostra que a flexibilização da política cambial e
a esperada, embora lenta, convergência dos preços
dos bens não comercializáveis ajudaram a reduzir o
anunciado choque dos preços relativos.
A defasagem cambial, por sua vez, segundo a
análise da CNI, é compatível com a política gradual
de desvalorização e não afeta a trajetória da inflação. Ainda assim, ela exige maior empenho na me-
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lhoria da competitividade brasileira, através da redu-

ção do custo Brasil e a adoção de uma política efetiva de apoio às exportações.
Quanto a indexação, a própria expectativa de
inflação em queda tem reforçado um movimento
contrário. Está em curso um processo gradual de
desindexação da economia, em flagrante contraste
com a situação que vivfamos há bem pouco tempo.
A única nota dissonante nesse campo tem sido dada
pelo próprio setor público, que tanto no nível federal
quanto estadual e municipal insiste em adotar práticas do passado, utilizando a indexação pela inflação
passada como principal critério para reajuste de
seus preços.
Apesar de uns poucos detalhes que merecem
reparos, portanto, os resultados são indiscutivelmente positivos. Mas é verdade, também, que eles não
foram obtidos sem custos. O ajuste no setor produtivo anulou parte significativa do crescimento proporcionado, especialmente pelos ganhos salariais, com
a queda da inflação. O estudo da CNI mostra que a
produção do setor industrial se retraiu em quase 7"/o,
enquanto o emprego industrial diminuiu em 6%,
como contrapartida da reversão dos resultados negativos na balança comercial.
É importante notar que o ajuste atingiu de forma diferenciada os diversos segmentos industriais.
Alguns setores foram beneficiados pelo crescimento
da massa salarial e pelo retomo do crédito ao consumidor. Outros, entretanto, estão fortemente ameaçados pela combinação de abertura comercial, câmbio valorizado e juros ainda elevados, principalmente
na ponta do tomador de recursos.
Srs. Senadores, o quadro que acabo de descrever nos remete à questão do que pode - e deve ser feito para a consolidação definitiva do Plano de
Estabilização, de modo a permitir a retomada do
crescimento sustentado e a geração de renda e emprego, para atender a mais de um milhão de trabalhadores que entram a cada ano no mercado de trabalho.
As questões cruciais vinculam-se aos chamados fundamentos fiscais e aos incentivos para a
competitMdade do setor produtivo brasileiro. E foram poucos os avanços obtidos nessas áreas no segundo ano de existência do Plano, que nesse ponto,
infelizmente, andou para trás. A forte deterioração
do quadro fiscal, ocorrida em 1995, toma a busca do
equilíbrio nas contas públicas, mais do que nunca, um
imperativo para a condução da política eoonômica.
É forçoso reconhecer que as alterações necessárias para a consolidação do Plano Real depen-
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dem, essencialmente, da aprovação das reformas
constitucionais mais profundas, como a tributária, a
administrativa e a da previdência.
Um exemplo ilustra a importância fundamental
das reformas administrativa e previdenciária: considerando apenas o Governo Federal, os gastos com
pessoal e com aposentadorias aumentaram de 7%
do PIB em 1988, para mais de 11% em 1995. E a
tendência é que esses itens continuem a crescer. A
redução do déficit público este ano, per sua vez,
para cerca de 3% do PIB, está longe de ser suficiente. E não existem garantias de que será pcssfvel viabilizar nova redução, muitO menos em bases permanentes.
Tudo isso não deixa dúvidas quanto ao significado das reformas para a manutenção da estabilidade do Plano Real e, por extensão, para o progresso
do Pafs, com reflexos no próprio cotidiano das pessoas.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA • Pois não, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Estou ouvindo com
atenção. Creio que V. Ex" convirá em que também é
necessário que, aprovadas as reformas, como várias
já o foram, a legislação complementar seja apresentada com rapidez. Note V. Ex" que sobre algumas
das primeiras reformas, as emendas foram promulgadas em agosto do ano passado e algumas propostas de leis complementares demoraram quase
um ano. Fica diflcil entender-se como argúi o Governo que as reformas são urgentes e não o sejam as
leis complementares.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Muitõ obrigado, nobre Senador. Eu quero concordar com V. Ex"
no que diz respeito ao atraso do Executivo no encaminhamento das regulamentações. Entretanto, refiro-me fundamentalmente à reforma administrativa e
à previdenciária, que deverão contribuir de forma decisiva para o equilfbrio das contas públicas, e à reforma tributária, que é fundamental para que a indústria brasileira pcssa competir no mercado internacional nesta economia globalizada, desonerando
sobretudo as exportações.

o

Sr. Josaphat Marinho- Em boa parte concordo com V. Ex", mas permita-me lembrar - não é
objetar - que a reforma tributária não teve ainda o
encaminhamento devido no Parlamento porque o
próprio Governo não encontrou unidade entre os
seus próprios órgãos e no campc da Federação
para o encaminhamento da matéria.
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O SR. FERNANDO BEZERRA· Novamente
concordo com V. Ex", porque sei tratar-se de matéria
de extrema complexidade; entretanto, a matéria já
há algum tempc tramita na Câmara dos Deputados.
Tomei conhecimento de que o Relator Mussa Demes havia apresentado o seu relatório. Portanto, espero que a matéria venha à discussão, com a maior
brevidade, no Senado, por sua importância para o
setor produtivo brasileiro.
Tenho pleno convencimento de que sem as reformas estruturais será muito mais diffcil, senão impcssfvel, que o Plano Real obtenha os resultados
desejados. E, no que depender de mim, pretendo
reafirmar desta tribuna, e em todas as oportunidades
que me forem oferecidas, que o Plano Real corre risco caso elas não sejam implementadas.
Sem esquecer o papel crucial representado pelas reformas, no entanto, acho que as lideranças politicas do Congresso Nacional deveriam, neste momento, dar maior atenção à disposição, já revelada
pelo Executivo, de buscar avanços na legislação infraconstitucional, ou na adoção de medidas que dependam apenas de uma decisão de GovemC). Em
ambos os casos, certamente haverá contribuições
importantes e imediatas para a competitividade do
setor produtivo brasileiro e para a reativação da economia.
A racionalização do sistema tributário e a desoneração das exportações e investimentos deveriam
se constituir em prioridades dessa nova estratégia
do Executivo, com reflexos altamente positivos sobre a atividade económica. Tudo indica que o Governo estaria disposto a agir para desonerar as exportações da cobrança do ICMS e do IPI.
Entretanto, de forma lamentável, o Governo, de
forma incoerente com o seu discurso de redução do
Custo Brasil, age junto à Câmara dos Deputados no
sentido de aprovar a Contribuição Provisório sobre
Movimentação Financeira, o que vem causar dificuldades cada vez maiores ao setor produtivo brasileiro, na sua capacidade de competir numa economia
globalizada a que fomos jogados de forma precipitada. O ICMS é um imposto que incide em cascata e,
no processo produtivo, de várias etapas - como, per
exemplo, o da indústria automobilfstica ·, nos coloca
definitivamente em condições de não mais podermos competir no mercado internacional.
O empresariado brasileiro tem demonstrado
exaustivamente que esse tipc de tributação coloca o
Brasil em situação desvantajosa no mercado internacional, reduzindo a competitividade de nossos
produtos.
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A eliminação do PIS e do Cofins, na sua configuração aluai, é outra medida necessária que depende apenas de lei ordinária Trata-se de impostos
em cascata - como a CPMF - que impedem a elevação da capacidade competitiva das empresas, cuja
extinção não implicaria qualquer alteração nas grandes linhas da política económica- relacionadas sobreludo a juros e câmbio - e, ao mesmo tempo, demonstraria concretamente a preocupação do Governo com o crescimento da atividade económica
Outra medida importante para aliviar as aluais
dificuldades que o setor produtivo tem enfrentado
seria a revisão dos prazos de recolhimento dos impostos em geral e a redução do valor das multas
previstas por evenluais atrasos.
O Sr. Lauro campos· Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA • Pois não, nobre Senador Lauro Campos.
o Sr. Lauro campos - Quero congralular-me
com V. Ex" pela coragem e propriedade com que critica em seu discurso a política econõmico-financeira
do Governo. Essa é a leilura que faço de seu pronunciamento. Na verdade, como Presidente da Confederação Nacional da Indústria, V. Ex" deve estar
realmente preocupado • como o demonstra - com o
que vem acontecendo com o parque industrial nacional, principalmente com as indústrias de base, que
tiveram redução de 15% em seu volume de produção. Realmente, o comportamento das indústrias de
base constiluem um indicador mutto importante.
Além disso, sabemos que as exportações - como
não se pode mexer no câmbio - foram subsidiadas
com R$1 bilhão. A agricuttura, desmantelada, recebe R$7 bilhões. Os bancos quebrados recebem
R$13 bilhões. De modo que assim se deixa o mercado atuar, mas um mercado oxigenado de cá, amparado de lá; no fim, entregues mesmo à sanha do
mercado, no meu ponto de vista, se encontram apenas funcionários públicos e trabalhadores. Muito obrigado.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Agradeço a
intervenção de V. Ex". Quero dizer que salientei pontos positivos do Plano de Estabilização do Governo,
tecendo críticas apenas à incapacidade de o Governo, até esse momento, dar condições de igualdade e somente isso - para que a indústria nacional possa
competir na economia globalizada
Volto ao meu discurso, Sr. Presidente, dizendo
que outra medida importante para aliviar as atuais
dificuldades que o setor produtivo tem enfrentado
seria a revisão dos prazos de recolhimento dos im-
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postos em geral e a redução do valor das multas
previstas por eventuais atrasos. Os órgãos arrecadadores continuam raciocinando com base na inflação e não levam em conta que a estabilidade monetária criou novas condições, nas quais não cabem os
alUais prazos e tampouco a cobrança dos alUais
percenluais de multa
Finalmente, Sr. Senadores, acho importante
uma referência à questão da flexibilização das relações de trabalho. O assunto foi, inclusive, objeto de
propostas do Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Francisco Domelles, que merecem toda atenção por parte do Governo e das lideranças políticas
do País. Embora a maioria das medidas nesse campo exija reformas constitucionais, ainda há um razoável espaço para atterações positivas no campo
da própria CLT.
Um dos ttens que merece nossa atenção é o
da jornada de trabalho. Mundialmente, a tendência é
de se estabelecer jornada anual. Isso perrntte ajustes compensatórios nos ciclos econõmicos. Quando
as vendas são altas, as empresas precisam usar
mão-de-obra de forma mais intensa; quando as vendas são baixas, elas podem conceder mais horas de
folga. Ou seja, o concetto de 'banco de horas• seria
de grande utilidade para fazer esse ajuste e merece
uma explicitação na legislação infraconstitucional.
O Sr. José Alves - Perrntte-me V. Ex" um
aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA - Pois não, nobre Senador José Alves.
O Sr. José Alves - Senador Fernando Bezerra, V. Ex" faz uma análise clara e concisa do que
seja esse momento econõmico que o Pafs atravessa. V. Ex" o faz - tenho certeza - com o conhecimento, a autoridade e a responsabilidade de quem dirige
a Confederação Nacional da Indústria e ooupa, para
honra do Rio Grande do Norte, uma cadeira nesta
Casa, o que o toma ainda mais responsável. Venho
hipotecar minha irrestrlta solidariedade a V. Ex", reptto, pela análise clara e concisa que faz. Se falamos o quanto é fundamental a reforma tributária - a
Nação também acha que ela é importante -, como
podemos criar um novo imposto? São fatos com
esse que entram em contradição. Quero me somar a
V. Ex" e, ao mesmo tempo, lembrar que o campo,
que sofre beslante cem o Plano Real, também se
encontra em sttuação mutto delicada, porque o Governo não oferece subsídios ao homem do campo e
não lhe dá condições de competir internacionalmente. Eram essas as minhas pequenas observações.
Agradeço a V. Ex" o aparte.

~-~~.-~~~~--
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O SR. FERNANDO BEZERRA· Agradeço a V.
Ex" o aparte e a generosidade dos elogios que faz.
Quero dizer também que concordo absolutamente
com V. Ex', porque não compreendo- e me traz certa decepção, certa tristeza - que o Governo que faz
o discurso da redução do custo Brasil seja o mesmo
Governo que estimula o seu crescimento ao propor
ao Congresso a aprovação de um novo imposto que
vai, cada vez mais, dificultar a competição da indústria brasileira no men::ado internacional.
Prosseguindo, Sr. Presidente, no que diz respeito ao salário, a tendência mundial é pela remuneração mista, que combina uma parte fiXa e outra variável. Nesse campo, existe uma medida provisória
que instituiu a participação nos lucros ou resultados,
cujas regras precisam ser urgentemente definidas
com clareza, pois têm dado margem a incertezas e
interpretações judiciais que modificam o espírito da
medida.
No que se refere à resolução dos conflitos,
também há enorme espaço infraconstitucional para
se modernizarem os procedirrientos utilizados pela
Justiça do Trabalho, com vistas a tomar as relações
trabalhistas mais dependentes de negociação do
que de legislação. Essa é a trajetória a ser seguida
em uma economia que se pretende modema, na
qual a legislação trabalhista deve apenas garantir as
regras do jogo .e não fixar os 'resultados. . ·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muito
pode ser feito · n0 sentido da adoção de medidas
que, sem serem incompatfveis com as reformas
constitucionais, permitam a eliminação de alguns focos de fragilidade para a consolidação do Plano
Real e a retomada do desenvoMmento sustentado.
Tudo indica que há, neste momento, espaço para
isso.
Caso o Executivo confirme sua intenção de
concentrar esforços nessas providências, mesmo
sem recuar um milímetro da posição em defesa das
reformas constitucionais, imprescindfveis para a
concretização da estabilidade em longo prazo, acredito que é papel das lideranças politicas deste Pafs
buScar os meios de viabilizá-las, em beneffcio da
Nação.
Essa é a proposta que julgo oportuno fazer
desta tribuna, em momento que reputo crucial para a
consolidação de um Plano de Estabilização que pretende transformar a realidade econômica de uma sociedade marcada per desequilíbrios regionais e dramáticos indicadores sociais. Espero que ela encontre acolhimento e empenho na sua viabilização per
parte dos Srs. Senadores.
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Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves,
per dez minutos.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-5E. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, relatório das Nações
Unidas, publicado recentemente, traça um detalhado
perfil sobre o desenvolvimento social em nosso
País, comparativamente a outras regié!es do mundo,
especialmente no que se refere aos índices de qualidade de vida e bem-estar, interpretando indicadores
de saúde, educação e renda per capita..
Nesse conceito de desenvolvimento, avaliase o desempenho dos objetivos de se desfrutar de
vida saudável, adquirir conhecimentos e ter aces. sõ aos meios que permitam um padrão de vida decente. E isso só é pcssfvel pelo nfvel de evolução
do setor saúde, da educação e do desenvoMmento econômico, que contribui para a geração de renda
e emprego.
Nessas avaliações da economia e da soC:iedade brasileira, nosso País tem-se revelado como detentor de grandes disparidades na distribuição dos
dividendos do progresso.
Estamos situados entre as dez maiores econo-mias do mundo, mas ainda temos taxas elevadíssimas de mortalidade infantil, que chegam a variar de
44 per mil, no Rio Grande do Sul, a 174 por mil, em
Pernambuco, isto é, uma taxa de mortalidade quatro
vezes maior. No Pará, a mortaiidade materna é quase oito vezes mais elevada do que no já citado Rio
Grande. A esperança de vida ao nascer varia de 76
anos, em Roraima, a 53, na Paraíba; e o PIB per capita vai de R$5.263,00, no Distrito Federal, a
R$1.339,00, no Estado do Piaur.
Essas variações apenas refletem a situação de
sermos o Pafs de mais elevado nfvel de concentração de renda do mundo, fruto de um modelo de desenvoMmento econômico perverso e de um perfodo
inflacionário que contribuiu para esse processo de
acumulação desproporcional de riqueza, transferin·
do renda da grande parcela da população que não
tinha condições de se proteger dos efeitos inflacionários para aqueles que tinham meios de investir na
ciranda financeira.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex'
um aparte?

----------

Julho de 1996

----~---

- ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. JOSÉ ALVES- Ouço V. Ex", com muito
prazer.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" analisa provavelmente o problema mais sério do ponto de vista
da distribuição de riqueza no Pais, que é o reflexo
sobre a vida da população em geral. Observe V. Ex"
que a solução desse probleffiii não estará apenas
na efetivação de medidas no ·campo da saúde ou
mesmo no da educação. Ou haverá um conjunto de
programas coordenados em um planejamento para
que se reduzam as desigualdades regionais, ou o
País continuará experimentando essas dificuldades
com o agravamento da má distribuição de renda. É
bom que V. Ex" insista, e que outros Senadores o façam, para que se verifique que, sem o planejamento
adequado relativo a todo o Pais, não haverá solução
para problema humano dessa gravidade.
O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço a V. Ex" pela
gentileza do aparte, que incorporo a este modesto
pronunciamento, com muito orgulho.
Contin'.3ndo, Sr. Presidente, no Brasil, os 10"/o ·
mais pobres da população são também os mais pobres do mundo, enquanto que os 10"/o mais ricos,
por sua vez, estão entre os 1O% mais ricos do mundo.
O Nordeste, com 30% da população brasileira,
tem 45% dos pobres do Pais. Ocupamos o 63• lugar
em termos de qualidade de vida entre os países
avaliados pela ONU. Dentro de nossas fronteiras é o
Rio Grande do Sul o primeiro na virtude de promover
o desenvolvimento humano entre os seus concidadãos; o Distrito Federal, o segundo; a Paraíba, que
tem lutado para superar suas dificuldades, o úttimo.
Sergipe, que é o 18° entre os Estados brasileiros no
que diz respeito a esse índice de desenvolvimento
humano, revelou-se o de melhor desempenho entre
os Estados nordestinos. Isso significa importante
melhoria no padrão de educação, saúde e renda, o
que conseqüentemente se traduziu em qualidade e
esperança de vida.
Faço essas considerações para estimular uma
reflexão sobre esses dois Brasis que compõem a
Nação brasileira e sobre a importância das prioridades de políticas de desenvolvimento regional que
possam contribuir para reduzir essas imensas disparidades.
A melhoria do nfvel de qualidade de vida em
Sergipe não se deveu exclusivamente ao fato de ter
ele registrado a renda per caplta mais elevada do
Nordeste, embora mais baixa do que a de qualquer
dos Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste; deveu-se, principalmente, aos programas desenvolvi-

00509

dos em continuidade pelos últimos governos do Estado, que sempre tiverem preocupações com aspectos essenciais do progresso, visando um equilíbrio
entre o económico e o social.
O Sr. Fernando Bezerra - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador José Alves?
O SR. JOSÉ ALVES - Com muito prazer, Senador Fernando Bezerra.
O Sr. Fernando Bezerra - Nobre Senador, V.
Ex" aborda um assunto que, por já ter sido trazido
tantas e tantas vezes não só a este Plenário, mas a
toda a sociedade brasileira, de certa forma já se tornou cansativo. Entretanto, trata-se de um tema da
maior importância, que lamentavelmente não teve
ainda a capacidade de sensibilizar o Governo Federal. A Sudene e os órgãos de desenvolvimento regionais, tanto no Nordeste como no Norte, se esvaziam a cada instante. O fosso que separa esses Brasis a que V. Ex" se refere é cada vez mais prôfundo.
Um grupo de Senadores, liderado pelos Senadores
Waldeck Omelas, Beni Veras e José Agripino; apresentou ao Governo Federal algumas sugestões;
mas, de concreto, não se viu decisão a esse respeito. Da mesma forma, constituiu-se agora uma Comissão que espero possa apresentar soluções no
sentido de que se dê ao Nordeste e às outras Regiões menos desenvolvidas do País maior atenção.
Cumprimento V. Ex" por trazer tema tão relevante a
este Plenário e espero que seu discurso tenha a repercussão devida no âmbito do Governo Federal.
Dessa forma, poder-se-á reduzir a distância cada
vez maior que separa os dois Brasis a que se referiu
V. Ex". Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ALVES· Agradeço, Senador.
Continuando, ressatto nesta oportunidade o
trabalho extraordinário realizado por João Alves Filho durante seus dois períodos de Governo, no que
se refere a saneamento básico - serviços de água e
esgoto sanitário - e a programas de combate à mortalidade infantil e expansão da educação. ·
Até o final de 1994, quando o ex-Governador
João Alves concluiu o seu governo, 100"/o das sedes
municipais e 90% dos povoados com mais de 50 residências já eram servidos por água potável tratada,
com o mesmo padrão da Capital. Esse esforço contribuiu para a redução de 50"/o na taxa de mortalidade infantil então .existente, motivando a UNICEF a
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recomendar a outros países o modelo de providências adctado em Sergipe.
O Estado de Sergipe atingiu a marca de 1.760
quilômetros de redes de adutoras, o que equivale a
mais de um metro de adutora por habitante.
Sinto-me estimulado a festejar os resultados aJ..
cançados por Sergipe em relação a esse aspectos
da melhoria da condição de vida da população relativamente às demais Unidades da Federação, Sr.
Presidente, porque tive a honra de participar dos
dois períodos de governo a que me refiro: no primeiro mandato do Governador João Alves, como seu
Secretário de Saúde; e no último, que se encerrou
em 1994, como Chefe da Casa Civil, quando tive
maior familiaridade com o estude das a~emativas e
prioridades que seriam escolhidas para que fossem
investidos os minguados recursos disponfveis de um
Estado cuja folha de pagamento de pessoal absorve
praticamente 80% da arrecadação, oú da sua receita
tributária.
' Sergipe tem hoje urna das menores taxas de
mortalidade infantil da Região Nordeste e o melhor
desempenho em desenvoMmento humano, porque
investiu prioritariamente em programa de saneamento, saúde e educação.
No que se refere às obras sociais do governo,
com o objetivo de melhorar as condições de saúde
e bem-estar da população, visando especialmente
a mãe e a criança, foi desenvoMdo um programa
da maior importância que obteve grandes resultados. Trata-se do Promulher, que estendeu a 150
mil pessoas assistência direta na área da saúde
feminina, especialmente na prevenção do câncer
de mama e ginecológico. Foram também assistidos os idosos e os meninos de rua em suas carências de alimentação, vestuário e abrigo. Isso foi
possfvel graças à colaboração da sociedade e à
importante liderança comunitária da então Primeira-Dama, D. Maria do Carmo, a quem a população
mais carente de Sergipe é muito reconhecida em
sentimento de gratidão.
Apesar de o turismo ser uma atividade em
crescente desenvoMmento no Nordeste, onde os
governos dos diversos Estados investiram na melhoria da infra-estrutura para o setor - em Sergipe,
construíram-se benfeitorias na orla rnarrtirna e na
rede hoteleira-, sabemos que essa indústria ainda
é muito incipiente em nosso Pais, que aliás tem
uma fantástica capacidade de se desenvolver nessa área. O Brasil detém menos de 1% do resultado
global do turismo e ainda fica atrás do Uruguai e da
Argentina.
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Urna das grandes preocupações do Governador João Alves, nos dois períodos em que passou
pelo Governo do Estado, foi deixar a marca de sua
confiança nas possibilidades do turismo, área em
que inúmeras obras importantes foram executadas.

É justo que se faça aqui um registro da situação equilibrada e delerminada do atual Governador
do Estado, Dr. Albano do Prado Franco, ex-membro
desta Casa e ex-Presidente da CNI. S. Ex", mesmo
enfrentando as graves dificuldades por que passam
as administrações públicas em todo o País, tem sido
incansável na busca de soluções e de recursos que
ajudem a amenizar a crise que m~rata o povo sergipano, principalmenle a população mais sofrida de
Estado.
O Sr. Carlos Wilson - Permite-me V Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ ALVES - Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador
Carlos Wilson.
O Sr. Carlos Wilson - Nobre Senador José Alves, é com muita satisfação que aparteio V. Ex" nesta tarde. Quando V. Ex" fala em Sergipe, fala'.sobre
num Estado que é um referencial de organizaÇão e
modelo de administração pública neste País. TIVe o
privilégio de, ainda no Governo Itamar Franco, ser
Secretário Nacional de Irrigação; na época, o Governador de Sergipe era o Sr. João Alves, e todas as
vezes que o Governador João Alves procurava
aquela secretaria era sempre em busca de recursos
no sentido de colocar Sergipe em urna posição mais
privilegiada e de ser o Estado mais alendido na
questão da água. Então V. Ex" hoje, quando destaca
que 1OO"k de Sergipe é atendido por adutoras, fico
imaginando quando é que o Brasil e os outros Estados vão ler a mesma sorte de ler administradores da
dimensão de João Aives e de Albano Franco, conforme V. Ex" agora destaca, o equilíbrio com que S.
Ex" conduz o Estado de Sergipe. E lamento profundamente, quando o País discute a questão da aplicação dos recursos do orçamento, que a questão da
água, que foi tão falada na campanha de Fernando
Henrique como urna prioridade do seu Governo, infelizmente, tem sidc deixada de lado em outros Estados do Brasil. Posso citar, por exemplo, a questão
de Petrolina, que é o principal município de sertão
do São Francisco, lá em Pernambuco, que teve agora urna adutora que iria alender mais de 15 mil pessoas no Distrito de Rajadas, e de uma forma polflica
e mesquinha teve essa adutora cortada por parte
não sei de quem, mas sei que por parte do Governo
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Federal. Por isso, quero parabenizar V. Ex" que,
aqui, com tanto brilho representa o Estado de Sergipe. V. Ex" deve se orgulhar muito dos governantes
que Sergipe teve e tem hoje. Com certeza, governantes que têm, principalmente, uma preocupação
com a camada mais sofrida de uma população que
não tem sequer a mínima assistência, a mínima condição de vida. É muito oportuno o discurso que V.
Ex" faz. Mais uma vez voHo a parabenizá-lo pela
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Senador José Alves, pennita-me interrompê-lo para
prorrogar a Hora do Expediente por mais 15 minutos, para que V Ex" conclua o seu pronunciamento e
sejam atendidos dois Senadores que solicitaram a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço ao Sr. Presidente.
Finalizando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero mais uma vez registrar a minha grande
satisfação, a minha alegria em ver confirmadas, neste relatório do PNUO, as previsões que fizemos há
alguns anos sobre os resuHados de se priorizar investimentos em recursos hídricos, saneamento básico, agricuHura e fruticuHura irrigada, saúde, educação e turismo, como dínamos propulsores de nosso
desenvolvimento social e econômico, visando a melhoria das condições de vida de nossa população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Alves,
o Sr. Emandes Amorim, 4g Secretário, deixa
a cadeira da presidéncia, que é ocupada
pelo Sr. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos tennos do art. 14, VIl, do Regimento
Interno, e, logo em seguida, ao Senador Edison Lobão, nos mesmos termos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste momento,
usamos desta tribuna até por indignação pelo que
ocorre hoje em Rondônia, um Estado distante aqui
de Brasllia, onde se recebem recursos federais e
onde existe um sistema de corrupção, de desvio dos
recursos. Compete a mim estar aqui sempre denun-
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ciando. Desta vez, a denúncia que faço é sobre o
TRT, Tribunal Regional do Trabalho.
No ano passado, naquele Orçamento aprovado
de afogadilho do fim do ano, um colega nosso defendeu uma emenda para aquele Tribunal, apresentando o valor de R$17 milhões para a conclusão de
um prédio de uma construção.
Imaginem V. Ex"s que aquela construção já teria consumido uma média de R$20 milhões, e ainda
assim o Governo Federal, através daquele Orçamento, pretendia transferir mais R$17 milhões para
a sua conclusão. Por interferência nossa junto à Comissão, conseguimos que aqueles recursos fossem
baixados de R$17 milhões para R$10 milhões. Mesmo assim, foi feita a transferência desses R$10 milhões para o Estado de Rondônia. E, lamentavelmente, os infonnes que temos é que saíram dos cofres públicos R$1 O milhões para a conclusão daque111: obra do TRT; mas na realidade esse dinheiro não
chegou em Rondônia. Segundo as infonnações, cerca de oito a nove milhões de Reais foram desviados
- é muito para desaparecer entre Brasma e Rondônia! Alguém tem que estar com esses recursos em
mãos.
Pedimos uma auditoria ao Tribunal de Contas
da União para apurar esses fatos, porque o prédio
do TRT em Rondônia, embora já com quase R$30
milhões aplicados na sua construção, ainda não foi
conclufdo.
Imaginem V. Ex"s que para a Vila Olfmpica,
onde se realizarão os jogos olímpicos, nos Estados
Unidos, gastou-se praticamente US$150 milhões
para acomodar 1O mil atletas. O TRT, em Rondônia,
já gastou aproximadamente US$30 milhões e a obra
ainda não foi concluída. A empresa encarregada do
serviço está procurando esse dinheiro e ninguém dá
noticia.
Considero isso uma vergonha. Tenho certeza
que o Presidente da República não tem conhecimento desses desmandos. Já estamos com a nossa
assessoria jurídica trabalhando no sentido de pedir
ao TST uma intervenção no TRT de Rondônia, para
que se apurem aquelas irregularidades.
Sem contar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que lá existe o nepotismo. A Presidenta do
Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia tem empregados os seus filhos menores de 12 anos, ganhando, aproximadamente, R$7 mil dos cofres públicos da Nação, e essas crianças estão estudando em
outros Estados. E tantos outros atos de corrupção
dentro do TRT.
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Trago ao conhecimento de V. Exls o que está
ocorrendo no Estado de Rondônia. Sem contar que
o próprio Governo do Estado, que recebeu recursos
da ARO, em Brasma, desviou esses recursos, estando agora a pedir mais dinheiro para Rondônia.
Queremos alertar que o Estado de Rondônia
precisa de recursos, mas é preciso que o Governo
Federal mande fiscalizar o caminho que percorrem
esses recursos para chegar a Rondônia.
Es!e Senador denunciará todas essas corrupções que porventura tenham ocorrido ou venham
ocorrer no Estado de Rondônia. Alertamos aqui o
Senhor Presidente da República, através dos órgãos
de fiscalização, principalmente o Tribunal de Contas
da União, para dar cabo desses desmandos que
ocorrem no Estado de Rondônia.
Esta a comunicação que gostaríamos de fazer

à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo .a palavra ao nobre Senador Edison Lobão,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos lermos do arl 14, VIl, do Regimento
Interno.
Logo a seguir passaremos à Ordem do Dia.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a crise que
se abaleu sobre o Banespa continua fazendo viiimas, sobretudo no setor do corpo funcional.
Sr. Presidente, esse banco, o terceiro maior do
Brasil, por força de um descalabro administrativo,
gerou essa crise que conhecemos e lamentamos,
com um prejuízo descomunal, que acabou por impor
a presença de uma interventoria do Banco Central,
que hoje está gerindo os destinos do benco.

Os inlerventores do Banespa tentam resolver
os problemas daquela instituição por meio de uma
série de mecanismos de natureza administrativa e
econômica, com o saneamento das contas, mas
também, o que é grave, com o sacriffcio de uma parte considerável do corpo funcional.
Ao longo dos anos, o Banespa conseguiu formar um tuncionariS!llO da melhor qualidade. Os funcionários do Banespa são extremamente qualificados e sua demissão, sua ausência, causará um sério problema à administração do banco.

Acabo de receber um expediente da Associação dos Funcionários do Banespa, que nos dá conta
do clima de intranqüilidade e desespero a que estão
submetidos os funcionários do Banespa no Estado

Julho de 1996

do Maranhão. Ali, 40% dos funcionários-estão seleclonados para serem despedidos dentro dos próximos 30 dias, o que será uma calamidade, do ponto
de vista do emprego no Brasil. Vivemos um momento em que a geração de empregos é fundamental, é
indispensável, é inadiável.
Ora, na medida em que isso não acontece, já
vamos criando sérios problemas no setor de trabalho
no Brasil. Porém, ainda mais, termos a derrissão em
massa em instituições como o Banespa, significa agravar esse problema, que já é significativamente grave.
Sr. Presidente, faço aqui um apelo aos interventores do Banespa, assim como ao Banco Central
e até ao Governo de São Paulo, no sentido de se
evitarem essas demissões, muitas delas injustas, no
Estado do Maranhão.
Era o apelo que gostaria de deixar à consideração dessas autoridades.
Muito obrigado.

Duranie o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo $r. Ney
Suassuna, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) .;_Sobre
a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário
em exeroício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
NO 157, DE 1996
Veda a contratação por entes públicos de serviços que menciona e dá ou-

tras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É vedada a contratação, pela União, pelos Estados, Distrito Federal, Municípios, pelas respectivas entidades da administração indireta, tundaclonais e empresas controladas, de serviços de intermediação ou assessoramento que tenham como
escopo a liberação de verbas públicas, de qualquer
natureza, assim como a obtenção de empréstimos
junto a estabelecimentos de crédito controlados, direta ou indiretamente, pelas referidas pessoas jurídicas de direito público.
Art. 2° A contratação dos serviços mencionados no artigo anterior constitui, quando feita por determinação do Presidente da República, de Ministro
de Estado, Governador, Secretário ou Prefeito, crime de responsabilidade, com pena de perda do cargo e inabilitação, por cinco anos, para o exerofcio de

---

Julho de 1995

~--~----

ANAIS DO SENADO FEDERAL

cargo ou função pública, sem prejuízo da reparação
civil ao património público.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Por diversas vezes tem chegado ao conhecimento público a existência de uma atividade, exercida por pessoas tisicas e jurfdicas, absolutamente
inadmissível do ponto de vista da moralidade pública: a liberação de verbas públicas para entidades da
administração direta ou indireta, fundacionais ou empresas controladas direta, ou indiretamente, pelo Poder Público.
A justificativa desses serviços seria a de agilizar os trâmttes burocráticos nas repartições públicas, a fim de que a entidade pleiteante obtenha, e
de maneira mais rápida, recursos oriundos de dotações públicas ou mesmo empréstimos junto às instituições financeiras controladas pelo Governo.
Não raro, contudo, tais contratos se prestam
aos desvios mais inescrupulosos, de diffcil apuração, beneficiando autoridades envoMdas com a
contratação de tais serviços.
A propóstto, devem ser lembradas as denúncias formuladas por ocasião da CPMI do Orçamento,
no sentido de que determinada empresa de acompanhamento de pedidos de liberação de verbas se
prestava a reverter, em favor de Parlamentares e
outras autoridades, parcela da verba liberada
Não se cuidava do fato isolado. Ainda mais recentemente chegou ao conhecimento desta Casa a
existência de determinada empresa que se dispõe,
mediante a assinatura de um prosaico contrato, a
envidar esforços para obter, em favor de Municípios,
recursos do FNDE, da Merenda Escolar, do Programa do Lette etc., cobrando por seus serviços nada
menos que 30% do valor conseguido.
A existência de tal tipo de mercado coloca sob
suspetta os órgãos gestores de recursos, que deveriam ser acompanhados de perto para se verificar
em que medida a atuação de tais 'prestadores de
serviços' enseja a priorização dos pedidos por eles
encaminhados, procedendo-se as necessárias corrações a fim de que critérios de interesse público,
exclusivamente, presidam a distribuição dessas dotações.
As dificuldades e entraves burocráticos devem
ser, o mais urgente possível, eliminadas, a fim de
que qualquer Estado, Município, etc., possa ter aten-
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didos seus pedidos sem qualquer necessidade de
intermediários.
Enfim, é necessário que se dê um basta nessa
atividade parasiTária que sangra os parcos recursos
disponfveis, tomando ainda mais inalcançávei o
ideal de atendimento dos compromissos sociais do
Estado, em todos os seus níveis.
Nesse sentido, o presente projeto veda a contratação desse tipo de serviço, pela Administração
Pública Direta e lndireta, Fundações de Diretto Público, e demais empresas controladas pelo Estado,
em qualquer de seus nfveis.
Mais do que isso, estabelece que o Administrador Público que consentir em tal prática estará cometendo crime de responsabilidade, a ele se aplicando a pena de perda do mandato e inabilitação
para o exercfcio de cargo ou função pública
Tais medidas deverão pôr cobro ao desenvoMmento das atividades mencionadas, que, se ainda
não são ilfcttas, revestem-se de evidente restrição
do poirto de visa ético.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador Eduardo Supllcy.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania -decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 673, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281, c/c o art. 372. do Regimento Interno, requeiro a dispensa de interstfcio e
prévia distribuição de awlsos para o Parecer n• 404,
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição n" 22, de 1996.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Belo

lo Parga.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária da próxima terça-feira.

00514

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Tem V.
Ex" a palavra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que V. Ex" notasse que não perguntou
quem concordava com o requerimento ou não. Colocou-o em votação e, em seguida, declarou-o aprovado. Nem pude votar contrariamente, e quero fazê.lo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Já está
registrada a manifestação de V. Ex".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Talvez outros
Senadores tenham o mesmo pensamento e niio
queiram proceder da mesma forma que eu.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney SUassuna)- Tem V.
Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que a Mesa informasse novamente o que
foi votado neste momento, em relação a que o Senador Epilacio Cafeteira votou contrarjamente•.
O SR. PRESIDENTE (Ney· Suassuna) - A matéria e o parecer foram distribuídos e estão sobre a
bancada, aos quais V. ·Ex" tem aoesso. Trata-se de
um requerimento do Senador Bello Parga. ·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Solicito então a V. Ex" que registre meu voto contrário ao requerimento.
. . . ...
O SR. PRESIDENTE (Ney· Suassuna) - Pois
não, Exoelência. Está registrado. ...
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, apenas desejo dizer que não sei o que votei.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foram.
encaminhados à publicação pareoeres da Comi~o
de Assuntos EconOmicos, que concluem pela apresentação dos seguintes Projetes de Resolução: ·
N° 74, de 1996, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras Rnanoeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados ao reembolso da sexta parcela
e liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado;
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N• 75, de 1996, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de DesenvoMmento
Agrícola - FIDA, no valor de SDR 13.500.000,00
(treze milhões e quinhentos mil direitos especiais de
saque), equivalentes a dezanove milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais,
em 31 de março de 1996, com aval da União, cujos
recursos serão destinados à implementação do Programa de Desenvolvimento Comunitário da Região
do Rio Gavião;
N• 76, de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru - SP, a contratar operação de crédito
junto ao Chase Manhattan S. A., no valor de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada a
execução de viadutos de ligações, sistema viário e
obras de intra-estrutura e saneamento;
N• 77, de 1996, que concede, ao Estado de
Pernambuco, elevação temporária do limite previsto
no art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1995, do Sena~
do Federal, e autoriza a contratação, por aquele Estado, de operação de crédito no valor de
R$25.794.000,00 (vinte e cinco milhões, seteoentos
e noventa e quatro mil reais), junto ao Banco do Nordeste S. A., no âmbito do Programa para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste - PRODETUR;

e
N• 78, de 1996, que autoriza o Estado de
Goiás a elevar temporariamente o seu limite de endividamento, para que possa assumir a totalidade da
dívida do Banco do Estado de Goiás - BD-GOIÁS
(em liquidação 'Ordinária), perante o Sistema
BNDES, no valor de oitenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois rrnl, seteoentos e vinte e oito
reais e noventa e nove oentavos, considerada a
data-base de 30-11-95.
. As proposições ficarão sobre a Mesa, durante
5 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 (Ney Suassuna) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 70, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 655, de 1996)
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Discussão, em turno único, do Projeto

de Resolução n• 70, de 1996 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 353, de
1996), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Campo Grande (MS) a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetes • FINEP, no valor de
R$1.329.620,07.

À proposição não foram apresentadas
emendas perante a Mesa, nos termos do
art. 235, 11, f, do Regimento Interno.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

A Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em '
exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
PARECER N•410, DE.1!!ll6
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n" 70, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 70, de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a
contratar operação de crédito junto à Financiadora
de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de
R$1.329.620,07 (um milhão, trezentos e vinte e nove
mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de julho de
1996.- Ernandes Amorim, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Eduardo Suplicy- Antonio Carlos
Magalhães.
ANEXO AO PARECER N• 410, DE 1996
Fàçó saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
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RESOLUÇÃO N• , DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Grande (MS) a contratar operação
de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas - FINEP, no valor de
R$1.329.620,07 (um milhão, trezentos e
vinte e nove mU, seiscentos e vinte reais
e sete centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Campo
Grande (MS) autorizada, nos termos da Resolução
n• 69, de 1995, atterada peta Resolução n• 19, de
1996, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetes - FINEP, no valor de R$1.329.620,07 (um
milhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e
vinte reais e sete centavos).
•
Art. 2• A operação de crédito será realizada
com as seguintes características:
a) valor pretendido: R$1.329.620,07 (um mi·
lhão, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte
reaiS e sete centavos).
b) encargos:
- taxa de juros de longo prazo - T JLP, acrescida do spread de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
como remuneração básica do valor financiado;
- taxa de 1o/ó (um por cento) do valor de cada
parcela do financiamento para atender despesas de
inspeção e supervisão geral da ANEP;
c) destinação dos recursos: realizar a primeira
etapa do Plano Diretor de Transportes Urbanos;
d) condições de pagamento:
- do principal: em trinta e seis prestações mensais, após carência de doze meses;
- dos juros: trimestralmente na carência e
mensalmente na amortização;
e) garantia: Fundo de Participação dos Municfpios-FPM;
Art. a• o prazo para o exercício desta autorização é de duzentos e setenta dias a contar do inicio
da sua vigência.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

-------·--

----------
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n" 656, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 14, de 1996 (n• 200/95,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no
País, e dá outras providências, tendo __
Parecer sob n• 389, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com emendas n"s 1 a 5-CCJ, que apresenta.
(Dependendo de parecer sobre as emendas
·
.
oferecidas perante a Mesa)
A matéria ficou sobre a: mesa durante cinco
dias úteis, nos termOs do art. 235, § 2", d, do R~i
mento Interno, quando recebeu duas emendas.
Nos tennos do ar!. 140, a, do Regimenio Interno, designo o nobre Senador Lúcio Alcântara para
proferir parecer sobre as emendas, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna}- Tem V.

EXS a palavra.

..~.

• ...

..

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
hoje encaminhei algumas emendas· a esta matéria e
a Mesa não as acettou. Gostaria que a Presidência
me explicasse os motivos pelos quais as mesmas
não foram aceitas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Cabeme infonnar a V. Ex" que a urgência foi aprovada na
sexta-feira e o prazo para emendas tenninou ontem.

Mesmo assim, a sprova.,.ão dü regime de üigência
não prejudicou a apresentação de emendas.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, não entendi; se não prejudicou, as emendas
que apresentei hoje têm que ser discutidas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa infonna que V. Ex" perdeu o prazo; esse é o
problema.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, esta matéria foi aprovada na Comissão de
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Constituição, Justiça e CiCJadania na última reunião
do primeiro semestre. Até ·aí, não haVia- $olictto que
o Sr. Presidente preste atenção à questão que estou
levantando - pedido de urgência. Portanto, a matéria, nessas condições, ficaria cinco dias sobre a
Mesa para recebimento de emendas de plenário.
Esse prazo se esgotaria no dia de ontem, só que foi
aprovado um requerimento de urgência na última
terça-feira. Quando a matéria está na comissão e é
aprovado um requerimento de urgência, interrompem-se todos os prazos na comissão, e a matéria
vem para a Mesa, a fim de que possam ser apresentadas emendas durante a discussão.
Como a urgência foi aprovada na terça-feira, o
meu entendimento é de que também se interromperam os prazos e, portanto, poderiam ser apresentadas emendas durante a di:;;cussão no dia .de hoje.
Não entendo por que um requerimento de urgência
interrompe a contagem .de prazo quando a matéria
está na comissão, e não interrompe a contagem de
prazo quando a matéria está sobre a Mesa. A partir
do momento em que foi aprovado o requerimento de
urgência, na terça-feira, o nosso entendimenío é de
que, enquanto a matéria estivesse em discussão no
plenário, poderiam ser apresentadas emendàs. Por
isso, não apresentamos emendas no prazo originariamente estipulado, antes do. estabelecimento da
urgência, que era o dia de ontem.
Essa é a questão que gostaria de trazer, no
sentido de que sejam acettas as emendas que apresentamos hoje.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. Ex" para contradttar.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
contradttar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sabem V. Ex"s a estima e admiração que tenho pelo Senador José Eduardo Outra,
mas há um equívoco da parte de S. Ex". O prazo
fluiu nonnalmente e ontem se esgotou. Portanto, as
emendas.estão$ndo-apresentadas, no linguajal'-jurfdico, a destampo e, como tal, não cabe à Mesa senão o indeferimento das mesmas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esse é
o entendimento da Mesa, que decide dessa fonna,
cumprindo o Regimento.
Acaba de chegar à Mesa um requerimento que
será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N° 674, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento
Interno, requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1996.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Edson Lobão- Sérgio Machado- Jader BarbalhoValmlr Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto sai de paute e volte à tramitação normal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduar·
do.Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, gostaria de congratular-me com as
Lideranças dos Partidos que formam a base governista por terem retirado a urgência de uma matéria
tão importante.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Líder do PMDB, Senador Jader
Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sobre o assunto, desejo informar à
Casa que a Liderança do PMDB, juntemente com as
demais Lideranças que assinaram o requerimento
que acabou de ser aprovado, o fez em razão da necessidade de discutir melhor uma das emendas
apresentedas ao projeto. Mas, ao mesmo tempo em
que estamos a extinguir a urgência na sessão de
hoje, já assinamos requerimento para que o assunto
retome na próxima semana, por considerarmos que
deve merecer urgência.
Sr. Presidente, levando-se em consideração
as ponderações feitas de que era necessário um
amadurecimento a respeito de um dos artigos do
projeto, extinguimos a urgência hoje. No entanto, o
assunto retoma com a solicitação de urgência na
próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Dadas
as informações do Líder do PMDB, Senador Jader
Barbalho, passamos ao item seguinte.
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Item n"3:
Discussão, em turno único, do Projeto
De Lei Da Câmara n• 4, de 1996 (n•
1.156195, na Casa de origem), de iniciatiVa
do Presidente da República, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo quinto da
Constituição Federal, tendo
Pareceres sob n"s 26, 273 e 377, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1• pronunciamento: favorável ao Projeto,
com emendas de n"s 1 a 6-CCJ, que apresenta; 2" pronunciamento (sobre as emendas n"s
7 a 14, de Plenário): favorável parcialmente às
emendas n"s 8, 12 e 13, nos termos de subemendas que apresenta, e pela rejeição das
demais; e 3" pronunciamento (em virtude do
Requerimento n• 608, de 1996, de reexame):
favorável à emenda n" 12.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberatiVa ordinária de 19 último, quando teve sua
discussão adiada para reexame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Passa-se à discussão em conjunto do projeto,
das emendas e subemendas em turno único.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a primeira pergunta que faço é se o Sr. Relator, Senador
Jefferson Péres, que ficou de dar o parecer, e parece que há nos autos, poderia nos dar uma explicação e, logo em seguida, eu gostaria de fazer uso da
palavra.
•
O SR. JEFFERSON PERES • Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, para
discutir.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s. e Srs. Senadores, o meu parecer a este projeto
foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, tendo acolhido algumas emendas. Ele
veio a plenário, ocasião em que o ilustre Senador
José lgnácio Ferreira insistiu na aprovação de uma
de suas emendas, por mim rejeilada, que excluía a.
escuta telefõnica da fase judicial, porque alegava
que a escute feita à revelia do réu feria o Princípio
do Contradttório e da Ampla Defesa e, fatalmente,

----- ---

00518

----

ANAIS DO SENADO FEDERAL

daria margem à anulação; seria ~egal e. se fosse
dado ciência ao réu, evidentemente seria inócua a
escuta.
O projeto voltou à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e emiti novo parecer acolhendo
a emenda de plenário do Senador José lgnácio Ferreira. O art. 1° do projeto ficou assim redigido:

•Art. 1° -A interceptação de comunicação telefõnica, de qualquer natureza, para
prova e investigação criminal, observará o
disposto nesta lei.·
Rcou excluída, portanto, da fase de instrução
processual.
As demais alterações tinham sido objeto do
meu parecer anterior, lido em plenário. Portanto, a
única modificação, apps o retomo do projeto à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi esta,
porque eu acolhi, repito, a emenda do Senador José
lgnácio Ferreira.
No mais, este projeto, oriundo do Executivo,
sofreu poucas emendas na Câmara e foi modificado
muito mais aqui, no Senado. Apenas para dar alguns exemplos, o projeto estabeleci.a um PI'S<:O de
30 dias, período em que seria feita a escuta, e nós,
acolhendo a emenda, retiramos a limitação no tempo porque achamos que, evidentemente, deve ficar
a critério do juiz a fase ou o tempo de escuta, que
pode se prolongar por muito mais tempo•.
Uma outra modificação: o Ministério Público
será sempre ouvido, ou seja, antes de autorizar a
escuta, o juiz deverá ouvir o Ministério Público. Aillda, uma outra modificação: a autoridade policial terá
de fazer sempre o requerimento por escrito e justificar as razões do pedido. Como veio do Executivo e
foi aprovado pela Câmara, em caso de urgência, _poderia ser feito verbalmente, o que nos pareceu daria
margem, mais uma vez, a abusos,
.
.
Uma outra modificação digna de registro é que
o projeto original também não acolhiá como prova a
escuta telefônica se, obtida a permissão para investigar determinado crime, se verificasse que o investigado, submetido à escuta, praticou outro crime que
não aquele para o qual se pediu a escuta. A modificação que acolhi permite que, nesses casos, seja
válida como prova também em juizo.
Foram essas as principais modfficações. De
resto não preciso lembrar aos Srs. Senadores que a
falta de uma lei reguladora da escuta telefônica,
hoje, impede ou toma nula a escuta, como é a jurisprudência dominante nos tribunais. A falta da regulação seria impeditiva do uso desse meio ou, por outro
lado, mesmo que os tribunais acatem dá-se margem
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a abusos de toda sorte e deixa qualquer cidadão exposto ao arbítrio da autoridade policial ou mesmo da
autoridade judicial.
Agora, boas ou más, existem regras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Continua em discussão.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, fico satisfeito com a explicação dada pelo Sr. Relator. TI-·
nha sido importante a interrogação apresentada pelo
ilustre Senador pelo Espfrito Santo.
Volto a repetir que considero esta matéria da
maior importância. Como bem salientou o Sr. Relator, ela vem numa hora significativa em que se busca, através da prova, colher o necessário para apurar a responsabilidade em muitos casos como, por
ElJ(emplo, no tráfico de drogas.
A idéia de se fazer este projeto, Sr. Presidente
-friso-, nasceu de uma série de reuniões realizadas
com o Presidente da Câmara, Presidente do Sena·
do, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro da Justiça, Presidente do Tribunal de Contas,
Procurador-Geral da República. E, na qualidade de
Presidente da Subcomissão da Justiça do Senado
Federal, encarregado de estudar as causas da impunidade, fiz parte dessas reuniões, realizadas no gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
quando foram analisadas propostas e idéias das
causas da impunidade.
Nessas reuniões, o então Procurador-Geral da
República apresentava uma série de casos, como o
famoso ocorrido no Ceará, em que, fruto de uma escuta, tinha·se chegado a um dos maiores contrabandos de drogas do País; mas, no momento de o Tribunal decidir, só conseguiram condenar os motoristas do caminhão, porque contra os outros a prova
era apenas a gravação.
Sr. Presidente, este projeto tem grande importância. O Senado aprovou um projeto dessa natureza, apresentado por mim - mas que não era de minha autoria, era de autoria do então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira - na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, que
o aprovou por unanimidade. No dia em que chegou
à Câmara dos Deputados, foi decidida sua urgência
urgentfssima, sendo aprovado o projeto que veio do
Executivo; logo após foi enviado ao Senado. É este
projeto que estamos votando neste momento.
Agora, voto mais tranqüilo, pois, da vez anterior, estranhei que o projeto vinha com muita urgên-
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cia ao plenário e levantei dúvidas, como a do Sena-

dor José lgnácio, que ao meu ver teriam que ser resolvidas. Agora, voto tranqüilo, porque a emenda
apresentada pelo Relator esclarece a matéria.
Diria que, de certa forma, o projeto de autoria do
então Procurador-Geral da República, que o Senado
tinha aprovado por unanimidade e havia ido à Câmara,
é mais abrangente e profundo do que este, é mais perfeito do que este. Mas como o Sr. Ministro Nelson Jobim houve por bem apresentar um projeto de sua autoria e a Câmara, em urgência urgentfssima, aprovou,
creio que o Senado tomou uma boa decisão aprovando-o agora, ainda que volte à Cámara por causa da
emenda apresentada pelo Relator.
É urgente, importante e necessário que se
aprove esta matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma para
discutir. S. Ex" dispõe de 1Ominutos.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e
Srs. Senadores, repetiria o que disse o Senador Pedro Simon com relação à importáncia deste assunto
e da aprovação deste projeto.
E S. Ex" nos fez lembrar aqui o caso do Ceará,
em que uma autorização dada por um juiz de outro
Estado penmitiu a apreensão de mais de 700 quilos
de cocaína. Depois, no julgamento, o juiz, baseado
na Constituição, tomou nula a prova por ter contaminado as outras, diante da inconstitucionalidade do
grampo telefônico, por falta de regulamentação do
artigo constitucional que penmite essa atividade pela
policia.
Houve até um constrangimento de minha parte
para com o juiz, por estar eu na direção da Polícia
Federal e saber do sacrifício de alguns meses pana
se conseguir chegar ao resultado, que apresentava
como envolvidos autoridades policiais e membros do
Ministério Público, que ficaram livres das suas prisões cautelares. Só o motorista permaneceu preso,
porque foi pego com a mercadoria.
Depois foram fenos recursos, voltou-se a condená-los e, provavelmente, o Supremo terá que confinmar a decisão do juiz que os absolveu pela irregularidade da prova diante da falta de regulamentação.
A imprensa me perguntava agora se isso não
vai ferir os direttos individuais do cidadão de bem.
Acho o contrário, a prova será conseguida através
de autorização judicial, não poderá haver subterfúgios que orientem a polícia a buscar um grampo de
telefone de pessoas às vezes inocentes. Porque ela
estará tranqüilamente segura de que a autorização
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judicial penmitirá que ela faça a confecção da prova
sem risco de estar praticando um deltto.
Foi de uma importáncia muito grande a fiscalização do Senador José lgnácio no texto original que
nós irfamos aprovar, com relação ao inciso 11 que se
refere ao processo penal e sobre o qual também o
Senador Jefferson Péres, desde o infcio, dialoga conosco, troca idéias, para tentar aperfeiçoar ao máximo possfvel o projeto.
Esse alerta do Senador José lgnácio foi acatado com singeleza e com profundo conhecimento da
importáncia da perfeição deste projeto, porque vai
quebrar um dos direitos mais sagrados que é a individualidade do cidadão. Se não houver a proteção
legal, as irregularidades advirão. Não podemos negar a aprovação deste projeto, da forma como foi relatado pelo Senador Jefferson Péres, com a colaboração do Senador José lgnácio.
_
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Continua em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio. S. Ex" dispõe de 1O minutos.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Pana discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pedi a palavra pana
prestar a minha homenagem à competência, ao desvelo, à dedicação e à acuidade do Senador Jefferson Péres, que, em boa hora, o fizeram reconhecer
uma evidência que me parecia mutto clara.
Mas S. Ex" trouxe, portanto, o projeto de volta,
já expungido daquilo que seria a demasia, segundo
nos parece, que existia nele.
Na verdade, estamos agora com um projeto
que limita a área da investigação criminal, a possibilidade do grampo. Quando entramos na área do processo criminal, instaurada a ação penal contra alguém, ou seja, a denúncia fonmulada e triangulado promotor, juiz e acusado - nós, então, não teremos
mais a possibilidade de grampear telefone para eleito de prova criminal.
Vale dizer que a prova criminal tem que ser trazida da investigação criminal em que não há contnadttório; trazida a denúncia, o acusado toma conheci·
mente daquilo que foi apurado contra ele na investigação criminal, com todas as cautelas que o processo prevê; ele será interrogado, apresentando defesa
prévia e se processa, então, toda a instrução criminal. Estamos, então, livre disto aqui.

É claro que a criminalidade cada vez se aperfeiçoa mais; está ar o crime organizado exigindo providências. Há pouco, aprovamos, no Congresso Nacional, uma legislação que considera parte do Her

~~-~--
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Criminis os atos de preparação que anteriormente
não eram considerados crimes.
O que havi<~o anteriormente? Quando alguém
era encontrado com a planta de um banco sendo
examinada, com os e<~.puzes, as metralhadoras, a
polícia chegava e alcançava aquela quadrilha, visualizando o ilícito que iria cometer, anterionnente não
havia crime naquela ação. Era, portanto, objeto não
de pena mas medida de segurança.
Hoje, já se coloca como crime um ato que anteriormente não integrava sequer o itinerário do crime. Estamos dando um passo à frente. Temos aqui
algo que está sendo rejeitado pela acuidade do eminente Senador Jefferson Péres, que é o Parágrafo
Único do art. 12 •
Daí por que, no futuro, seguramente, teremos
que fazer uma legislação para trazer isso aqui ao tabuleiro da legalidade, ou seja, o disposto nesta Lei
aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações
em sistemas de informática e telemática.
Isso foi suprimido porque não consta da Constituição Federal. Seria um texto que, claramente, se
colidiria com o texto da Constituição. Mas é seguro
que o que se prevê aqui é alienas interceptação te-·
lefônica. No futuro, teremos que cuidar desse fato
novo que está ai. A telemática é uma evidência; a
união da informática com a telecomunicação, produzindo a telemática, com o auxmo da fotônica, toda
essa realidade que vai gerar naturalmente uma alteração na Constituição Federal para que 113 de lei
possa vir.
Hoje ele não existe, não está colocado para
<~.Provação do Senado Federal, porque, <l.P.rovado
hoje, ele seria absolutamente inconstitucional.
Tenho a consciência, Sr. Presidente, de que o
Senado vai agir com acerto, vai colocar em termos
de igualdade as partes dentro do contraditório, que é
um princípio universal e secular e vai, portanto, caminhar mais passos no fornecimento ao Executivo
das condições para o combate ao crime, sobretudo
ao crime moderno, ao crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Continua em discussão.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra,
para discutir.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Para
discutir. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, votamos a favor dessa matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia. Acredttamos que o parecer do Senador Jefferson Péres está muito bem-feito. Mas, por ocasião da
votação da matéria na Comissão, eu disse que me
reservava o direito de apresentar destaque relativo a
um parágrafo que no entendimento do Senador Jefferson Péres é inconstitucional.
O projeto original do Executivo, na Cãmara,
diz, no parágrafo único do art. 1" que o disposto nesta Lei <!.Plica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.
O Senador Jefferson Péres considera esse parágrafo inconstitucional, já que no art.
inciso XII
da Constituição Federal diz:

s•,

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefónicas, salvo, em último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
No entendimento do nobre Relator, a Constituição. vedaria a interceptação de comunicações em
sistema de informática e telemática. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que, por ocasião da elaboração da Constituição, esse conceito de telemática ainda não estava tão difundido. Porém, temos
uma interpretação mais ampla desse inciso XII do
Primeiro, porque o meio pelo qual ocorrem as
art.
comunicações em sistemas de informática e telemática é o meio telefónico. Em segundo,apesar dessa
matéria ainda não ser amplamente difundida na sociedade, por ocasião da elaboração da Constituição,
no nosso entendimento, os Constituintes foram sábios ao utilizarem o termo "comunicações telefónicas•, que é uma expressão mais ampla do que o termo "escuta telefónica". Segundo informação do jornal Folha de S.Paulo, hoje, as transações de entorpecentes na Cidade de Nova Iorque, em sua grande
maioria, são feitas via Internet. O nosso receio é o
de que estamos estabelecendo uma lei que, em função do avanço da tecnologia e das comunicações,
vai acabar se tomando inócua, porque mais e mais
esta comunicação, que será objeto de investigação
policial para apurar o ilícito, deixa de ser efetuada
pela via telefónica normal, passando a ser feita pela
chamada telemática e via Internet partlcularmerite.
Por isso, estamos apresentando um destaque
para votação em separado do parágrafo único do
art. 12 e também do art. 10", quando o nobre Senador Jefferson Péres exclui a possibilidade da interceptação da comunicação via telemática informática.

s•.
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O SR. JOSÉ EDUARDO-OUTRA- Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.
Ex" disse que os Senadores que estivessem de acordo deveriam permanecer como se encontravam. Os
Lfderes do PFL e PMDB estavam em pé e assim permaneceram. Portanto, o requerimento foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex"
está dizendo isso provavelmente jocosamente, porque eles se levantaram exatamente para isso.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Não. O encaminhamento foi: "Permaneçam como se encontram." Não vi ninguém modificar a posição em que
estava. Portanto, foi aprovado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. Ex" pela ordem.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, agora, que temos televisão, é melhor V. Ex" aceitar a
ponderação do Senador José Eduardo Outra, porque, realmente, ninguém se mexeu, todos ficaram
como estavam e agora temos o videoteipe.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, deve
ter sido o corpo astral que se levantou apenas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Ambos
os Líderes levantaram-se. exatamente para votar
contra; e, pelo Regimento desta Casa, quando os Líderes da Maioria levantam votando contra todos os
Srs. sabem que•••
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - S. Ex"s já
estavam em pé, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Posso
consultá-los.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Senador Jader Barbalho tem a palavra.
O SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA. Pela
ordem. Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, como Lfder do PMOB, na deferência ao
ilustre Lfder do PT, levantei-me para rejeitar seu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota o Lfder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Lf·
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
atendimento e consonância com o que disse V. Ex",

Reafirmamos que, no nosso entendimento, os
Constituintes ao escreverem no inciso XII, art. 5",
"comunicações telefônicas•, S. Ex"s tiveram uma interpretação mais ampla do que a simples "escuta telefônica.•
Portanto, entendemos que o projeto original do
Executivo, que foi mantido na Câmara dos Deputados, atende melhor aos interesses pelos quais foi
proposto. Por conseguinte, estamos apresentando
esse destaque para votação em separado. Esperamos que, pelo menos, o requerimento de destaque
seja aprovado e depois possamos estabelecer um
processo de discussão mais amplo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto sem prejuízo de emendas e subemendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 675, DE 1996
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do parágrafo único, do art. 1°, do Projeto de Lei
da Câmara n• 4, de 1996.
Justificação
Entendemos que a redação original do dispositivo destacado deve ser mantida. Considerada a evolução tecnológica no campo da telemática, o acesso a
infonnações ãdundidas por esse meio deve ser facultada, pois é espécie de comunicação telefônica, expressão mais ampla que "escuta telefônica".
O dispositivo original é, no nosso entendimento, constitucional, razão pela qual deve ser mantido,
sendo de se salientar que, segundo notícias divulgadas pela Folha de S. Paulo, a maior parte das transações de entorpecentes, em Nova York, é feita
hoje, pela Internet, o que demonstra a procedência
de nosso argumento.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador José Eduardo Outra, Lfder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em
votação o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado, uma vez que os Lfderes da maioria
votaram contra.

---
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que os Uderes do PMOB e do PFL manifestam e expressam a Maioria, foi neste sentido que me levantei, para votar contra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Em deferência aos Líderes do PMDB e PFL, peço verifiCaÇão de
votação, com o apoiamento dos Srs. Senadores Sebastião Rocha, L.auro Campos e Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Peço
aos Srs. Senadores que estejam fora do plenário
que, por gentileza, compareçam ao recinto, urna vez
que será feita verificação de quorum.
Vamos ter votação nominal.
Solicito aos Srs. Senadores que ainda não marcaram sua presença que, por favor, o façam, uma vez
que vamos liberar o painel para volação.
Srs. Senadores, por gentileza, ocupem os seus
lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, pela ordem. Pergunto a V. Ex" se cabe defesa ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Já foi
lida a justificativa; não há encaminhamento de volação.
Como vota o Líder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- O PFL recomenda
o voto "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vola o Líder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO- O PTB recomenda o voto "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota o Líder do PMDB?
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, a
Liderança do PMDB recomenda o voto "não, acompanhando o trabalho do Relator, Senador Jefferson
Péres.
Entendemos, Sr. Presidente, que essa matéria
dependeria de atteração constitucional e, por isso
mesmo, acompanhamos o parecer do Relator.
A recomendação, na Bancada do PMDB, é
•não•.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
volao PT?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, queremos alertar que está em votação simplesmente o requerimento de destaque, não é o mérito do deslaque.
A fomna de, pelo menos, se garantir a discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa matéria é aprovando o requerimento de destaque, e o
nosso encaminhamento é •sim•.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O Plenário está bem ciente disso, Sr. Senador.
Como vota o Lfder do PDT?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- O PDT vota favoravelmente ao requerimento de destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota o Lfder do PSB?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ·O
PSB vota "sim," Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota o PPS?
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como
vota o PSDB?
O SR. ROBERTO FREIRE - O PPS votará
"sim", Sr. Presidente. V. Ex" chama e não aguarda a
resposta Solicito-lhe que aguarde, porque talvez eu
não precisasse falar, se não tivesse sido chamado.
Quero dizer que votarei favoravelmente ao requerimento, embora tenha sérias dúvidas sobre a
constitucionalidade da matéria
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Obrigado a V. Ex".
·
Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr. Presidente, o PSDB se sintoniza com o entendimento do
Relator Jefferson Péres e vota contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os_
Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Valadares - Eduardo SuplicyEpitácio Cafeteira - Geraldo Melo -José Bonifácio José Eduardo Outra - L.auro Campos - Marina Silva
- Pedro Simon - Roberto Freire- Sebastião Rocha
VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge Edison Lobão - Elcio Alvares - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Aaviano Melo - Freitas Neto Gerson Camata- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Alves - José Bianco - José Fogaça - José lgnácio - José R. Arruda - Lucidio Portella - Lucio AIcantara - Ludio Coelho - Nabor Junior - Osmar
Dias - Regina Assumpção- Roberto Requião- Romero Juca- Romeu Tuma- Ronaldo C. Lima- Sér-

-----------

Julho de 1996

ANAIS DO SÉNADO FEDERAL

gio Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing
- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NÃO, 41.
Não houve abstenção.
Total de votos: 52.
Rejeitado o requerimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 676, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do art. 10, do Projeto de Lei da Câmara n• 4, de
1996.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, a Liderança do PFL recomenda, igualmente, a rejeição
do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os
Srs. Lideres quere_m fazer a indicação?
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, eu gostaria de saber se posso retirar o destaque, visto que tem relação com o anterior?
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. Ex"
pode retirar o destaque, por meio de requerimento
escrito encaminhado à mesa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então encaminharei requerimento à Mesa, retirando o destaque, Sr. Presidente. (Pausa.)
··
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:

Justificação

REQUERIMENTO N" 677, DE 1996

Entendemos que a redação original do disposit~
vo destacado deve ser mantida. Considerada a evolução tecnológica no campo da telemática, o acesso a
informações difundidas por esse meio deve ser facultada, pois, é espécie de comunicação telefónica, expressão mais ampla que "escuta telefônica".
O dispositivo original é, no nosso entendimento, constitucional, razão pela qual deve ser mantido,
sendo de se salientar que, segundo notícias divulgadas pela Folha de São Paulo, a maior parte das
transações· de entorpecentes, em Nova Iorque, é feita, hoje, pela Internet, o que demonstra a procedência de nosso argumento.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador José Eduardo Outra, Uder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em
votação o requerimento.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
·
peço a palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Bari:Jalho,
pela ordem.
O SR. JADER BARBALHO- (PMOB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, a
Uderança do PMOB recomenda a rejeição do reque~
rimento.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão,
pela ordem.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", a, do
Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo.
do Requerimento n• 676, de 1996.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - José
Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa defere o requerimento, dando continuidade à
votação do Projeto de Lei n• 4, item 3 da pauta.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, na votação do primeiro destaque, votei "não" e não foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Ata
registrará o voto V. Ex".
Em votação o projeto, sem prejuízo das emen·
das e subemendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação das emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exen:ício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N•678, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311 , alínea b, do Regimento
Interno, requeiro preferência para a Emenda n• 12,
oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n• 4, de
1996, a fim de ser votada antes do grupo de emendas de parecer favorável.
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Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em
votação o requerimento de preferência para votação
da Emenda n• 12.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda n• 12, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Rca prejudicada a subemerida a ela Ôferecidi!,
bem corno as expressões •e ·em instrUção processual penal" e "dependerá de ordem do juiz competente da ação principal", ambas expressões consta~~
tes da Emenda n• 2 da Corrussão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
··
· · · ··
·
Votação, em globo, das Emendru; de n•i a 6,
com parecer favorável. · ·
·· · ·
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (PauSa~) · · ·· · ·
· · ·~
·
Aprovadas.
·
·'
Em votação as emendas
subemeiida~: <Sobre a mesa, requerirnentp·que será rtdo pelo Sr.
1• Secretário em exercfcio, Sena~r Valmir Camj:>eló: . · ·

com

É lido o seguinte:
REQUERIMENTo N• 679, DE 1m

. : -,~

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, inciso VI, do Regimen<to Interno, requeiro votação, em globo; das suw
mendas às Emendas n•s 8 e 13, apresentadas ao
Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1996 (n•
1.156/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi·
dente da República, que regulamenta o inciso XII,
parte final, do art. 5° da Constituição Federal. ·
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em
votação o requerimento do Senador Jefferson Péres.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das subemendas às emen·
das de nOS 8 e 13.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Rcam prejudicadas as emendas de nOS 8 e 13.
Votação, em globo, das Emendas de nOS 7, 9,
10, 11, 14, com parecer contrário.
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Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para reda·
ção final.
O SR. PRESIDENTE.(Ney Suassuna) -Hem n"4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 39, De 1996 (n•
203195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Resolução A.735 (18), da
Organização Marftima Internacional (IMO),
aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual
emenda a Convenção Constitutiva da IMO,
tendo
Parecer favorável, sob n• 384, de
1996, da Comissão
• de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Em áiSCUssão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permaneCer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda·
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Hem 5:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui·
ção n• 23, de 1996, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que altera o § 7" do art. 14 da Constitui·
ção Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de
1996, da Comissão
• de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Mari·
nho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres e Bernardo Cabral.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir
Campelo.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N•680, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 279, alfnea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Emenda à Constituição n• 23196, a fim de ser lei·
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ta na sessão de terça-feira próxima, dia 16 de julho
de 1996.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996 - Antônio Carlos Vaiadares- Flaviano Melo.
REQUERIMENTO N•681, DE 1996
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no art. 279, alínea c, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro o adiamento da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição n• 23, de 1996, prevista para
o dia 15 de julho de 1996, a fim de que seja feita na
sessão do dia seguinte, 16, terça-feira.
Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. - Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE ( Ney Suassuna) - Em
votação o Requerimento n• 680, de 1996, de autoria
dos Srs. Senadores Antonio Carlos Valadares e Flaviano Melo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanece• sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado, portanto, o Requerimento n•
681 , de 1996, de autoria do Senador Pedro Simon.
A Proposta de Emenda à Constituição n• 23 retomará à Ordem do Dia na sessão deliberativa ordinária do dia 16 próximo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Hem n" 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 25, DE 1995
.(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 402, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 25, de
1995, de autoria do Senador RoberiO Freire,
que institui a revisão judicial dos valores atribuídos aos imóveis desapropriados, por interesse social, para fins de reforma agrária,
e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
A Presidência esclarece ao Plenário que, na
sessão deliberativa ordinária do dia 28 de maio últi·
mo, foi designado Relator da matéria o Senador
José lgnácio Ferreira.
A matéria está na Ordem do Dia apenas para
receber parecer. A discussão será feita oportunamente.
Esclareço ao Plenário que a matéria está na
Ordem do Dia apenas para receber parecer. A discussão será feita oportunamente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador José lg·
nácio Ferreira, para: proferir parecer, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - (PSDBES. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a proposição
de autoria do ilustre Senador Roberto Freire, objetiva instruir revisão judicial dos valores atribuídos aos
imóveis desapropriados por interesse social, para
fins de reforma agrária.
Nesse sentido, Sr. Presidente, o art. 1° do projeto dispõe que a União, de ofício ou a requerimento
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária- INCRA, poderá requerer revisão judicial de
valores atribuídos à desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária. Por seu turno, o
art. 2" estabelece que, à vista do requerimento, o
juiz suspenderá provisoriamente o pagamento e designará perito para proceder à nova avaliação, que
deverá ser feita com base no valor do imóvel à época da desapropriação. Já o art. 3° informa que o INCRA deverá e a parte adversa poderá indicar assistente técnico do perito, aplicando-se, no que êouber,
as regras do Código de Processo Civii-CPC. Ademais, o art. 4° estatui que os valores porventura pagos a maior pela União e declarados em sentença
serão considerados dívida ativa da Fazenda Pública,
sem prejuízo da responsabilidade civil e penas dos
que deram causa ou concorreram para o aumento
injustnicado da desapropriação. Por fim, os artigos
5° e 6" firmam as cláusulas de vigência e revogatória, respectivamente.
Na justificação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está consignado que a iniciativa objetiva a
"criação de um instrumento legai que permita a solução de grave problema que hoje afeta o programa de reforma agrária em nosso País, com sérias
repercussões sobre os cofres públicos•. Isso porque, nas palavras do nobre autor, o eminente Senador Roberto Freire, tem havido sentenças que
"fixam valores de indenização de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária que ultrapassam, em muito, os preços de mercado e mesmo
os limites da razoabilidade". Sendo assim, tomase necessário •munir o poder público de procedimentos que permitam sustar essa verdadeira sangria, que ora gira em tomo de um bilhão de dólares•. Por essa razão se está apresentando o projeto de lei em tela, que, de resto, não inova o direito
brasileiro, uma vez que o Código de Processo Civil, segundo o autor, •contempla a possibilidade de
que mesmo os casos que tenham sido objeto de
sentenças já transitadas em julgado sejam reapreciadas·.
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Cabe a esta comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria em pauta e também quanto ao seu mérito, uma
vez que se trata de assunto atinente a direito processual e a desapropriação. (art. 101, I, c/c 11, 4 e
13, do Regimento Interno).
É o Relatório, Sr. P~idente.

VOTO
Em primeiro ligar há que se reconhecer como
das mais relevantes a matéria tratada no projeto de
lei de que tratamos aqui. Não obstante, estamos
convencidos de que a proposição está inquinada de
inconstitucionalidades e injuridicidades, conforme
passamos a arrolar. De infcio, no que diz respeito à
não-fixação de prazo prescricional para o ajuizamento da ação, tal procedimento não nos parece adequado.
Com efeito, a conseqüência de tal norma seria
a instauração de total insegurança entre os que tiveram decisão favorável em ação de desapropriação
de imóvel rural para fins de reforma agrária, o que
não se coaduna com o nosso sistema constitucional,
que garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no Pafs o direito à segurança (art. s•, caput, da
C.F.).
Isso sem falar, no que toca especificamente à
segurança das relações jurídicas, na garantia do disposto no art. s•, inciso XXXVI, da Lei Magna, que
prolbe à lei prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Por outro lado, a expressão inicial do § 2• do
projeto •A vista do requerimento, o juiz suspenderá
provisoriamente o pagamento._ • parece-nos imprópria, pois quer significar que o só fato do recebimento do requerimento obriga o juiz a suspender o pagamento, o que se nos afigura como inconstitucional,
pois admitir que as "fundadas razões• estão sujeitas
apenas ao talante do administrador seria aceitar que
a sentença judicial pode ser rescindida pela só vontade da administração, que é, no caso, também parte. E ocorre que a rescisão de sentença judicial por
ato administrativo ofende o princfpio constitucional
da divisão funcional do poder (v.g art. 2" da Constituição Federal), na medida em que o Poder Executivo estaria exercendo função própria do Poder Judiciário.
Além de ferir o princfpio constitucional da dMsão
funcional dos poder, também implfcito nos arts. 44, 76
e 92 da Lei Maior, a expressão em pauta infringe também a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5",
inciso XXXVI, da Conslituição Federal).
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Com efeito, sobre a matéria leciona José Afonso da Silva:

"A proteção constitucional da coisa

ju~

gada não impede, contudo, que a lei preorde-

ne regras para a sua rescisão mediante atividade juridicional. Dizendo que a lei não prejudicará a coisa julgada, quer-se tutelar esta- a
coisa julgada - contra a atuação direta do legislador, contra ataque direto da lei. A lei não
pode desfazer (rescindir ou anular ou tomar
inefrcaz) a coisa julgada Mas pode prever licitamente, como fez o art. 485 do Código de
Processo CMI - CPC, sua rescisão por meio
de ação rescisória (ln •curso de Direito Constitucional Positivo", 5" edição, Editora Revista
dos Tribunais, 1989, p.376).
Portanto, como ensina o respeitado autor José
Âfonso da Silva, na lição que lemos, o legislador não
pode atuar diretamente sobre a coisa julgada, a lei
não pode atacá-la diretamente, e a expressão inicial
do art. 2" do Projeto traz em si esse vfcio, na medida
em que implica suspensão da execução da sentença
mediante a simples propositura da ação - po'r si só,
geraria suspensão da execução da sentença.
Devemos anotar, ainda com relação ao art. 2",
que, se por um lado, em decorrência do interesse
público na matéria, a suspensão provisória da execução da sentença, que fixou o valor da indeniza-ção, parece-nos aceitável à vista de razoáveis evidências de que há os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, em especial, um ou mais dos
arrolados no art. 465 do Código de Processo CiviiCPC; por outro lado, proceder à nova avaliação, ou
seja, dar infcio a novo julgamento da causa, sem antes ouvir a outra parte, isto é, sem antes ouvir o desapropriado, seria ferir a garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa, inscrita no art. 5",
inciso LV, da Lei Maior, e especificada para os casos de desapropriação de que aqui falamos, pelo
art. 184, § 3° da Constituição Federal.
Outra questão, Sr. Presidente, ainda relacionada
ao art. 2", diz respeito às regras que se quer fixar para
proceder à nova avaliação: •.•• com base no valor do
imóvel na época da desapropriação, concedendo-se a
atualização monetária cabível, desde que não uttrapasse o valor de mert:ado do imóvel vigente na data
da impugnação", diz o autor do projeto.
Neste ponto, uma dúvida: não ficou claro a que
ato se remete com o termo "impugnação". se à contestação a que se refere o art. 9" da Lei Complementar 76/93 ou se ao próprio pedido de revisão.
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Ademais, entendemos que, se a intenção é alterar critérios para a fixação da indenização, seria
melhor, juridicamente falando, alterar os critérios
não apenas para os casos de revisões, mas também
para as ações originárias, até porque não nos parece razoável e de bom direito haver dois critérios para
fixação do valor da indenização: um para a ação originária, outro para a ação de revisão. Enxergamos,
neste ponto, uma clara antinomia.
De qualquer modo, a alteração de critérios referentes à indenização devida por desapropriação
de imóvel por interesse social, para fins de reforma
agrária, s6 poderá ser laborada mediante lei complementar, ante o que dispõe o Art. 184, § 3°, da Constituição Federal. Tal entendimento vale, aliás, para
qualquer outra matéria que diga respeito a procedimento concernente a rito para processo judicial da
espécie de desapropriação de que se cuida aqui.
De outra parte, a nosso ver, a expressão •••.
existindo fundadas razões .•. •, no contexto do art. 1°
do projeto, parece querer indicar que apenas à administração caberá apreciar as fundadas razões porque o projeto diz que o Incra, verificando que
existem fundadas razões, propõe e o juiz deverá
aceitar aquelas fundadas razões -, o que não se
coaduna com o princípio constitucional da divisão
funcional do poder, conforme vimos acima.
Seria dar ao administrador, ao homem do Executivo, os poderes que desbalanciariam completamente
a relação funcional dos Poderes da República.
Portanto, o autor da ação (o Incra) terá que demonstrar a existência das fundadas razões para que
a justiça possa aceitar o pedido.
E o que poderiam ser fundadas razões para
que a União requeira a recisão da sentença que fixou indenização por desapropriação de imóvel destinado à reforma agrária?
Entendemos que só podem ser aceitas pela
justiça como fundadas razões aquelas que a lei, no
caso o Código de Processo Civil, prevê em caso de

ação rescisória, ou seja, prevaricação, concussão ou
corrupção de um juiz (art. 485, I); juiz impedido ou
absolutamente incompetente (art.485, IQ; dolo da
parte vencedora em detrimento da parte vencida ou
colusão entre as partes para fraudar a lei (art. 485,
III); ofensa a coisa julgada (art. 485, IV); violação a
literal disposição de lei (ar!. 485, V); fundamento em
prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória (art.485, VI); obtenção, pelo autor, de documento
novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde
fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pro-
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nunciamento favorável (art. 485, VIl); fundamento
para invalidar confiSsão, desistência ou transação,
em que se baseou a sentença rescindenda (art. 485,
VIII); a sentença tenha sido fundada em erro de fato,
resultante de atos ou de documentos da causa (art.
485, IX. do Código de Processo Civil).
Nesse sentido, cremos que fundadas razões
para que a União requeira a revisão de sentença
que fixou indenização de imóvel desapropriado só
estarão alicerçadas, em especial, ou no inciso I do
art. 485 do CPC - quando o juiz terá incorrido em
uma das três hipóteses: de prevaricação, de concussão ou de corrupção -; ou no inciso III - o desapropriado agiu dolosamente no processo, por exemplo,
ocultando um documento que lhe é desfavorável, ou
se houve conluio entre os procuradores das partes ; ou ainda no inciso V- a letra da lei foi violada, v.g.,
houve violação do art. 12 da Lei n• 8.629/93, que estatui • .•.como justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição em seu patrimOnio do valor
do bem que perdeu por interesse sociaL • -; ou ainda
no inciso VI, por exemplo, falsidade material Ol! ideológica do documento que instruiu o laudo de avaliação ou do próprio laudo.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
parece-nos que, se o projeto dispõe que a União poderá requerer a revisão judicial 'existindo fundadas razões' -e são esses os termos do projeto -, essas razões
terão que ser aquelas que o Código de Processo Civil
prevê e serão apreciadas pelo jufzo.
Quanto ao art. 4" do projeto, não nos parece racional que valores fixados em sentença judicial trans~
tada em julgado, recebidos a titules de indenização,
possam ser considerados divida ativa da Fazenda Pública sem que reste comprovada culpa ou dolo.
,
Parece-nos também que a rescisão da sentença
de indenização implicará rescisão também da ratificação da imissão de posse no imóvel, estabelecida no
art. 17 da Lei Complementar n" 76, de 1993. Isso em
decorrência do ãiSpOsto no caput do art. 184 da Constituição Federal, que firma a indenização prévia como
requisito para a consumação da espécie de desapropriação em pauta. Quer dizer, se não há pagamento
de indenização prévia, tudo mais se desmonta porque
sublata causa, tollitur effectus.
Por outro lado, quanto ao seu mérito, entendemos que o projeto sob análise tem inegável relevância, porquanto pretende conceder mais efetividade
ao direito à prestação jurisdicional, mormente em
matéria de inegável interesse público. A propósito,
como é sabido, o fundamento da ação rescisória é
exatamente o vício formal ou substancial da senten-

------------
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ça que se pretende rescindir. Nas palavras de Antônio Cláudio da Costa Machado, em recente e festejado trabalho:

·o fundamento jurídico da rescindibilidade é o vfcio formal ou substancial da sentença
como ato jurídico. Politicamente falando, o seu
fundamento é a necessidade de reparar injustiças contidas em decisões transitadas em julgado e prover a restabilização das ações jurídicas' (ln Código de Processe Civil Interpretado, Edição Saraiva, 1993, pág. 418.
Sendo assim, se a decisão judicial se revela injusta, deve-se proceder a sua rescisão, umã vez que
o fundamento primeiro do diretto é o de fazer justiça.
Sr. Presidente, ante todo o exposto, no intutto
de sanar as injuridicidades e inconstttucionalidades
acima apontadas e levando em conta a relevância
para o interesse público da matéria tratada, votamos
pela constttucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1995 e,
quanto ao mérito, pela sua aprovação, na forma do
seguinte substttutivo:
'PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 25 (SUBSTITUTIVO), de 1995
Institui ação rescisória de sentença
que fixou valor de indenlzação de imóvel
rural desapropriado por Interesse social,
para fins de reforma agrária.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° - O órgão federal executor da
reforma agrária deverá, havendo fundadas
razões sobre a existência de uma ou mais
das hipóteses arroladas no art. 485 do Código de Processo Civil - CPC, propor ação
rescisória de sentença que fiXOU valor de indenização de imóvel rural desapropriado por
interesse social para fins de reforma agrária.
Art 2" - O juiz poderá, a pedido da
parte, sempre que possível - essa é uma
inovação - antecipar os efeitos da tutela
pretendida à vista de prova inequfvoca da
verossimilhança da alegação contida na petição inicial, sem prejuízo do prosseguimento do processe até julgamento final.
Art 3° - o pedido de rescisão será
processado de acordo com as regras do
CPC no que não contrariar a presente Lei.
Parágrafo único. Em caso de novo julgamento da causa, esse será processado
de acordo com as normas da Lei Complementar n• 76, de 06 de julho de 1993.
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Art. 4° - O dire~o de propor a ação
criada por esta Lei se extingue em cinco
anos, contados do trânsão em julgado da
decisão.
Art SO - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art 6° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sr. Presidente, a título de adendo, devo anotar
ainda algumas observações rápidas sobre o substitutivo ora apresentado.
A palavra 'deverá' no lugar de 'poderá', no art.
1°, deve-se ao fato de que, se o administrador se
cientifica de que sentença judicial fraudou ou prejudicou a administração, ele tem que procurar atuar
para reparar o prejuízo. Ou seja, é uma obrigação
sua, e não uma faculdade, adotar as providências
cabfveis, sob pena, evidentemente, de prática de
prevaricação, que consta de artigo do Código Penal
que dispõe sobre retardar ou deixar de praticar ato
de ofício. Então, ele tem que agir.
O art 2° foi inspirado numa nova redaÇão dada
ao art 273 do Código de Processe Civil E!m vigor,
que trata de medidas li minares, dispondo .. sobre a
chamada tutela antecipada. e tem a intenção de
contemplar o objetivo do art. 2" do projeto, sem, entretanto, incidir nas inconstitucionalidades, que, conforme firmamos acima, acreditamos que o projeto
contém. Assim, apenas à vista de prova inequívoca
de verossimHhança- essa palavra sic consta assim
mesmo do Código de Processe Civil - da alegação
contida na petição inicial e a pedido da parte, o juiz
poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida. Ou
seja, quem avalia se a prova é inequívoca ou não é
o Poder Judiciário, antecipando ou não a tutela jurisdicional solicttada.
Por outro lado, registre-se, conforme anotado
acima, que a jurisprudência já admite, em sttuações
excepcionais, a suspensão liminar da execução de
sentença transttada em julgado.
Abrimos uma janela na estera da ação rescisória, permttindo uma tutela antecipada, sobrestando a
execução, o que se trata de um fato absolutamente
novo, que se está colocando neste substitutivo e
que, naturalmente, merece a controvérsia e o debate
no Plenário.
Por seu turno, o art 3° informa que o novo julgamento da causa, uma vez rescindida a sentença,
será leito nos termos da Lei Complementar n• 76193,
até porque até a Constttuição Federal dispõe, no art.
184, que, quando se tiver alguma instrução na área
de desapropriações, por interesse social, para efetto
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de reforma agrária, tem-se que obedecer à lei complementar. É a lei complementar e não outJi3, na hierarquia
das leis, que pode dispor sobre esse assunto.
Aqui não vemos como possa ser de outra forma, em razão do que precettua o art. 184, § 3•, da
Constituição Federal.
Finalmente, o art. 4° fixa o prazo para propor a
ação em cinco anos. Apesar de o CPC firmar em
dois anos tal prazo para as ações rescisórias em geral, parece-nos que, no caso em tela, devido ao interesse público especialmente relevante, tal lapso
deve ser ampliado.
O projeto não tem prazo, apesar de o Código
de Processo Civil falar em rescisória em dois anos.
Nesse caso especffico, considerando a singularidade da situação, propõe-se que se tenha um prazo
elastecido de cinco anos.
De resto, os arts. 5" e 6" finnam as cláusulas
de vigência e de revogação.
Devemos, ainda, fazer a seguinte observação:
a Lei n• 8.629193 e a Lei Complementar n• 76193, citadas no presente trabalho e em pleno vigor no tabuleiro jurídico do Pafs, •jispõem, respectivamente,
"sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária prevista no Gapftulo 111, Título VIl da Constituição Federal" e "sobre o
procedimento contraditório especial de ·rito sumário
para o processo de desapropriação de imóvel rurai,
por interesse social, para fins de reforma agrária".
Sr. Presidente, conclufmos o nosso parecer,
em que procuramos mostrar que o projeto do eminente Senador Roberto Freire inova neste campo,
cria um tipo de ação rescisória singularfssima, sem
prazo para sua propositura. Sabemos que não podemos deixar o Diretto ao sabor dessa insegurança
toda. Entretanto, os objetivos do eminente Senador
Roberto Freire são os mais elevados.
Na realidade, têm sido constantes as denúncias de fraude nessa área de desapropriação, de pagamentos feitos de forma criminosa, em que se beneficiam não somente proprietários rurais como também funcionários públicos, violando disposições de
natureza penal e descumprindo inteiramente os seus
deveres.
De maneira que, Sr. Presidente, parece-nos
que esse projeto não se deve perder. Como ele se
me afigurava como um projeto que violentava o texto
constitucional em vários pontos, nos quais também
era injurfdico, procuramos envasá-lo nos melhores
tennos, que nos parece o melhor Diretto.
Então, esta é nossa posição. O parecer contém
um substitutivo apresentado à Casa e, pela sua sin-

00529

gularidade, pelo fato de abrir urna janela no Código
de Processo Civil e criar a figura da tutela antecipada na ação rescisória, nós, naturalmente, apelamos
para que o Senado Federal tenha a oportunidade de
debater exaustivamente conosco este terna, que é
da maior importância.
É, portanto, Sr. Presidente, o nosso trabalho
apresentado à Casa.

Durante o discurso do Sr. José lgnácio
Ferreira, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valmir campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) .- O parecer do Relator conclui favoravelmente à matéria,
nos tennos do substitutivo que oferece.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do
art. 235, 11, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 7:
PROJETO OE LEI DO SENADO
N°41, DE 1996
Qnclufdo em Ordem do Dia, nos tennos
do Requerimento n• 403, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 41, de
1996, de autoria do Senador Flaviano Melo,
que introduz alterações na Lei n• 8.629, de
25 de fevereiro de 1993.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econõmlcos.)
Nos tennos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Nabor Júnior para proferir parecer.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMOB-AC. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1996, de
autoria do nobre Senador Flaviano Melo, propõe alterações na Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constttucionais relativos à refonna agrária,
previstos no Caprtulo III, Titulo VIl, da Constituição
Federal".
A proposta objetiva atterar os artigos 2", 4°,
7" e 12, com a finalidade de facilitar e agilizar a implementação da reforma agrária, especialmente pela
impossibilidade de !racionamento, alienação ou atteração na utilização da propriedade rurai no prazo de
dofs anos após vistoria pelo órgão federal responsável pela execução da reforma agrária no Pais. Também foram apresentadas emendas atterando crité-
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rios e prazos referentes à utilização, eficiência e à
sistemática de avaliação das propriedades rurais.
A primeira alteração proposta, com a inclusão
do § 3°, no art. .2", da Lei n• 8.629/93, não permite
modificação quanto à titularidade, utilização ou dimensão do imóvel após o levantamento de dados e
informações pelo órgão do Executivo competente,
pois entende o autor •quando se dá conta de que
seu imóvel é passfvel de desapropriação, o proprietário imediatamente providencia seu !racionamento,
através de alienações simuladas, transformando-o
em média propriedade, ou se utiliza de expediente
da 'maquiagem', transformando as condições de uso
do imóvel, de forma a iludir o Judiciário, fazendo-o
crer que o imóvel é produtivo•.
Ainda na justificação da proposta de inclusão do
§ 3•, no art. .2", consta que o Supremo Tribunal Federal
entende que 'o proprietário tem direito de usar, gozar e
dispor do imóvel" até a edição do Decreto de Desapropriação, razão pela qual a "reforma está quase paralisada por este expediente, principalmente no que se refere ao !racionamento fraudulento. •
Em relação ao art• .2", foram ainda introduzidos
três parágrafos, determinando que o período para levantamento de dados e informações referentes ao
uso da terra, à quantidade colhida e ao rebanho será
o ano civil ou agrícola imediatamente anterior à época do levantamento; que o órgão federal competente
para os levantamentos é o órgão executor da reforma agrária e, por fim, que a notificação prévia para
levantamento de dados e informações poderá ser
feita pessoalmente ou por meio de publicação em
jornal de grande circulação no estado de localização
do imóvel rural.

Ao art. 4°, da Lei n• 8.629193, foi anexado o §
2•, que considera "para fins desta lei, o número de
módulos fiscais do imóvel rural será obtido dividindose a área total do imóvel pelo módulo fiscal do município de sua localização•. A alteração é justificada
pelo entendimento de que a área total do imóvel serviria melhor como indicador para definir o tamanho
da propriedade e que a desapropriação incide sobre
a área total e não sobre a área aproveitável.
O art. 6• da Lei n• 8.629/93 considera "propriedade produtiva aquela que, explorada econõmica e
racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de
utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente•. As atterações propostas ao art. 6° visam, conforme o autor, tomar equivalente o conceito de propriedade produtiva ao de empresa rural, •consagrado no
Estatuto -da Terra, na Lei n• 6.746f79 e no Decreto
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n• 84.685/90". De acordo com a justificativa, "introduz, também, modificação na forma de cálculo do
grau de eficiência na exploração (GEE), previsto no
inciso III do § .2" do art. 6" da Lei n• 8.629/93, substituindo a expressão "efetivamente utilizada" por
•aproveitável".
O art. 7" da Lei n• 8.629/93 determina não serem passíveis de desapropriação, para fins de reforma agrária, propriedades que comprovem a implantação de projeto técnico elaborado por profissional
devidamente habilitado, que esteja cumprindo o cronograma ffsico-financeiro originalmente previsto, que
preveja no mínimo 80% da área total aproveitável do
imóvel como efetivamente utilizada em até três
anos, para as cutturas anuais, e até cinco anos, para
as culturas permanentes.
Ainda no mesmo artigo 7", o inciso IV, da Lei
n• 8.629/93, apresenta-se com a seguinte redação:
"]1aja sido registrado no órgão competente no minimo 6 (seis) meses, antes do ato declaratório de interesse social". A proposta do PLS n• 41196 apresenta
emenda nos seguintes termos' "haja sido registrado
no órgão competente no mfnimo 6 (seis) meses antes do levantamento de dados e informações de que
trata o§ .2" do art. .2" desta Lei, ciente o órgão executor da reforma agrária".
Conforme o caput do art. 12 da Lei n•
8.629/93, "considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em seu pammônio, do valor do bem que perdeu por interesse social". Os parágrafos 12 e 22 do mesmo artigo contêm
indicações sobre os critérios de avaliação da propriedade, tais como localização, capacidade potencial da terra e dimensão do imóvel. A avaliação levaria em conta, na formação dos preços, pesquisa de
mercado, informações das prefeituras, de órgãos de
avaliação imobiliária, dos Tabelionatos e Cartórios
de Registro de Imóveis.
A emenda apresentada pelo PLS n• 41/96 ao
art. 12 introduz um parágrafo 32 , que determina: 'No
caso de presença de posseiros, a avaliação do imóvel será procedida de forma a considerar a e~~•~r.:
dade das ocupações e o percentual da área do m•c
vel ocupada por posseiros•. A justificação de semE.
lhante emenda está baseada na influência da existência de posseiros na formação do preço de venda
da propriedade.
É o relatório.

li-VOTO
A reforma agrária no Brasil constitui-se em matéria polémica por envolver um problema social da
maior relevãncia, cuja solução depende não apenas
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de recursos financeiros, mas também de instrumen·
tos legais que proporcionem agilidade nos processos de desapropriação e de assentamento.
No que se refere à desapropriação, a legislação em vigor permite que sejam adotados inúmeros
artifícios para evitá-la ou retardá-la, quando executada por interesse social, tais como o parcelamento e
a implantação fraudulenta de projetas de exploração
econõmica.
Assim, com o objetivo maior de evitar ou reduzir esses artifícios e fraudes, o cerne do projeto de
lei em análise é o de impedir modificações na titularidade, utilização ou dimensão do imóvel, por um período de dois anos, após a vistoria do órgão federal
executor da política de reforma agrária.
Do exposto e considerando a urgência da implementação do processo de reforma agrária no
País, recomendo a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n• 41, de 1996, contempladas as emendas
que apresento como Relator.

EMENDAN 2 01
Altera redação do § 62 do art. 2• do PLS 41/96
Dê-se ao § SO do art. 2• do Projeto de Lei do
Senado n• 41/96, que introduz atterações na Lei n•
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, a seguinte redação:
"Art. 2" (... )

§ 62 A notificação prévia a que se refere o § 2" poderá ser feita pessoalmente, pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ou por edital publicado, por duas vezes, em
jornal de grande circulação no Estado de localização do imóvel rural objeto do levantamento de dados e informações."
Justificação
A proposição ora em análise quer disciplinar,
organizar e fixar as atribuições dos órgãos responsáveis pela implementação da reforma agrária no
País. Na sua proposição, o autor se preocupou em
notificar previamente a propriedade rural passível de
desapropriação, da necessidade de se ingressar na
mesma para levantamento de dados e informações.
Esqueceu-se, no entanto, de incluir os Correios
como meio de notificação, razão desta emenda.
EMENDAN2 2
Acrescenta dispositivo ao art. 11 da Lei
n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que informam o conceito de produti·
vidade serão ajustados, periodicamente, de
modo a levar em conta o progresso científi·
co e tecnológico da agricuttura e o desenvol·
vimento regionaf, pelo Ministério Extraordi·
nário de Polflica Fundiária, ouvido o órgão
federal de pesquisa e o executor da reforma
agrária."

Justificação
Concordando com o ilustre Senador Flaviano
Melo, autor do Projeto de Lei do Senado n• 41/96,
julgo necessário alterar a Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para que a.reforma agrária no País
seja de fato implementada O projeto apresentado
por S. Ex', nesta oportunidade, toma possível esse
processo, e, na tentativa de aperfeiçoar ainda mais a
proposição, apresento nova redação ao artigo 11 daquela Lei, a fim de atualizar o texto do referido artigo
à nova organização administrativa do Poder Executivo e às atterações ora propostas.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • O parecer conclui favoravelmente a matéria, com emendas.
A matéria ficará sobre a mesa, durante 5 dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, inciso 11, letra d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos
do art. 320 do Regimento Interno, serão lidas pelo 1°
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
São lidas as seguintes:
PARECER N2 411, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 4, de
1996 (nO 1.156, de 1995, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 4, de 1996 (n• 1.156, de 1995, na Casa de cri·
gem), que regulamenta o inciso XII, parte final, do
art. 5° da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de julho de
1996. - Senador Renan Calheiros, Presidente Senador Ney Suassuna, Relator - Senador Levy
Dias- Senador Ernandes Amorim.
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EMENDAN°4

ANEXO AO PARECER N2 411, DE 1996
Regulamento o inciso XII, parte final,
do art.
da Constituição Federal e dá
outras providências.

s•

EMENDAN°1
(Corresponde à Emenda n• 2- CCJ)
Dê-se ao caput do art. 1° a seguinte redação;
e suprima-se o parágrafo unico:
•Ar!. 1° A interceptação de comunica·
ções telefônicas, de qualquer natureza, para
prova em investigação criminal, obseiVará o
disposto nesta Lei.•

{Corresponde à Emenda n" 5-CCJ)
Dê-se ao art.

•Art.

s• a seguinte redação
s• a decisão que deferir o pedido

indicará a modalidade e a duração da interceptação, que não poderá exceder o prazo
de trinta dias, podendo o juiz prorrogá-lo,
fundamentalmente, em virtude da necessidade da prova e do tempo in!=lispensável à
sua formação."
·
EMENDAN°5
(Corresponde à Emenda n" 5-CCJ)

EMENDAN°2
(Corresponde à Emenda n• 3- CCJ)
Dê-se ao art. 2" a seguinte redação:
'Ar!. 2° ······························-······-·········
I -não houver indícios razoáveis da
autoria ou participação em infração penal;
11 - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de
detenção.
Parágrafo único. Se, no entanto, no
curso de investigação autorizada, surgirem
provas de crime menos grave, estas deverão ser mantidas e poderão ser usadas em
persecução criminal."
EMENDAN°3
{Corresponde à Emenda n• 4-CCJ)
Dê-se ao art. 4" a seguinte redação:
'Art. 4° O pedido de autorização para intercepção de comunicação telefônica armlará os
indícios ou evidências que façam crer que um
delito, nas condções do rut 2", foi ou está sendo cometido e a demonstração de qué a sua
realização é fundamental à apuração penal.
§ 1• O pedido deverá indicar a qualificação dos investigados e os meios a serem
empregados, salvo impossiblidade manifesta, devidamente justificada.

§ 2" ···············-··············-······--···-·····
§ s• Em casos de urgência comprovada, a interceptação poderá ser determinada pelos plantões permanentes instituídos pela Lei n• 7.960, de 21 de dezembro
de 1989."

Dê-se ao ar!. 1O a seguinte redação:
•Art. 1O. É crime:

I - interceptar comunicação telefônica
sem autorização judicial ou com objetivos
não autorizados pela lei:
Pena- reclusão, de dois a quatro anos

e multa;

11 - interceptar comunicações de informática ou telemática:
Pena- reclusão, de dois a quatro anos

e multa;
III - difundir ou fornecer informações·
que, de acordo com a lei, constituem segredo de justiça, obtidas por intermédio de interceptação de comunicações telefónicas
Pena- reclusão, de dois a quatro anos

e mutta.•
EMENDAN°6
(Corresponde à Subemenda da CCJ à
Emenda n" 13 de Plenário)
Dê-se à ementa a seguinte redação:
'Regula o inciso XII, parte final, do art.
5° da Constituição Federal e dá outras providências."
EMENDAN°7
(Corresponde à Subemenda da CCJ à
Emenda n" 8 de Plenário)
Dê-se ao caput do art.3• a seguinte redação

s•

•Art.
A interceptação das comunicações telefônicas, poderá ser determinada
pelo juiz, de ofício, ouvido o Ministério Público, ou a requerimento:'

-----
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EMENOAN°8
{Corresponde à Emenda n•12 de Plenário)
Suprima-se as seguintes expressões:
- do art. 1• • ••. e em instrução processual penal, ••• ' e • •.• dependerá de ordem do
juiz competente da ação principal.';
- do art.3•, inciso 11 • •.• e na instrução
processual penal.';
-do art. 8", parágrafo único, in fine, as
expressões:' • -· ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do
disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. •
PARECER N" 412, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 39, de 1996 (n• 203, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto LegislatiVo n• 39, de 1996 (n•
203, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução A.735 (18), da Organização
Marítima Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO.
Sala de Reunião da Comissão, 11 de julho de
1996. -José Samey, Presidente - Ney Suassuna,
Relator- Eduardo Supllcy- Emancles Amorim.
ANEXO AO PARECER N°412, DE 1996
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 N°, DE 1996
Aprova o texto da Resolução A.735
(18), da Organização Marftlma Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de
1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° É aprovado o texto da Resolução A.735
(18), da Organização Marftima Internacional (IMO),
aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual emenda a Convenção ConstitutiVa da IMO.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Resolução, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos

---- --
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termos do ar!. 49, 1; da Constituição Federal, acarretem encargos ou Compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Ar!. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N° 682, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 4, de
1996 (n• 1.156/95, na Casa de origem), de iniciatiVa
do Presidente da República, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. - Senador Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ~ 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. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
i>errnanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 683, DE 1996
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• 39, de 1996 (n• 203195, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução A. 735 (18), da Organização Marítima lnter- ·
nacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de
1993, a qual emenda a Convenção Constitutiva da
IMO.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. - Jefferson Péres.

-.--
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O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo)-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 a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
·
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Re·
gimento Interno.
Logo em se11uida, o primeiro orador inscrito
após a Ordem do Dia é o eminente Senador Coutinho Jorge.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Deputado
Luciano Pizzatto revelou ontem ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Lufs Eduardo Magalhães, o
protótipo de um contrato que empresa de nome Finbank realiza com prefeituras e, segundo o qual, para
esforço de liberação de verbas referentes ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Escolar, à merenda
escolar, ao leite, ao klt manutenção, à conservação
de estradas vicinais, cobra nada menos do que 30%
do valor do contrato.
Diz a cláusula SI:
"Pela conclusão dos contratos e resultados obtidos, a contratante concorda e se
obriga a apagar à contratada, a titulo de honorários por serviços prestados, o percentual de 30% sobre o valor liberado e creditado em contas correntes da contratante.
7" - Para fins de garantir a aprovação
dos pleitos e recebimento dos serviços executados, a contratante emitirá, no ato das
assinaturas dos convênios, cheque nominativo a lavor da contratada, no valor dos honorários devidos, conforme estipulado na
cláusula que ficará em poder da contratada,
a título de caução, sendo devolvido ou depositado de acordo com as cláusulas 11" e 9"
deste instrumento.
Ora, Sr. Presidente, esse falo que hoje é revelado pelo
Globo conStitui algo semelhante ao que
deu toda motivação à realização da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Orçamento. Estou dan-

o
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do entrada, Sr. Presidente, a projeto de lei que veda
a contratação por entes públicos do serviço que
menciona e dá outras providências, dizendo:
• Art. 1•. É vedada a contratação, pela
União, pelos Estados, Distrito Federal e Municfpios, pelas respectivas entidades da administração indireta, fundacionais e empresas controladas, de serviço de intermediação ou assessoramento que tenham como
escopo a liberação de verbas públicas, de
qualquer natureza, assim como a obtenção
de empréstimos junto a estabelecimentos de
crédito controlados, direta ou indiretamente,
pelas referidas pessoas jurídicas de direito
público.
Art 2". A contração dos serviços mencionados no artigo anterior conStitui, quando
feita por determinação do Presidente da República, de Ministro de Estado, Governador,
Secretário ou Prefeito, crime de responsabilidade, com pena de perda de cargo e inabilitação, por cinco anos, para o exércfcio de
cargo ou função pública, sem prejufzo da reparação civil ao patrimônio público. •
Sr. Presidente, nesta manhã, em audiência
com o Ministro da JuStiça, Nelson Jobim, solicitei sejam tomadas providências para busca e apreensão
de documentos na referida empre--.,a, uma vez que,
quando denunciados, em 1991 e 1992, tais procedimentos da Seval, que tinha relacionamento estreito
com parlamentares e cobrava 10%, 20% ou mais sobre verbas liberadas. Publicada a notrcia, a empresa
fechou as suas portas e passou a se desfazer de vários documentos. Jornalistas encontraram na lata de
fixo da Seval, naquele mesmo dia, documentos comprobatórios das relações entre Deputados federais _e
a empresa, que agia de forma semelhante e depo1s
repassava para os Deputados o fruto dessa arrecadação.
Ora, Sr- Presidente Marina Silva, imagine que,
da merenda escolar, da construção de estradas vicinais, de outras despesas reaf~zadas pelo Governo,
nada menos do que 30"/o, segundo tais contratos, seria
destinado a quem realizasse um esforço para feitura
de projetas. Quais? De merenda escolar? De kil alimentação? São projetes do Governo, do FNDE.
Não é a toa que o Ministro Paulo Renato Souza hoje disse que estaria sendo inadequado e que
seria até mesmo tolo o prefeito que procedendo dessa forma. Ocorre que eles estão agindo assim. A
comprovação disso é que o diretor da empresa, o
Sr. José Jarbas Pereira, disse a O Globo que se tra-
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ta de procedimento normal e que muitas outras empresas agem assim aqui em Brasflia.
Portanto, considero extremamente importante
que sejam tomadas providências no esclarecimento
desse episódio. Por essa razão, entregamos um requerimento no sentido de que o Sr. José Jarbas Pereira, Diretor da Finbank Assessoria Financeira, seja
convidado a prestar esclarecimentos quanto à natureza dos contratos de intermediação, visando à liberação de recursos orçamentários, perante a Comissão Mista de Orçamento.
O Presidente, Deputado Samey Filho, disse
que irá colocar em votação esse requerimento na
próxima terça-feira.
Quando o Ministro Antônio Kandir estiver depondo perante a Comissão Mista de Orçamento, obviamente também iremos perguntar-lhe sobre isso,
pois é inadmissfvel pensar que despesas, digamos,
de R$1 bilhão, tão escassos, para gastos com educação, com saúde, nada menos do que 30% desse
valor sejam destinados à intermediação. Daf por que
apresentamos projeto de lei proibindo esse tipo de
procedimento.
Muito obrigado, Sr" ?residente.
Duranta o discurso do Sr. Eduartio Suplicy, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira
da presidéncia, que é ocupada pela Sra.
Marina Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva)- Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no último
mês de junho, foi realizado em Istambul, na Turquia,
a Segunda Conterência das Nações Unidas sobre
Assentamentos Humanos, o Habitat 11.
Para esse grande encontro mundial, esta Casa
designou cinco Senadores como delegados do Senado e como membros da delegação · brasileira.
Além deste Senador, participaram os Srs. Senadores Iris Rezende, Lúcio Alcântara, Esperidião Amin e
Júlio Campos.
Tentarei, de forma bastante sucinta e didática,
apresentar as linhas preliminares do relatório que
essa comissão está apresentando à consideração
do Senado Federal. Quero lembrar também que o
Senado Federal criou, em função da importãncia
desse grande encontro mundial, em março do corrente, a Comissão Temporária para acompanhar os
preparativos dessa grande reunião. Dela participam
nove membros, inclusive a nossa Presidente atual.
Na úttima sessão do Senado Federal, foi aprovada a
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prorrogação do funcionamento dessa Comissão
para que ela atue até 31 de dezembro e possa discutir o que é mais importante de tudo isso; um projeto de lei que debata a polftica urbana para o Pafs.
Quero lembrar também que há vinte anos foi realizada a primeira grande conferência muncflal sobre assentamentos urbanos em Vancouver, no Canadá,
onde se definiu a necessidade de se ãiSCutir politicas
urbanas para os vários pafses. A grande recomendação de então era exatamente a necessária participação dos habitantes no planejamento, na construção e
na gestão dos assentamentos urbanos.
Passados vinte anos, no entanto, os especialistas, avaliando o que se passou, chegam a algumas
conclusões que mostram que a problemática urbana
em ãmbno mundial em munos casos piorou. Os problemas se agravaram.
Temos consciência de que a urbanização é um
fenômeno irreversfvel no século XX e faz com que a
maioria das populações dos vários pafses do mundo
passe a viver nas cidades.
O Brasil, só para dar um exemplo, na década
de 40 tinha uma população urbana em tomo de 25%
de
população total.
Hoje, temos mais de 75% e no ano 2000 cerca
de 80% da população brasileira será urbana. Não
podemos esquecer que o problema da habitação é
sério. Não só a ausência, a falta de habitação, mas
sobretudo a qualidade da habitação é um problema
sério, sobretudo nos pafses em desenvoMmento
como o Brasil. A problemática ligada aos transportes
coletivos é muno grave e muno séria. Além disso, o
grande problema ambiental se dá muno mais nas cidades, sobretudo em relação às poluições aéreas, hfdricas etc. A ausência de saneamento básico - água,
destinação final do lixo e esgoto samário - é um problema gravfssimo não só do Brasil, mas na maioria
das grandes metrópoles e cidades do mundo.

sua

As Nações Unidas, em função dessa realidade,
de Vancouver para cá, decidiu pela realização do segundo grande encontro mundial, a Habitat 11, que, ao
lado de outras grandes reuniões, como é o caso da
Conferência Rio 92, das grandes conferências realizadas em Viena, Ceiro, Pequim, Copenhague, vem analisando problemas globais, visando a procurar indicadores das várias realidades que afetarn a humanidade
e tentar, junto com os pafses e a sociedade civil desses pafses, encontrar estratégias e caminhos para a
solução desses graves problemas mundiais.

Nesse sentido, a conferência Habitat 11 teve
como objetivo maior a formulação de um plano de
ação capaz de orientar, nas primeiras duas décadas
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do próximo século, os esforços nacionais e interna-

cionais, visando a melhorar os assentamentos urbanos; além de definir a participação importante dos
vários segmentos afastados do processo decisório
em mu~os centros urbanos do mundo.
O Sr. João Rocha- Permije V. Ex" um aparte,
nobre Senador Coutinho Jorge?
O SR. COunNHO JORGE - Concederei o
aparte a V. Ex" logo após dar o encaminhamento sobre a conferência, com todo prazer.
A assembléia decidiu que essa conferência deveria se concentrar em dois temas fundamentais: os
assentamentos urbanos sustentáveis do mundo e
urbanização e haMação adequada para todos.
É bom lembrar que todas as reuniões das Na·
ções Unidas exigem reuniões preparatórias para que
os pafses possam discutir os temas relevantes e
tentem chegar a um consenso em relação às problemáticas, mas sobretudo em relação às polrticas que
deverão ser implantadas a nível mundial. Nesse
sentido, tivemos reuniões preparatórias em Nairobi,
Genebra e, a última, em Nova Iorque.
Rapidamente, tentarei sintetizar os aspectos da
conferência em si. Em primeiro lugar, é bom lembrar
que toda conferência das Nações Unidas tem, além
da conferência formal, oficial, uma série de eventos
paralelos muito importantes, realizados antes ou durante a conferência.
Com relação à Habitat 11, real"lzada em Istambul,
houve quatro grandes grupos de conferências paralelas: a primeira foi a Assembléia Mundial de Cidades e
Autoridades Locais, realizada nos ã~as 30 e 31 de
maio, portanto, antes ela conferência; o Fórum de Parlamentates para a Habitat I~ realizado em 31 e 1• de
junho; os Diálogos do Século XXI, com a presença de
grandes especialistas mundiais, que ocorreu no período de 4 a 10 de junho; e o Fórum Paralelo das Organizações Não-Governamentais, cujas reuniões aconteceram durante a grande conferência.
.
O programa oficial, iniciado no dia 3 de junho,
presidido pelo Presidente da Turquia - a coriferência foi inaugurada pelo Secretário-Geral da ONU,
Boutrus-Ghali ·, definiu passos muito importantes.
Além dos aspectos organizacionais do encontro, ficou definido que, naquela oportunidade, seriam discutidos os assuntos ligados à situação dos aluais
assentamentos urbanos em todos os pafses, um
programa Habitat que sintetizaria objetivos, princrpios e compromissos que as nações assumiriam
naquele grande encontro e, sobretudo, um plano de
ação que seria implantado pelos pafses que aprovassem essas teses.
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O Sr. João Rocha- Concede-me V. Ex" um
aparte?
O SR. COunNHO JORGE - Vou apenas con·
cluir o raciocfnio.
Esse plano de ação contaria com a participação das autoridades locais, do setor privado, das entidades não-governamentais, dos partamentares, no
conhecimento dessa problemática urbana e sobretu·
do a implementação desse grande plano de ação.
Vou conceder o aparte, lembrando que, em seguida, irei tecer considerações sobre o desenvolvi·
manto das várias reuniões e as decisões mais importantes aprovadas por consenso naquele grande
encontro de Istambul.
O Sr. João Rocha • Nobre Senador Coutinho
Jorge, estava eu em meu gabinete, ouvindo o pronunciamento de V. Ex" sobre a conferência recentemente realizada • na qual V. Ex" teve presença marêante • para tratar dos problemas básicos da f\uma·
niclade. A nossa pieocupação é exatamente trazer
soluções para os nossos problemas, que são tão pequenos. Falo pequenos, porque tivemos c) grande
dele® de nascer grande. Somos um país de 8,5 mi· •
lhões de quilõmetros quadrados. Neste _instante,
vejo a Senadora Marina Silva nos olhando, talvez
querendo dizer aquilo que queremos falar. A região
que V. Ex" representa, que a Senadora Marina Silva
representa, que o Senador José Bonifácio, aqui ao
meu lado, representa, é a maior em área territorial:
Na mesma proporção, tem também uma grande mi·
séria. Talvez porque o País, que é tão grande, se
restrinja ao Sul e ao Sudeste. Será que vale a pena
ser um pais tão grande? Será que vale a pena defender a unidade nacional, enquanto o Sul e o Sudeste nos consideram como pária. Por que pária? A
Amazônia é pária porque ela não produz. Ela mantém o pulmão do País e não está gerando nada. En·
tão, o que vale a Amazônia para a atividade produli·
va do Pais? Aquele cidadão que decide, em São
Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em resumo, na Região Sudeste, não tem a dimensão verdadeira de que representamos 46% da área territorial do Pais. Percebo que o nobre Senador está mui·
to preocupado. E V. Ex" que tem uma bagagem tão
grande ela realidade, como ex-Prefeito de Belém,
como ex-Secretário de Planejamento do Estado do
Pará, e ar me pergunto • pois sou humilde Senador
do Estado de Tocantins· o nosso Estado do Tocantins tem uma área territorial de 287 mil quilõmetros
quadrados; e o que é o Tocantins? É um Estado que
tem uma área maior do que mu~os Estados do Sul e
Sudeste do Pais. O que ele faz? Ele mantém a inte-
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gridade ecológica, mantém aquela preocupação da
defesa da ecologia do País, mas mantém um povo
miserável, um povo humilde, que não dispõe de um
serviço educacional nem de saúde eficientes. Af vejo
que entre nossos amigos, nossos irmãos do Sul,
como V. Ex" tocou no assunto, uma polémica funda·
mental, e importante. Há cidadãos que defendem as
macrocidades, os pólos de desenvolvimento vão ser
necessários às macrocidades, como São Paulo, que
possui hoje· para V. Ex" ter uma dimensão· 4 milhões de miseráveis. Vamos dimensionar isso por varejo: o que são 4 milhões de miseráveis em São Paulo? É a população de Goiás e Tocantins. Quando
vejo aqueles teóricos defendendo que a safda para
a humanidade está na macrocidade, me faço uma
pergunta e peço o raciocínio de todos nós: se defendemos a macrocidade, por que Tocantins tem que
ser uma unidade federada do País? Se Tocantins
fosse um Estado independente, teria a maior reserva
mineral do Pafs. Eu diria a V. Ex" que o Tocantins,
dentro de uma pesquisa estimatiVa da Vale do Rio
Doce será, a partir de 1997, o primeiro produtor de
ouro do País, a um custo 60% menor do que o ouro
que hoje a Vale do Rio Doce extrai em Serra Pelada.
Logo, este País tem um grande deleito, porque é
grande, e a maioria dos brasileiros não tem noção
da geopolftica, da gececonomia do País. Então, V.
Ex" que participou desse Congresso tão importante
para o Pafs e para o mundo, temos que trazê-lo para
a realidade do Brasil. O Tocantins, hoje- dentro do
contexlo, esquecendo essas macrocidades que
aqueles teóricos defendem -, seria um grande Estado, o maior produtor de grãos do mundo em área
tenritorial, porque o Tocantins tem hoje a grande reserva de várzea do País. E para viabilizar essa reserva de várzea, digo a V. Ex" que o dispêndio de
recurso seria muito pequeno, seria só de US$200
milhões. Tenho certeza absoluta que no intercâmbio
comercial seria muito pouco para o Japão e para a
China Comunista saber que hoje o País todo produ·
zindo onze milhões de toneladas de arroz, só o Estado do Tocantins, com investimento de US$200 mi·
lhões poderia produzir cinco milhões de toneladas
de grãos. Então, digo a V. Ex" que temos que sair da
teoria e começar a partir para a prática. Vejo a Senadora Marina Silva que conseguiu junto ao Presidente Fernando Henrique viabilizar recursos de
US$20 milhões junto ao BASA por meio do FNO.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Perdão, Senador João Rocha, se V. Ex" se entusiasmar
muito pelo aparte, sobrará pouco tempo para que o
orador conclua o seu pronunciamento da tribuna.
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Regimentalmente, o aparte tem uma limitação de
tempo. V. Ex" sabe disso.
O Sr. João Rocha • Sr. Presidente, o assunto
é muito importante. Eu gostaria de citar o exemplo
da Senadora Marina Silva, que é da nossa Região.
O Senhor Presidente da República ficou empolgado,
porque a Senadora Marina Silva conseguiu US$20
milhões para que aqueles empresários da Região
Norte do País • não os do meu Norte, mas os do
Norte de S. Ex" • gerassem projetes auto-sustentáveis na Região Amazônica. Nesse aspecto, percebemos como somos incompetentes nesta Casa. O
Banco da Amazônia administra mal o nosso recurso.
Fiz um relatório, que, inclusive, distribuí aos nossos
Colegas Senadores, para mostrar-lhes que os recursos do BASA são mal distribuídos na Região Amazônica. Acompanho o FNE e o FCO e percebo que
uma migalha empolgou a Senadora Marina Silva. O
oosso Presidente, o nosso aliado, realizou uma
grande festa no Palácio do Planalto, liberando
US$20 milhões para as empresas auto-sustentáveis
da Amazônia. Eu gostaria de ãiZer a V. Ex" que o
Norte do Pafs é composto por sete Estados • o meu
Estado está presente nesse contexlo. Temos muitas
coisas a fazer por Tocantins, pelo Acre, por Roraima, pelo Amapá, por Rondônia, por Manaus, mas,
lamentavelmente, estamos assumindo um comportamento das macrocidades, das macroeconomias, esquecendo-nos de que se formos viabilizar, nobre Senador Coutinho Jorge, as soluções das grandes cidades, temos de transportar este Pafs para micropaíses.
Muito obrigado a V. Ex".
O SR. COUTINHO JORGE • Senador João
Rocha, comungo de suas inquietudes, o que mostra
que este Pafs precisa não só de uma polftica de desenvolvimento regional justa, mas também de uma
polftica urbana que resolva problemas gravíssimos
como o do momento atual: 113 milhões de pessoas
urbanas vivem no Brasil, 75 milhões não possuem
esgoto sanitário, 20 milhões não possuem água encanada e 60 milhões não possuem coleta de lixo, só
para dar idéia de três grandes indicadores.
Além disso, é irreversível o processo de urbanização no mundo e no Brasil. O Brasil praticamente
já está chegando a 80% da população na área urbana.
Então, nesse aspecto, centraliza-se a nossa
preocupação de que a problemática urbana é irreversfvel em nível mundial e, particulannente, em ní·
vel dos países subdesenvolvidos como o Brasil. Temos que definir poiRicas que tentem enfrentar essa
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problemática e minimizar os seus eféttos negativos,
como me referi. Mas as suas inquietudes são pertinentes. Concordo, como homem daquela região, de
que mereceriam por certo um grande debate, que
talvez, em parte, fuja do escopo do meu pronunciamento.
VoHo ao que dizia. AS'reuniões oficiais desenvolveram-se em três grandes fóruns: o Plenário Ofi.
cial, o Comitê 1 e o Comitê 2. No Plenário Oficial
aconteceram as reuniões mais importantes em termos das personalidades lá presentes. Chefes de Estado manifestaram suas inquietudes. Houve também
naquele fórum o Encontro em que se premiaram as
iniciativas consideradas as melhores do mundo. A
experiência brasileira foi uma das 12 selecionadas
pelas Nações Unidas entre as 100 experiências lá
apresentadas. Refiro-me àquela realizada em Fortaleza, Ceará, por uma ONG, um trabalho importante
que já foi debatido na Comissão Temporária do Senado Federai.
O Comttê 1 foi aquele responsável pela discussão dos documentos fundamentais do grande En·
contro, ou seja, a Declaração de Istambul e a Agenda Habitat com o plano de ação que deverá ser seguido por todos os pafses signalários.
Esse Comitê enfrentou uma série de dificulda·
des. Questões já resclvidas foram levantadas pelos
pafses asiáticos islâmicos e tiveram de ser novamente debatidas.
Devo dizer que, dentre os temas objeto das
discussões mais importantes, destacam-se aqueles
que se referem ao direito à habitação e às obrigações de responsabilidade dos governos na solução
dos problemas especificas dos assentamentos urbanos. Esse foi um tema importantfssimo, além, é claro, do assentamento urbano implantado de forma
sustentável nas várias regiões do mundo.
Outro tema importante diz respeito às formas
inovadoras de cooperação internacional para os assentamentos urbanos. Foi também feita uma revisão
do papel do Centro do Habitat, que hoje é em Nairóbi, África.

É importante salientar que o Brasil foi agraciado
com uma nova sede, que será implantada este ano na
cidade do Rio de Janeiro, onde se vão discutir os
suntos relativos ao Habitat na América Latina.

as-

Também quero referir-me ao terceiro grande
fórum: o Comitê 2, que foi o responsável por recolher as teses e propostas apresentadas nos fóruns
paraielos, aos quais já me referi anteriormente. A
forma de participação representou uma inovação internacional, pois a sociedade civil organizada, todas
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as entidades que participaram daquele encontro puderam ser ouvidas nos vários fóruns paraielos e,
posteriormente, essas teses foram sintetizadas e encaminhadas para o grande debate no Comitê 2.
Para que V. Ex"s tenham uma idéia da importância desses encontros, quero dizer que, do Comitê
2, além, é claro, das várias Organizações Não Governamentais, participaram e levaram sua contribuição representantes de associações internacionais e
autoridades locais, como prefeitos de várias cidades
domundo.
· ·
Também estiveram presentes o fórum das empresas, o fórum das fundações, o fórum dos parla·
mentares, o fórum de academias de ciência e engenharia e o fórum dos profissionais e pesquisadores,
como também o fórum sindical, que levou a sua
grande declaração relativa à ação global para moradia e para emprego, além. do fórum destinado aos
vários sistemas das entidades que compõem as Nações Unidas.
Não vou me alongar, pois estamos encaminhando o nosso relatório e vamos discuti-lo exaustivamente durante o segundo semestre, no plenário
da Comissão Temporária Ela teve o seu perfodo
prorrogado para que pudéssemos discutir uma politica urbana de interesse para o Brasil.
Os pontos polêmicos apresentados nesse
grande Encontro resumidamente foram: famOia, endividamento externo, comércio e a transferência de
tecnologia como elementos relevantes para o assentamento urbano .e, sobretudo, o direito à moradia,
um tema aHamente polêmico e favoravelmente resolvido pelas delegações.
Particularmente, a delegação brasileira teve um
papel relevante, porque coordenou a parte relativa ao
direito de moraãa de forma muito inteligente e sutiL
· A atuação da delegação brasileira nos encontros oficiais e paraielos foi altamente positiva Deram
a sua contribuição efetiva não só os parlamentares
ali presentes mas também as entidades não-governamentais e os represen!arrles de prefeituras e go-

vernos estaduais.
Tivemos, no dia 3, uma reunião com a primeira-dama do Pais, D. Ruth Cardoso, que discutiu com
toda a delegação brasileira. Nessa oportunidade, pudemos mostrar as nossas inquietudes.
A participação da delegação brasileira foi
exemplar. Talvez a delegação brasileira tenha sido a
mais harmônica: parlamentares, membros do Governo e entidades ambientalistas discutiram os assuntos de forma coerente. Foi uma grande vitória do
Pais, não tenho dúvida.
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Em síntese, quero dizer que um dos resultados
mais relevantes foi o documento, produzido pela Assembléia Mundial das Cidades, chamado Declaração Anal sobre a problemática urbana mundial.
O Fórum Mundial dos Parlamentares assumiu
o compromisso de que seus parlamentos discutiriam
as teses, as estratégias ali adotadas, implantandoas por meio de pol ~icas especfficas a cada realidade. É um compromisso que temos, os Parlamentares do Senado e da Câmara que ali estivemos, de,
dentro da nossa comissão e, posteriormente no plenário deste Senado e da Câmara, discutir o que chamamos de urna Pol~ica Urbana Global, que vai tratar da gestão urbana, da habitação, de saneamento
urbano, de transporte coletivo, da problemática ambiental urbana, como subsegmentos fundamentais
dessa grande pol~ica.
Informo que já há uma linha básica do Governo
Federal, mas que, a partir dos compromissos que o
Brasil assumiu em Istambul, temos, como parlamentares, o dever de discutir, de forma urgente, essa polftica urbana, para que, ainda este ano - se tudo leva
a crer que haja o entendimento entre as duas Casas
-, esSa. discussão se faça a nfvel global no País.
Desse grande encontro mundial participaram vários
segmentos da sociedade brasileira, voltados para a
problemática urbana.
Teremos condição de discutir e aprovar urna
política urbana para o Brasil que envolverá - claro - a
problemática das grandes metrópoles, como São
Paulo e Rio de Janeiro, mas também atenderá à
problemática relacionada às pequenas e médias cidades.
Não tenho dúvida de que é um momento importantíssimo, oportuno para que possamos discutir
esses ternas relevantes para o Brasil. Não podemos
continuar sem uma pol~ica urbana que envolva uma
política de saneamento, habitação e transporte coletivo, fundamentais para superar problemas gravfssimos que afligem o nosso Pars e, particularmente, as
populações que vivem nas grandes, pequenas e médias cidades.
Não vou considerar os aspectos mais técnicos
das teses ali apresentadas. Quero voltar a concentrar-me nos resultados. Oportunamente - quem sabe
na próxima semana-, poderei fazê-lo, mas quero dizer a V. Ex"s que a nossa Comissão, a partir de
agosto, ouvirá o Sr. Jorge Villenhein, que foi Secretário-Geral Executivo Adjunto dessa grande Conferência, que nos vai trazer a síntese dessas grandes
decisões. Ele é um grande planejador urbano, participou desse Encontro e será o primeiro grande com-
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panheiro que participará da fase final da comissão
do Senado que vai discutir essa política.
Quero, sinteticamente, fazer uma avaliação final de pontos posijivos resultantes do Encontro.
A conferência foi polémica, e somente na madrugada do dia quatorze houve um consenso possrvel entre as delegações na tentativa de aprovar o
documento final, que é a Declaração de Istambul e o
Agenda Habitat, ou seja, o grande plano de ação.
A polêmica foi em função de problemas ligados
a alguns conceitos que envolviam interesses islâmicos, católicos e de outros grupos. No final, entretanto, o bom-senso de todos fez com que se chegasse
a um consenso razoável. Lembro que nas reuniões
da Nações Unidas não há votação, porque a aprovação do documento tem de ser por consenso, mesmo
que haja ressalvas, como ocorreu.
Entre as grandes conquistas daquele Encontro,
tjvemos como pontos positivos:
1 - a reafirmação universal do direijo à moradia
como um dos direijos humanos fundamentais;
2 - a afirmação de que os despejos forçados só
devem ocorrer em última instância, de acordo cóm a
lei, com respeijo aos direijos humanos dos desalojados e com medidas compensatórias para resolver a
sua situação;
3 - a reafirmação dos direijos humanos como
elementos indispensáveis à consecução do desenvolvimento sustentável dos assentamentos urbanos;
4 - a confirmação da necessidade de cooperação internacional na esfera dos assentamentos urbanos;
5 - a sobrevivência e o provável fortalecimento
do centro das Nações Unidas, na África, em Nairóbi,
sobre assentamentos urbanos, e a sua regionalização por toda a terra, no sentido de termos instrumentos institucionais e operativos;. como o que será
instalado no Rio de Janeiro, para discutir essas
grandes polfticas, essas grandes propostas de interesse não só do Brasil, mas do mundo.
O Sr. João Rocha - Permite-me V. Ex" um
parte, nobre Senador?
O SR. COUTINHO JORGE - Se a Presidência
me permitir, concedo a palavra mais uma vez ao Senador João Rocha
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Eu
solicitaria a V. Ex", Senador João Rocha, que fosse
breve em seu aparte.
O Sr. João Rocha - Nobre Senador Eduardo
Suplicy, penso que a tese que defendemos neste
momento é a mesma de V. Ex": temos que buSC"•
para o País uma solução que integre a sociedac._,
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aquele volume expressivo dos desprezados, dos
que não participam da receita, dos que não participam da cidadania. Vejo a empolgação do Senador
Coutinho Jorge e retroajo ao pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, que preside esta Casa neste
momento, quando S. Ex" defendeu a renda mínima.
Confesso que não dei muito valor, não me preocupei
naquele momento, não me aprofundei naquilo que
S. Ex" estava defendendo e na dimensão do seu
projeto. Vejo que o Brasil cresce nà concentração de
riqueza. Se analisarmos a última e a penúHima década, veremos que não crescemos nada na divisão
de riqueza, na divisão da defesa do ser humano.
Hoje, quando V. Ex", Senador Coutinho Jorge, expressa-se nesta Casa, trazendo um tema tão importante, quero dar uma dimensão muito malar, mais
profunda. Não se resolve o problema de um país
com as partículas, estas têm que fazer parte de um
todo. E esse todo, chego à conclusão de que é a
distribuição honesta e sincera da riqueza. O Plano
Real está em vigência há dois anos. Sou um aliado
do Presidente da República, mas me preocupa muito ver aqueles teóricos que não buscam solução,
que não buscam a realidade. V. Ex", entretanto, retoma dessa conferência, afirmando que todo cidadão tem direito à habitação e à cidadania. Eu defendo a cidadania, mas vejo que hoje temos que sair do
teórico e partir para o prático, que é buscar a solução na distribuição equânime da riqueza nacional.
Não considero ideal nem essencial a forma e o modelo que temos hoje. Quando V. Ex" fala que temos
que aprofundar e buscar soluções práticas e objetivas para resolver o problema social do País, concordo com V. Ex", porque estamos cheios de teorias, de
projetes, mas há pouca prática, poucas soluções. Há
aquela expressão latina, que diz res non verba, ou
seja, coisa não é palavra. Estamos, pois, cheios de
palavra e com pouca ação. Gostaria que, neste momento, esta Casa, o Senado da República, começasse a aprofundar a discussão de soluções para o
País, não ficando apenas na teoria, nobre Senador
Coutinho Jorge. Tenho por V. Ex" uma grande admiração e um grande apreço. Vejo que a participação
de V. Ex" neste Congresso é muHo importante, como
também é importante a preocupação do Senador
Eduardo Suplicy de buscar uma forma prática para
viabilizar aquilo que defendemos na teoria. Esta
Casa, que representa 155 milhões de brasileiros,
deve começar a sair das palavras, daquela preocupação teórica. Precisamos ser práticos, buscando
soluções. Tenho certeza de que ,V. Ex", de que o Senador Eduardo Suplicy e de que a maioria desta
Casa querem soluções para o País. Vamos ficar na
seguinte tese: res, non verba - expressão que
aprendi quando estudante ginasial -, ou seja, 'fatos,
não palavras'. Muito obrigado pela oportunidade do
aparte.
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O SR. COUTINHO JORGE - Senador 'João
Rocha, agradeço suas colocações, mas lembro que
a sua inquietude maior, com a qual concordo, é a de
que o Brasil é o País da mais desigual distribuição
de renda em nível mundial.
Gostaria de lembrar do seguinte dado: os 10"/o
mals pobres recebem 0,8% da renda nacional, e os
1% mais ricos recebem 15% da renda nacional.
Essa é uma disparidade brutal!
E não há dúvida alguma de que o grande problema, em nivel mundial, entre outros, diz respeito
ao desemprego. Como V: Ex" colocou, o desemprego é uma realidade inquestionável não somente· no
Brasil, mas no mundo inteiro.
Estive em uma reunião em Bruxelas - apenas
para dar um exemplo -, como representante do Parlamento Latino-Americano, juntamente com outros
Parlamentares brasileiros, num encontro com o Parla.rnento Europeu, portanto; de países altamente desenvolvidos. Quando levantamos a nossa inquietude
quanto ao problema do desemprego no Brasil, eles

ironizaram.
Segundo Deputados alemães e italianos, na
Europa desenvolvida haverá gerações inteiras que
se formarão e não trabalharão.
·
Quando falei em 6%, 7% de desemprego, eles
riram.
A Espanha está com 20% de desemprego e a
perspectiva é aumentar, pelo simples dilema e con- ·
tradição de que, à medida em que a tecnologia se
incrementa, há desenvolvimento, mas há geração de
desemprego. Trata-se de um ciclo, como o que ocorreu durante a Revolução Industrial, quando houve
muitos desempregos. É a readaptação do ciclo económico.
·
Mas o Brasil é um País grande - como V.Ex"
considerou - com potencialidades imensas de desenvolvimento; basta uma política coerente, que tente redistribuir a renda, uma polilica de desenvolvimento económico, social, regional e urbano.
Como discutimos nesse Encontro, o nosso
País é viável, tem possibilidades de resolver o problema de desemprego; a Europa desenvolvida, não,
pois chegou ao topo e, conseqüentemente, tem pouquíssimas possibilidades de resolver esse problema
gravíssimo.
O Brasil é um País grande, importante e tem
potencialidades excepcionais. cabe a nós, brasileiros, Parlamentares, homens públicos, lutar para definirmos políticas globais, regionais, justas, que superem ou reduzam a má distribuição de renda, que
permitam a geração de emprego e que mudem a
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realidade injusta, não só do campo, como também
da cidade, que ainda degrada a realidade brasileira.
Com essas considerações, Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, encerro o meu discurso, lembrando que, oportunamente, farei um detalhamento
maior dos grandes compromissos que o Brasil e todos os países do mundo assumiram nesse grande
Encontro de Istambul.
Mas, após essa reunião, o mais importante não
é a teoria, mas, sim, tentar conceber uma política urbana que tente, dentro de uma realidade brasileira,
resolver os graves problemas urbanos e sociais que,
infelizmente, ainda dominam a realidade brasileira.
Esse é o nosso· grande compromisso.
Esperamos que, no segundo semestre, o Governo brasileiro, juntamente com o Congresso Nacional e com a sociedade civil organizada, possa .
discutir uma política urbana global que possa resolver esses impasses graves, a fim de que possamos
honrar os nossos compromissos assumidos na gran- .
de Reunião das Nações Unid.as em Istambul. MuitG.
obrigado.

Durante o discurso do Sr. · Couünho
Jorge, a Sra. Ma.ina Silva, deixa a cadeira
da presidência, que é · ocupada pelo Sr.
Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, para uma
comunicação inadiável, por cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tentarei ser breve.
Gostaria de me referir, rapidamente, a uma
.atéria divulgada pelo Jornal Nacional da Rede Globo, na terça-feira, em que mostraram as inúmeras irregularidades que o Governador Orleir Cameli está.
cometendo.
Essa matéria foi muito oportuna porque, em
todo o interior do meu estado, os Senado.res estão
sendo caluniados de serem os responsáveis pelo
embargo das estradas, e não têm como se defender,
porque a maioria das rádios está nas mãos do Governador, com raríssimas exceções. Então, através
daquela matéria, a população teve a oportunidade
de ver o que, na realidade, está ooorrendo, ou seja,
que os problemas que o Acre está vivendo são em
função do Governo desastroso realizado pelo Sr. Orleir Cameli.
·
A m-• ·,;a mostra um ato vérgpohoso do Go..,a
e contratou sua empresa, sua própria
ara executar obras do estado, no epi"" das Brs 364 e 317, mais particularmente o tre-

00541

cho que liga Tarauacá a Cruzeiro do Sul. O Governador utilizou-se da seguinte manobra: a empresa
vencedora da licitação sub-rogou o contrato para
uma outra, que, por sua vez, contratou a empresa
do Governador, pregou uns adesivos sobre o nome
Mahmud Cameli como se fosse uma outra empresa,
quando, na realidade, os serviços estão sendo prestados pela empresa do Governador, o que é proibido
por lei.
Não ficou só nisso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, ele está sendo responsável por todo o
transporte dos materiais necessários à construção
da estrada, que está sendo feito por suas empresas.
Como se isso não bastasse, ele comprou cimento avulso na Venezuela, ensacou no Estado do
Amazonas e o corilprou, o cimento é dele mesmo,
somente com uma nova embalagem. Realmente, é
um episódio lamentável! ..
O Jornal do Brasil, em sua edição do dia 1O,
publicou uma. matéria.na qual diz_ que o Proourador
Geraldo BrinderG estaria avaliando a possibilidade
de intervenção no Estado do Acre_, em função da
violência policial e dOeS inúmeros crimes praticados
pelo Governador, principalmente no que se refere à
improbidade administrativa.
Sr. Presidente, e para não dizer que não falei
de ·flores e de coisas boas nesta tarde, gostaria de ·
fazer um registro de uma matéria que saiu no Jornal
Folha de S.Paulo, no dia 1O, em que faz menção às
cidades que tiVeram escolhidos os seus projetas de
cidadanias como sendo os melhores.
Foram escolhidas dezoito atividades de realização pública, envolvendo estados e prefeituras, das
quais· oito são do Partido dos Trabalhadores. Isso
quer dizer que o PT tem competência e credibilidade
para governar este Pafs, porque. temos, no total,
mais de cinco mil prefeituras, e o PT conseguiu se
destacar, num número de apenas· dezoito, com oito..
E sabemos que temos uma quantidade muito pequena de prefeitos. Mas o que perdemos em quantidade
ganhamos em qualidade.
. Dos estados premiados, os dois do PT foram
premiados, graças a Deus.
Gostaria também de dizer que, das oito Prefeituras que tiveram seus projetas premiados, a Prefeitura de Rio Branco foi a única a ter dois projetas,
uma é a Casa Rosa Mülher, de recuperação de meninas prostituídas e o outro é o Programa de Assentamento do Prefeito Jorge Viana, no Pólo Agroflorestal.
Com estas palavras, quero áiZer que, em time
que está ganhando, não se deve mexer. A Prefeitura
de Rio Branco está em boas mãos.

·--
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uso a tribuna neste final de tarde para comunicar que estou encaminhando à Mesa um projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a criar urna unidade descentralizada da Escola Técnica Federal de Pernambuco no
Municfpio de Caruaru.
Justifico o meu projeto, Sr. Presidente. A cidade de Caruaru possui um parque industrial muito importante e um ocmércio que é reconhecido como um
dos mais prósperos de toda a região Nordestina. O
seu sistema educacional, que é de boa qualidade,
em termos de ensino de 1°, 2" e 3" graus, ressentese da presença de uma unidade da Escola Técnica
Federal que possa formar técnicos de nfvel médio
para atender às necessidades do setor produtivo da
região.
Caruaru, lamentavelmente, tem comparecido ·
ao noticiário nacional em função da tragédia da hemodiálise. Mas considero isso um acidente, urna vez
que se trata de uma cidade próspera, em· pleno desenvoMmento.
·
Como afirmei, o seu setor industrial se desenvolve cada vez mais e .se ressente de mão-de-obra
adequada. ·
...
Apresento esse projeto de lei porque reconheço que a Escola. Técnica Federal de Pernambuco;
localizada em Recife, e as duas escolas localizadas
em Pesqueira e em Petrolina não ·são suficientes
para preparar o número de técnicos em nfvel médio ·
que a região está a necessitar para o seu desenvolvimento.
Por isso o prpjE!tO estabelece essa autorização
para o PodE!r Executivo e; inclusive, dá ao MEC, na
articulação com o Governo do. Estado e a Prefeitura
Municipal de Caruaru, a tarefa. de escolher que cursos profissionalizantes são mais urgentes para serem implantados naquela progressista cidade.
Tenho certeza de que os meus colegas Senadores não fal1arão com o apoio a esse projeto de lei, que,
como disse, irá beneficiar milhares de jovens, dando
terminalidade aos se~ estudos, preparando-os para o
ingresso no mercado de trabalho e fazendo com que
eles possam, de forma efetiva, contribuir para a sua cidadania e para o sustento de suas famlrlaS.
Era o que tinha a dizer, Sr. PresidÉlnte.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente,
a palavra pela liderança do PFL

peço
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V.
Ex" tem a palavra pela liderança do PFL até o término desta sessão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, vou ser breve. Antes de entrar
especificamente no assunto que me trouxe à tribuna,
gostaria apenas de comentar o discurso da Senadora Marina Silva e lamentar que, efetivarnente, os Governos Estaduais do Norte do Pafs, pelo menos a
sua grande maioria, estejam entregues a governadores que têm demonstrado a sua inaptidão para, pelo
menos, a Administração Pública.
Quanto ao caso especffico da Senadora Marina Silva relatado aqui, não entro em detalhes, porque não conheço. Mas amanhã, neste plenário, farei
um discurso demonstrando. absurdos que estão sendo feitos pelo Governador de Roraima, inclusive o
d~sVio de recursos da Secretaria de Educação do
Estado para empreiteiras ligadas a deputados estaduais e a S. Ex" próprio, · ·. · .
Gostaria, Sr. Presidente, nesta noite, <je registrar a importância da votação de ontem na ~Câmara
dos Deputados nó tocante ã aprovação do CPMF.
TIVE! oportUnidade, neste ano, de ser il relatôr
da área de saúde, trabalho e assistência social do
Orçamento federal para 1.996. E acredito que posso
dar aqui o testemunho de quão importante serão esses recursos da CPMF para comporem a operação
no orçamento do Ministério da Saúde para este ano.
Sem o CPMF seria imposslvel o Ministro Adib Jatene executar pelo· menos uma política razoável de
saúde para o nosso Pafs.
· Sabemos da dificuldade de mais um imposto,
mas sabemos também que, com a aprovação do
CPMF, dá-se um passo importante para se agilizar e
. para se rediscutir a questão da reforma tributária
brasileira, que é emergencial.
Gostaria, em nome do PFL, de aplaudir o esforço pessoal do Ministro, o esforço pessoal de toda
a equipe do Ministério da Saúde e o bom senso dos
deputados federais que, no final, conseguiram aprovaro CPMF, embora com bastante atraso, prejudicando não nós partamentares, não a classe polftica,
não os partidos,: mas a população do nosso País
que hoje tem uma saúde - é preciso que se diga - de
péssima qualidade.
Gostaria de encerrar estas palavras saudando
a aprovação do CPMF e esperando que o Ministro
Adib Jatene, com a sua perseverança, com a sua
competência, com a sua idoneidade, continue a aplicar bem os recursos para que tenhamos condição
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de pelo menos recuperar um pouco a saúde indigente da população brasileira.
Saúdo aqui o Ministro, os deputados e registro
a importância de se refazer rapidamente o modelo
tributário brasileiro para que a saúde não continue
de "pires na mão", dependendo de articulações para
a aprovação de medidas emergenciais como essa.
Mu~o obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Esta
Presidência gostaria de dizer ao Senador Romero
Jucá que o cumprimento ao Sr. Ministro Adib Jatene,
acreditamos, deva ser do Congresso Nacional, até
mesmo de parte daqueles que, por diversas razões,
como é o caso do Partido dos Trabalhadores, votaram contrariamente à matéria. Contudo, certamente
o Ministro Adib Jatene dignificou o cargo e mostrou
o que é acreditar em uma causa tão importante,
como é a da saúde.
Concedo a palavra ao Senador José Bonifácio.
· O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, na história recente do
Brasil, uma classe de pessoas foi guindada ao papel
de personagem principal dos desmandos que acontecem, causa primeira dos enonnes gastos governamentais e, como tal, alvo preferido de governantes, de
grande parte da imprensa e até da própria população,
que facilmente se deixa influenciar pelas aparências.
Essa é a classe dos servidores públicos.
No desastrado e inconseqüenle Governo Coifor, julgava-se que a máquina administratiVa do Estado se encontrava totalmente emperrada e, para
colocá-la em funcionamento a contento, muitos órgãos foram extintos, sem nenhum planejamento,
muitos servidores foram dispensados ou colocados
em disponibilidade, sem qualquer critério devidamente fundamentado. As conseqüências disso, bem
o sabemos, foram desastrosas tanto para o País,
corno para os servidores: alguns setores vitais,
como o da ciência e da tecnologia, foram simplesmente desmantelados, sem que se medissem as
conseqüências do ato e sem que se levasse em
conta o montante de recursos que estava sendo
desperdiçado. Com os servidores, não houve qualquer comiseração, qualquer consideração com a situação individual e familiar de cada um.
No Governo aluai, mudou a forma de investida
contra o servidor - veio ela camuflada sob o manto
de uma necessária reforma administrativa -, mas a
idéia mestra de ter nele o inimigo público número um
continuou.
A conseqüência disso é que, hoje, o funcionário público está acuado, com medo de perder o em-
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prego, inseguro quanto ao seu futuro. Além dessas
ameaças, o seu salário é baixo, e ele ainda carrega
a pecha de ser incompetente, preguiçoso, quando
não marajá ou corrupto. Nessas condições, não
pode, de forma alguma, trabalhar bem.
Para solucionar o problema, o caminho escolhido pelo Governo foi o do terrorismo: quer acabar
com a estabilidade, reduzir salários, dificultar a aposentadoria, dem~ir.
Quando se fala em demitir servidores, em 9*
tinguir órgãos da administração pública, reduzir o tamanho da máquina pública, todos aplaudem. Não se
considera que urna boa máquina administrativa, servidores competentes e dedicados ao trabalho são
essenciais ao bom funcionamento do Estado.
Entre nós, propala-se aos quatro ventos, e todos aceitam corno verdade, que há servidores em
excesso. Entretanto, os hospitais funcionam mal, por
f'llta de médicos, de enfermeiros, de pessoal administrativo; o número de fiscais da Receita Federal,
do lbama, do Trabalho e da Previdência Social é insuficiente e totalmente aquém das necessidades; o
montante de policiais decresce, enquanto a população aumenta e a criminalidade se sofistica; na rede
pública de ensino, muitos alunos estão sem aula por
falta de professores.
Apesar disso, quer-se fazer ver que a solução
para o serviço público passa pela demissão de servidores. Será que, acontecendo isso, os problemas da
saúde, da educação, da segurança serão, num passe de mágica, solucionados? Só mesmo ludibriado
por um ilusionista para se acreditar nisso.
O que há no Brasil, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, não é excesso de servidores; o que há é
má distnbuição: enquanto em alguns setores pode haver excesso, em outros, falta pessoal. Esse, porém, é
· um erro que a Administração poderia facilmente resolver por meio de rernanejarnento. Basta querer.
O servidor é mostrado como pessoa que ganha
altos salários. No entanto, de acordo com dados recentemente publicados pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE, em outubro de
1995, final do ano passado, apenas 0,3"/o (zero vírgula três por cento) dos servidores civis do Executivo ganhavam remuneração superior a R$6.500,00
(seis mil e quinhentos reais). Essa é uma distorção reconheço -que, no entanto, atinge apenas cerca de
1.700 (mil e setecentos) funcionários. Por que não
falar do outro extremá, em que 11 ,8% dos servidores (onze vírgula oito por cento), o que dá 66.600
(sessenta e seis mil e seiscentos servidores), ganham remuneração total inferior a R$500,00 (qui-
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nhentos reais)? Ou por que não falar daqueles 3%
(três por cento) de servidores que precisam mensalmente receber uma complementação salarial porque
o seu vencimento básico é inferior a um salário mínimo? Grande parcela dos servidores públicos no Brasil, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tem salário relativamente baixo. Seteota e sete vírgula sete
por cento (77,7%) deles recebem remuneração total
inferior a R$1.500,00 aí incluídos, naturalmente,
aqueles 11,8% que recebem menos de R$500,00
por mês.
Atualmente, há verdadeira obsessão no Governo pela redução do número de servidores, seja pela
demissão pura e simples, seja pela demissão voluntária. Se formos, entretanto, verificar os dados oficiais diwlgados pelo MARE, veremos que, entre
1989 e 1995 o montante de servidores vem-se reduzindo ano a ano, já tendo, nesse perfodo, passado
de 712.740 para 567.689, significativa redução de
20,3% em apenas 6 anos. Nas empresas estatais e
nas sociedades de economia mista, o decréscimo foi
igualmente significativo: entre 1989 e 1994, a redução de pessoal foi de 18,8%, passando.de n5.868
funcionários para 629.n1.
Considerando-se o panorama geral do serviço
público federal, há no Brasil cerca de 939 mil funcionários, incluindo civis e militares. Para uma população de 151 milhões de habitantes, isso dá uma relação de um servidor público federal para 160 habitantes. Para termos um parâmetro de comparação, nos
Estados Unidos há 2.939.422 servidores federais
para uma população de 248.709.873 habitantes, o
que dá uma relação de um servidor para cada 84
americanos. Serâ que os nossos servidores são melhores e mais eficientes do que os de lá? Serâ que lá
há funcionário de mais? Ou serâ que aqui é que há
funcionários de menos?
Ter um corpo de funcionários eficiente e produtivo não é nenhum privilégio ou uma situação apenas desejável. Não é, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Esta é uma necessidade de qualquer nação, a qual não serâ conseguida com o destrato dos
funcionários ou com a sua desmoralização perante o
País ou, ainda, com a negação de um salário justo,
como tem acontecido entre nós.
Por que não providenciar mecanismos adequados de formação, de treinamento ou de reciclagem
dos servidores, em vez de falar de sua incompetência ou do seu despreparo? Por que não proporcionar-lhes um ambiente agradável de trabalho, para
que possam ser eficientes, em vez de dificultar a sua
aposentadoria, de ameaçá-los com corte de salários
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e de vantagens que existem para compensar a pouca remuneração recebida? Por que não tomar providências concretas para que as distorções sejam corrigidas, em vez de ficar apregoando aos quatro ventos que alguns poucos privilegiados recebem polpudos salários? Por que não corrigir anualmente o seu
salário, como ocorre com todos os outros trabalhadores, em vez de impor-lhes arrochos e sacrifícios
que não são exigidos de outros setores da Nação?
Se o serviço público vai mal, se não há continuidade administrativa, a culpa não é dos funcionários, mas do próprio Governo, que não sabe conduzir de forma correta uma polilica consistente de Administração Pública, que trabalha abertamente contra a uniformidade de conduta na Administração, ao
promover constantes trocas de chefia, simplesmente
para acomodar interesses, e que confia essas mesmas chefias a pessoas estranhas ao serviço público,
descumprindo um preceito constitucional que manda
dar preferência ao pessoal da própria carreira.
Não nego, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que haja problemas no serviço público ~ileiro.
Sei que os há e são problemas graves que precisam ser criteriosamente resolvidos. Por outrillado,
se o País ainda funciona é porque há um número
grande de servidores que são competentes e que se
dedicam ao trabalho com afinco e disposição, independentemente de governo. Não se pode, porém,
deixar que esses se percam e se desmotivem. Da
solução que se dar a esse problema dependerâ o
sucesso ou fracasso do Governo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na
fomna do art. 213 do Regimento Interno, os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Odacir Soares e Carias
Wilson.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tramitam na Câmara dos Deputados dezoito projetas de lei que tratam da Alds. O número significativo não se deve ao
acaso nem ao capricho dos pariamentares. Deve:.se,
isto sim, às caracterfsticas da doença, que não respeita idade, sexo ou classe social.
De fato, Sr. Presidente, a Aids é fatal. Ao contrârio de outras moléstias sérias cuja taxa de letalidade nunca atinge os 100%, a síndrome da deficiência adquirida condena à morte todos os que apresentam os sintomas de infecção pelo vfrus.
Além disso, o ataque do HIV não se mostra
imediatamente. Pode passar despercebido por mui-
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tos anos. E aí reside um grande risco. Enquanto não
sabem que estão infectadas pelo HIV, as pessoas
disseminam a doença. Pior. São algozes inocentes,
propagadores da morte sem que saibam disso. E os
parceiros vêm-se presas de uma armadilha que lhes
custará a vida sem que tenham tido qualquer indício
do risco que correm.
Há mais. A Aids ceifa a vida da pessoa em plena atividade produtiva. O maior contingente de suas
vítimas está na faixa dos dezenove aos quarenta
anos. Grande, Senhor Presidente, é o custo social
que as perdas humanas representam, sobretudo se
levarmos em conta a frustração da contribuição de
uma pessoa que morre no início ou no meio carrúnho de sua vida economicamente ativa.
Não podemos esquecer também, Senhor Presidente, o vulto dos gastos diretos e indiretos do tratamento dispensado aos portadores do vírus HIV.
Cito um número para dimensio!lar o tamanho do
problema. A estimativa de custo de atenção hospitalar aos pacientes com Aids com sobrevida mêdia de
seis meses é de 16.700 dólares, não incluindo ar o
custo de medicamentos imprescindíveis como o
AZT. Esses valores fazem da Aids ameaça concreta
ao equillbrio financeiro do Sistema Único de Saúde

sus.
É pelas características particulares dessa
doença aterradora que os pa~amentares se empenharam na apresentação de projetas de lei visando,
por um lado, à disseminação de informações sobre
formas de prevenir o mal e, por outro, alternativas de
diminuir o peso financeiro que um aidético representa para si e para a famma
Dos dezoito projetas em tramitação na Câmara
dos Deputados, oito se restringem a duas temáticas.
A primeira é a da obrigatoriedade de divulgação, por
meios de comunicação social, de mensagens educativas ou informativas sobre a doença e suas formas
de prevenção. A outra, a isenção de impostos para
portadores do HIV ou doentes com Aids e seus familiares.
Sobre o primeiro tema obrigatoriedade de divulgação encontramos quatro projetes de lei, todos
oriundos da Câmara dos DeputadoS. São eles:
PL 3.186-A/92, do Deputado José Fortunati,
que 'toma obrigatória a exibição, nas salas de cinema do país, de filmes contendo recomendações sobre a Aids'. Com parecer favorável da Corrússão de
Educação, Cultura e Desporto, está aguardando parecer da Comissão de Seguridade Social e Famma
desde 22 de junho do ano passado. Sua relatara é a
Deputada Marta Suplicy.
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PL 339/95, do Deputado Jaques Wagner, que
'institui a obrigatoriedade de veiculação gratuita, pelas errússoras de rádio e televisão do país, de mensagens alusivas e formas de prevenção contra a
Aids e dá outras providências'. Tendo por relatara a
Deputada Jandira Feghali, encontra-se em tramitação na Comissão de Seguridade Social e Famma
desde 31 de outubro do ano passado aguardando
parecer.
PL 349195, da Deputada Ana Júlia. Por ser de
igual teor que o projeto de lei 339195, tramita apensadoaele.
PL 792195, do Deputado Humberto Costa, que
'dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis,
pousadas, pensões e congêneres colocarem à disposição de seus usuários preservativos e material
educativo (cartazes, folders, panfletos e outros) sobre doenças sexualmeme transmissfveis e Aids, em
Sl,las dependências'. Tendo por relatara a Deputada
Rita Camata, tramita na Comissão de Seguridade
Social e Famflia, onde recebeu parecer favorável,
com substitutivo em 6112195.
Todos eles, Senhor Presidente, têm méritos e,
examinados pela Câmara dos Deputados e, após,
pelo Senado, por certo serão aperfeiçoados e terão
corrigidas possíveis falhas e alguns abusos. É o
caso, por exemplo, do PL 792195.
No art. 1•, obriga a fixação, em local visfvel, de
material educativo sobre doenças sexualmente
transmissfveis, em motéis, hotéis, pousadas, pensões, albergues e congéneres, bem cómo a disponibilidade de preservatiVos aos usuários. Mas o projeto
não prevê sanção aos que desobedecerem à determinação.
O segundo tema mais freqüente isenção de
impostos tem também quatro projetas.
Três tratam de isenção de Imposto de Renda e
um, dos impostos sobre Produtos Industrializados e
de Importação. São eles:
PL 277-A/95, de autoria do Deputado José
Ca~os Coutinho, isenta de Imposto de Renda os
rendimentos decorremes de proventos de aposentadoria, reserva ou pensão, quando o contribuinte for
acometido de invalidez permanente, reconhecendo
como inválido o doente de Aids. Recebeu parecer
contrário na Comissão de Seguridade Social e Famflia e na Comissão de Finanças e Tributação. Segundo o Regimento Interno da Câmara, está sujeito a
arquivamento tendo vencido em 27 de fevereiro último o prazo para apresentação de recurso.
PL 322195, do Oep. Jorge Wilson, considera
dependente, para fins de abatimento do Imposto de
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Renda, os filhos ou equiparados de qualquer idade
portadores de deficiência física, Síndrome de Dow e
do vírus da Aids. Tramita apensado ao PL 170191,
que "altera o art. 7" da Lei 81.34190, para permitir
novas deduções no Imposto de Renda de pessoas
ffsicas•.
PL 363/95, do Dep. José Coimbra, "isenta de
Imposto de Renda, no limite que estabelece, os rendimentos de pessoas físicas nas condições que especifica", entre as quais relaciona a Síndrome da
lmunodeficiência Adquirida. Encontra-58 em tramitação na Comissão de Finanças e Tributação, onde
recebeu parecer "pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação", da relatara, Deputada Y eda Crusius.
PL 1.637196, de autoria do Dep. José Chaves,
"dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPO e Imposto de Importação para
medicamentos .adquiridos por portadores do Vírus
da lmunodeficiência Humana (HIV) e doentes de
Aids, bem como por hospitais públicos ou integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras
providências". Foi encaminhado à Comissão de Seguridade Social e FamRia em 29/3196. Não tem relator designado até o momento.
Nesses projetas, há que levar em conta a operacionalização das ações propostas. O PL 1.637/96,
por exemplo, é muito humano, importante e urgente.
Mas, uma vez transformado em lei, como pôr em
prática a solução apresentada?
Senhor Presidente, o terceiro tema que mais
ocupou os legisladores foi o do fornecimento gratuito
de medicamentos. Três projetas tramitam apensados versando sobre o assunto:
PL 1.980/91, de autoria do ex-Deputado Jakson Pereira, obriga o fornecimento gratuito, pelo Sistema Único de Saúde, dos medicamentos necessários ao tratamento dos portadores da Sfndrome de
lmunodeficiência Adquirida. Tramita apensado aos
outros projetas que tratam desse tema, na Comissão
de Seguridade Social e FamRia.

no ·sobre as drogas entorpecentes e psicotrópicas e
sobre a Aids ou Sida no 1• e 2" graus de ensino e
nos cursos de formação de professores, com ênfase
especial nos aspectos cientfficos da prevenção e da
educação sexual".
O projeto teve tramitação tumultuada na Comissão de Seguridade Social e Famma, com dois
pareceres pela prejudicialidade; parecer favorável do
relator, Deputado Euler Ribeiro; voto em separado
com substitutivo apresentado pela Deputada Marta
Suplicy e, por fim, aprovado o parecer favorável da
Deputada Marta Suplicy, designada relatara do vencedor, com substitutivo, rejeição do parecer pela
aprovação do relator, Deputado Euler Ribeiro, contra
os votos em separado dos Deputados Ayres da Cunha e Euler Ribeiro.
Tramita agora na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde recebeu parecer favorável do
r!!lator, Deputado Undberg Farias, com adoção do
substitutivo aprovado na Comissão de Seguridade
Social e Famma.
PLS 93193, PL 4.425194, de autoria do ex-Senador Iram Saraiva, que "proíbe a exclusãO:. de cobertura de despesas com tratamento de determinadas doenças (entre elas a Aids) em contratos que
asseguram atendimento médico-hospitalar pelas
empresas privadas de seguro-saúde ou assemelha-

Nessa comissão, teve aprovado, por unanimidade, parecer contrário do relator, Deputado Carlos
Magno, a esse projeto e aos projetas 3.526193 e
3.7 44/93, apensados, e favorável ao PL 2.238/91,
também de autoria do ex-Deputado Jackson Pereira,
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento
gratuito de medicamentos para pacientes que especifica", entre os quais os de Aids.

Na Comissão de Seguridade Social e Familia,
o projeto teve rejeitado o parecer contrário do relator, Deputado Ayres da Cunha, e aprovado parecer
favorável da Deputada Fátima Pelaes, designada relatara do vencedor, contra voto em separado do Deputado Ayres Uma. Tramita na Comissão de Constituição de Justiça e Redação desde 1919/95. O relator é o Deputado Milton Mendes.

Os demais projetes que tratam de aids são:
PL 4.7p1-A/90, de autoria do Deputado Elias
Murad, que "dispõe Sc>bre a obrigatoriedade do ensi-

das•.
A propósito desse projeto, Senhor Presidente,
convém lembrar que a regulamentação dos planos
seguros de saúde vem ter.clo tratamento muitíssimo
tumuttuado no Congresso Nacional, não cabendo,
nesse espaço, discuti-la.
PL 2.8()0-A/92, da Deputada Célia Mendes,
"cria benefli::ios previdenciários (aposentadoria por
invalidez para os segurados; aUXIlio pecuniário mensal de um salário mfnimo aos segurados que tiverem
dependente nessas condições e benefício mensal
aos não segurados que comprovarem não possuir
os meios de prover a própria manutenção) aos hemofRicos portadores da infecção pelo HIV".

e

PL 585195, da Deputada Marta Suplicy, que
"dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do
. vírus da Aids e dá outras providências". Foi encami-
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nhado à Comissão de Seguridade Social e Família
onde é relator o Deputado Ayres da Cunha.
PL 791195, do Deputado Humberto Costa, cuja
ementa informa tratar da obrigatoriedade de acesso
de "pacientes portadores de HIV-Aids' ao Sistema
Único de Saúde, mas que, na verdade, obriga a criação e implementação de um programa de controle
das doenças sexualmente transmissíveis e da Aids
pelas secretarias de saúde das unidades federadas.
Tramita na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator é a Deputada Marta Suplicy.
PL 1.505/96, de autoria do Deputado Edson
Ezequiel, obriga as redes públicas e privadas de
saúde a realizarem "teste imunológico para HIVkds" no período pré-natal. Tramita apensado ao PL
791/95.
Senhor Presidente,
Nobres Senadores, tomei a liberdade de ser
exaustivo. Talvez cansativo seja termo mais adequado. Mas quis apresentar um painel das preocupações dos legisladores brasileiros no tocarrte a esse assurrto que preocupa e deve preocupar a todos.
Destaco a importância do PL 4.751, que obriga
o ensino sobre drogas no primeiro e segundo graus
de nossas escolas. Sem dúvida a escola não pode
ficar fora de nenhuma campanha educativa.
Há que se pensar, porém, num pormenor: o
despreparo do professor. Despreparo, Senhor Presidente, em dois níveis: técnico e emocional. Para tornar as propostas do projeto viáveis, impõe-se, antes
de mais nada e desde já, preparar pessoas capazes
de falar sobre o tema.
Também o PL 585/95 merece destaque. Fala
dos direitos básicos dos portadores do vírus da Aids.
Precisa, porém, de alguns aperfeiçoamerrtos. O proposto no parágrafo terceiro do artigo segundo, por
exemplo, já está corrtemplado na Constituição de 88.
O artigo terceiro, que dispõe sobre quebra da confidencialidade das informações sobre a ~uação do
aidético, tem melhor redação no Código de Ética do
Conselho Federal de Medicina.
Importante, Senhor Presidente, é que os projetas andem. Por Isso meu apelo ao Presidente da Câmara, Luís Eduardo Magalhães, para que lhes dê
prioridade. Se alguma coisa pode ser classificada de
urgente neste País, sem demagogia ou irrteresses
secundários, é, sem dúvida, encontrar soluções para
a síndrome de imunodeficiência adquirida.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em discurso que
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proferi nesta Tribuna, em 11 de maio do ano em curso, busquei atrair a atenção do Plenário para um documento editado pelo Ministério da Saúde, sob o título de 'Principais Realizações do Ministério da Saúde em 1995".
O que mais me impressionou naquele relatório,
não foram as realizações do Ministro em 1995, por
mais meritórias que essas me tenham parecido. O
que mais me impressionou, foi, pelo corrtrário, o
elenco das ações que não puderam ser realizadas,
devido à dramática insuficiência de recursos orçamentários, consignados ao setor.
E é aqui que reproduzo, a título de intróito ao
pronunciamento que agora farei sobre o mesmo
tema, a seguinte passagem daquele discurso de
11-5-95.
•o relatório do Ministro Jatene, assim como os
artigos de sua Excelência agora comentados, poem
a descoberto um dos aspectos mais corrtraditórios
de nossa realidade político-social contemporánea.
Um dos mais destacados expoentes das ciências médicas deste país é convocado pelo Governo
para salvar do colapso o nosso combalido e enfermiço sistema de saúde.
Após debruçar-se sobre o errtermo e identificar
na insuficiência de recursos a causa principal da crise que o corrói, sai a campo o ministro, a lutar por
mais recursos sem os quais não será possível soergueroSUS.
Veio a batalha do CPMF, na qual os adversários mais ardilosos foram e continuam sendo os sonegadores de sempre, que, invocando argumerrtos
os mais sibilinos, tudo fizeram para boicotar a proposição que restabelecia aquele imposto, pois este era
impossível de ser sonegado.
O ministro ganhou a primeira batalha, mas até
agora, por razões que escapam a seu entendimento
e ao da maioria dos brasileiros, ele não pôde colher
os frutos de sua vitória.
O episódio encerra um lado melancólico e outro reconfortante. Na verdade é deprimente ver um ministro do porte de Adib Jatene, de pires na mão, mendigando recursos para poder salvar a saúde dos brasileiros, sobretudo dos mais pobres e desassistidos.
Por outro lado, é sumamerrte edificante, vê-lo
persistir nessa luta, nela envolvendo o seu prestígio
e sacrifício de seus interesses pessoais, em favor
dos mais fracos, que são,na verdade, os que realmente sofrem com essa, até agora, insanável crise
da saúde pública brasil~ira.•
Hoje, quando já nos aproximamos do terceiro
ano da presença de Adib Jatene na Pasta da Saúde,
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o panorama é praticamente o mesmo. De um lado, o
Ministro e sua equipe de trabalho, sustentando quase
solitariamente a luta pela aprovação do IPMF; do outro, a facção pouco ostensiva de seus antagonistas e,
também,pouoo numerosa, embora suficientemente poderosa para desencadear junto à opinião pública e junto a seus representantes no Congresso Nacional, um
obstinado, inglório e bem articulado movimento de resistência à aprovação do Projeto - CPMF, que permitirá a regeneração da saúde pública do País.
Boa parte dessa luta se desenrola nos meios
de comunicação.
Para os que sabem articular os fatos com suas
causas e motivações geradoras, não terá sido mera
coincidência a concomitância do noticiário sobre a
possibilidade de aprovação do IPMF, com a exploração exaustiva, pela mídia, de matérias relacionados
a fraudes no setor saúde, ou a escândalos, como o
de Caruaru ou da Clínica Santa Genoveva, tudo habilmente orquestrado de sorte a induzir a opinião pública à conclusão de que canalizar novos recursos
para a saúde é jogar fora o dinheiro do contribuinte.
É bem verdade que, vez por outra, algum jornalista lúcido e independente, vem em socorro do
Ministro, argumentando com ele que o IPMF pode
não ser a melhor solução, mas é a única viável, no
momento, para o socorro urgente-urgentrssimo de
que anda a carecer o sistema nacional de saúde.
Ainda no dia 3 do corrente, o jornalista Luiz
Nassff, na coluna que mantém na "Folha de São
Paulo", sustentou com lúcida coragem a necessidade de "Preservar o sus·.
Com efeito, apesar de considerar a Contnbuição
Provisória sobre a Movimentação Financeira um mau tributo, o vibrante jomafls!a não hesitou em afirmar que:
•••"a questão básica é que sem a CPMF, paralisa-se o Sistema Único de Saúde (SUS) e, com ele,
o atendimento médico à parcela mais carente da população".
Outro mérito a ser destacado na mesma Nota,
é a percepção da necessidade de desmascarar a
grosseira desinformação que busca atribuir ao SUS
os descalabros da saúde. Casos como o de Santa
Genoveva ou o de Caruaru, sustenta Luiz Nassff, foram engendrados na era Pré-Sus, quando era possível o avanço sobre as verbas do governo por profissionais inescrupulosos, com a cumplicidade dos sistemas de fiscalização centralizados.
Do mesmo modo, acrescenta o esclarecido colunista da Folha de S-Paulo:
"é desinformação ou rnallcia tentar caracterizar o SUS como medicina privada,
pelo fato de dispor de hospitais privados
como prestadores de serviços.
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Além de parte relevante dos recursos
atender a hospftais beneficentes, o SUS é a
primeira tentativa, em toda a história do
pais, de canalizar recursos públicos para
atendimento direto da população, por mecanismos descentralizados de controle social. •
Mantendo a mesma clarividência e a mesma
isenção, na análise que faz dos três tipos de gestão
que passaram a vigorar para o SUS - gestão incipiente, gestão parcial e semiplena - o autor da Nota
em referência chama a atenção de seus leftores
para o fato de que, nos municípios que já adotaram
o regime semipleno, as fraudes foram reduzidas ao
mínimo, daí porque ele não hesfta em concluir:
'Não aprovar o CPMF, a esta altura, será condenar à talta de assistência a parcela mais desassistida da população brasileira. •
Mas, Sr. Presidente, ao lado de manifestações
como a que acabo de comentar, na qual a fidelidade à
exatidão informativa e o respeito à ética profissional
rendem-se às evidências e acabam por perceber que
a saúde do povo, sobretudo, a de sua cama,da mais
desassistida, depende de um SUS bem estruturado e
bem provido dos recursos que lhe são indisp6hsáveis,
ao lado de tais manifestações, volto a insistir, registram-se, também, informes outros, marcackls pelo
vezo da preferência por tudo o que é negativo, deprimente e peta incapacidade de ver o lado são e positivo
das coisas, a despefto das defiCiências que as possam, de certa forma, vulnerar e comprometer.
É o caso da matéria publicada pelo Jornal do
Brasil, no dia 23 de maio do corrente, sob o título
"Banco Mundial diz que saúde aplica muito mal suas
verbas. • A dar crédfto a essa matéria assinada por
Israel Tabak (e, diga-se de passagem, o leitor é
sempre inclinado a conceder crédito pleno às informações dos grandes jornais), o sistema nacional de
saúde teria sido fulminado como perdulário e irremediavelmente corrupto, em relatório elaborado por
consultores do Banco Mundial.
Com etetto, eis uma amostra do que é dito na
citada matéria:

•o desperdlcio de recursos da Saúde,
no ano passado - caracterizando má aplicação do dinheiro - foi de pelo menos R$2 bilhões, de acordo com um estudo do Banco
Mundial. A conclusão principal do trabalho é
que o Governo Fernando Henrique aplica
muito mal mal os recursos do setor.
O estudo feito pelos economistas brasileiros Claudio André Czapski e André Cezar Médici - este último consultor do Banco
para a área de Saúde - chegou a estas certezas depois de mapear as principais frau-

Julho de

1996~

ANAlS POSENAOO FEDERAL

des praticadas pelos hospitais que integram
o Sistema Único de Saúde.
No trabalho de 156 páginas, os economistas afirmam que as fraudes ocorrem
"porque falta aos responsáveis pela área de
Saúde força polftica para estabelecer as
prioridades orçamentárias, que não são definidas em função dos interesses sociais, mas
sim de grupos particulares organizados".
Segundo o estudo, intitulado Evolução
e perspectivas dos gastos públicos com saúde no Brasil, existe uma aliança entre administradores de hospitais oportunistas e uma
máquina administrativa imobilista que tem
impedido a adoção de medidas capazes de
reduzir as fraudes no setor :
Uda uma matéria como essa, Senhor Presidente
e Senhores Senadores, que conclusões o le~or desprevenido não será induzido a extrair dos informes
nela veiculados, aparentemente respaldados por estudos tão sérios e, à primeira vista, irretorqul\teis?
Provavelmente a de que não valeria a pena
conceder novos recursos a um sistema que desperdiça e defrauda com tamanha irresponsabilidade os
recursos que lhe são destinados. Provavelmente,
como contribuinte cioso dos tributOs que paga, é
possfvel que o leitor conclufsse pelo lamentável
equfvoco em que estaria incorrendo o eminente Ministro da Saúde, quando reclama o aperte de mais
recursos resultantes de novo gravame infligido aos
contribuintes, antes de se empenhar a fundo em
reorganizar o sistema e em depurá-lo das intoleráveis mazelas que o corroem.
Também, eu, Sr. Presidente, teria incorrido nas
mesmas conclusões precipitadas, se não me tivesse
dado o cuidado de pôr a minha assessoria em contato com a do Ministro da SaOde, para saber como
este vinha encarando o relatório do Banco Mundial
e, sobretudo, que tratamento vinha aplicando ao problema das fraudes e do desperdfcio de recursos no
setor saúde. De lá me vieram, remetidos com a
maior presteza, dois documentos da maior relevância que não posso deixar de comentar, porquanto
ambos ministram-nos a todos inesgotáveis ensinamentos sobre a prudente cautela que havemos de
ter no confronto, às vezes inconciliável, dos fatos
com as versões sobre estes propaladas.
O primeiro documento é a cópia da carta-resposta à Redação do Jornal do Braslt subscrita por André
Casar Mediei, um dos autores do trabalho "Evolução e
Perspectivas dos Gastos Públicos em SaOde", elaborado sob encomenda do Banco Muncial.
Nesta, apôs criticar veementemente o mau uso
do estudo em epigrafe, fe~o pelos responsáveis pela
matéria publicada no Jornal do Brasil, o signatário,
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André Cesar Mediei. aponta os principais erros de
interpretação de seu trabalho contidos na matéria
em apreço. Por considerar a enumeração desses erros sumamente instrutiva, faço questão de reproduz~la abaixo, em seu inteiro teor:
"Os principais erros de interpretação do trabalho que estão contidos na matéria podem ser sintetizados abaixo:
(a) O trabalho foi elaborado com o intuito de
avaliar o financiamento da saúde, chegando a conclusões que mostram a necessidade de mais recursos para o setor, os quais poderiam ser obtidos através da aprovação da CPMF ou da emenda Eduardo
Jorge, que veicula recursos para a saúde. No entanto, a matéria enfatiza somente 7 páginas do relatório
que tratam da questão das fraudes, esquecendo-se
de mencionar que as fraudes são muito mais uma
conseqüência do que causa dos problemas que enfrenta o setor.
(b) A matéria interpreta que o relatório afirma
que o Governo FernandO Henrique gasta mal os recursos do setor. No entanto, como o relatório foi escrito em 1995, os dados disponfveis se estendem
somente até 1994, não permitindO esta interpretação. Somente agora os dados sobre gastos· com
saOde de 1995 estão disponfveis, provando que nenhum outro governo gastou mais com saúde nos últimos 15 anos (tanto em termos absolutos como per
capita) dO que em 1995.
(c) O relatório não fala em desperdícios de recursos do setor, como afirma a matéria, dscutindo apenas
as prioridades de alocação dos recursos nos orçamentos de 1995 e 1996, uma vez que não existiam dados
que comprovassem os gastos reaf!Zados até então.
(d) Por fim, a matéria transmite uma visão nega~
va do setor privado que não está presente no relatório,
uma vez que boa parte das estratégias propostas
como politicas baseiam-se no maior aproveitamento
desse setor como prestador de serviços e da progressiva transformação das instâncias públicas em órgãos
de regulação, fiscalização e controle.•
Sr. Presidente, tão importante quanto o desmentido das quatro interpretações viciosas acima
enumeradas, é o tópico final da carta de André Casar Mediei, o qual, em poucas linhas, presta ao Ministro Adib Jatene, a homenagem do restabelecimento da verdade sobre o SUS, não raro obscurecida pelos regentes de uma mal orquestrada campanha de desinformação.
Votto a citar o signatário da carta-resposta ao
Jornal do Brasil:
"Gostaria ainda de manifestar minha
curiosidade em relação a alguns pontos
para os quais a população brasileira deve
estar alerta ao ler os jornais no dia a dia: (a)
Existe uma forte correlação entre a possibili-
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dade da aprovação da CPMF e a exploração
de matérias sobre fraudes no setor saúde,
na imprensa. A cada novo passo positiVo em
relação à provação, surge uma enxurrada
de denúncias sobre fraude; {b) A imprensa
tem dado muito pouca atenção as medidas
que o Ministério da Saúde tem feito no sentido de combater as fraudes, especialmente a
criação do Sistema Nacional de Auditoria;
{c) Por fim, a imprensa não tem observado
as transformações lentas e graduais que o
governo brasileiro está fazendo em relação
a galgar uma maior eficiência e eficácia das
políticas sociais e de saúde. Uma crise de
décadas não se resolve em um ou dois anos
de governo. Os avanços até o momento obtidos foram bastante significatiVos. Já é hora de
a imprensa esquecer o pessimismo da análise
e passar para o otimismo das ações".
Sr. Presidente, quem quer que retém na memória o elenco de impugnações que têm sido feitas
ao SUS e ao eminente Ministro da Saúde, pelos adversários da solução CPMF, não terá dúvidas em
considerá-Ias literalmente pulverizadas pelas corajosas ponderações feitas pelo autor dos tópicos acima
citados. Entretanto, se me fosse solicitado o destaque de alguma consideração, dentre as que acabo
de citar, merecedora de ser mais vigorosamente repisada, eu apontaria a que nos lembra que SUS,
como impedimento incontornável à concessão dos
recursos do CPMF ao Sistema Único de Saúde.
O segundo documento a que me referi anteriormente intitula-se "Subsídios para a CPMP. Nele, o
Ministério da Saúde, oferece respostas amplamente
esclarecedoras a estas sete indagações, mais freqüentemente fonnuladas por todos quantos desejam
tomar posição nos debates sobre a CPMF:
1 - Qual a abrangência do setor saúde no Brasil?
2 - Quais são as polfticas definidas pelo Ministério da Saúde para o setor?
3 - O que o Ministério da Saúde vem fazendo
pela saúde da população?
4 - O que o Ministério da Saúde vem fazendo
para evitar e punir a fraude?
5 - O que não foi realizado em saúde por falta.
de recursos financeiros e quais as suas conseqüências?
6 - Por que a Contribuição Provisória sobre a
Movimentação Financeira - CPMF?
7 - Como serão aplicados os recursos arrecadados pela CPMF?
lão denso, Sr. Presidente, é o teor desses
subsídios que estão a merecer um novo pronunciamento, para que deles me ocupe especificamente.
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Não pretendo, ·pois, monopolizar a atenção de
Vossas Excelências, por mais tempo, limito-me, no
momento, a propor-lhes a mesma e dramática equação que os responsáveis pelo SUS se vêm forçados
a resolver, em sua confrontação quotidiana, com a
magnitude da demanda e a escassez de recursos
destinados à saúde.
"É como ter de optar Oê-se nos subsídios),
para uso de aproximadamente R$20 milhões disponíveis, entre a refonna de 4 maternidades ou o tratamento dialftico de 20.000 pacientes renais crtlnicos
ou a aquisição de 9.000.000 de doses de vacina
para poliomelite, sabendo que partos de baixa qualidade poem em risco as vidas das mães e dos bebês, que sem a diálise os renais crtlnicos morrem
em menos de um mês e que, sem vacina, a paralisia
infantil pode voltar, deixando em seu rastro milhões
de crianças com incapacidades funcionais graves•.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para evitar, definitivamente, o confronto com dilemas tão cruéis é
qile desde o início, me posicionei a favor da aprovação do IPMF.
.
Entendo, inclusive, que esta deva ser a posição de todos os parlamentares, para que a O)linião
pública não incrimine, em nós, a falta de maturidade,
só ela sendo capaz de votar pela saúde, como_ "direito de todos e dever do Estado" , e· de, em seguida,
quando se faz necessário, negar os meios, sem os
quais de nada vale aquele direito constitucional.
Não podemos ser generosos na votação dos
direitos e avaros no provimento dos meios que tornam posslvel sua fruição. Deixemos a avareza paraos avarentos, ou seja, para aqueles que acham que
o Brasil, com seus 150 milhões de habitantes, ao
gastar R$25 bilhões com a saúde de seu povo
(R$150,00 por habitante/ano), já está gastando suficientémente. Ora, todos sabem que a França, ~ando
um· terço da nossa população, gasta ao redor de
US$100 bilhões (1.SIJOJ11ab./ano); que o Canadá,
com cerca de um sexto da nossa população, gasta
perto de US$55 bilhões (1.900/hab/ano) e que a
Austrália, com perto de 20m milhões de habitantes,
gasta US$26 bilhões, o dobro do nosso gasto na
área federal. Isso para não citar os Estados Unidos,
que, com 260 milhões de habitantes, gastam mais
de US$800 bilhões ao ano.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que me tenho
manifestado a favor da CPMF.
O SR. CARLOS WILSON {PSDB-PE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. SenadOres, desejo registrar a
retomada de uma obra de fundamental importância
para o estado de Pernambuco. Trata-se da construção de uma nova pista na BR-101, no trecho Prazeres-cabo, para a qual o Govenno Federal já anunciou a liberação de 25 milhões de reais e que terá
a ordem de construção entregue ainda esta semana. Popularmente conhecida como duplicação da

Julho de 1996

ANAlS DO SENADO FEDERAL

BR-1 01 , a obra é, na linguagem técnica, um aurnein- ·
to na capacidade da via.
Essa "duplicação" é uma antiga reMnãiCSção da
população local, das prefeituras e dos motoristas que
transitam diariamente naquele trecho. Uma vez concluída, a obra contribuirá em muito para a segurança,
pois, devido ao numero elevado de acidentes, aquela
estrada já foi chamada até de "rodovia da morte".
Embora tenha capacidade para apenas 3 mil verculos/dia, passam por aquele trecho da BR-1 01 até 20
mil veículos, nesse intervalo de tempo. A razão de tamanho fluxo é o fato de que o trecho é a principal ligação do Recffe com o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Serve de figação, igualmente, entre essas regiões e os
estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Para se
ter uma idéia do volume de carga e de recursos, só do
Porto de Suape saem mais de cinco mil toneladas por
.
.
dia, passando pela rodovia.
Projetada desde 1975, a pista teve suas obras
iniciadas em 1987 mas paralisadas em 1993. Nessa
condição, foi alvo de inspeção da Comissão Temporária do Senado destinada a inventariar as obras
não concluídas, custeadas pela União, conhecida
como Comissão das obras inacabadas, a qual tive a
honra de presidir. Constalal)do o papel crucial que
aquela via desempenha na região, a comissão consignou em seu relatório a necessidade de que ela
fosse concluída
Desde há muito acompanhando as reivindicações da população daquela região e sabedor do que
representa esse aumento na capacidade de tráfego
da BR-1 01, quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias-LOO, apresentei emenda visando justamente à retomada da obra.
Temos, portanto, Senhoras e Senhores Senadores, muita satisfação em saber que o serviço
está sendo retomado, pois essa nova pista trará
condições de tráfego para aquele segmento, condições essenciais não só para a segurança de
quem ali trafega mas também para a economia da
região.
O trecho terá o equivalente a 58 quilOmetres
de pistas simples, contadas as interseções, re!çlrnos, acessos e ruas laterais. Envolverá também a
construção de dez pontes e viadutos duplos e de
um viaduto em pista simples. Os recursos agora liberados serão suficientes para a primeira etapa, a
ser concluída até dezembro deste ano, sendo necessários aproximadamente mais 20 milhões para
a conclusão da obra, prevista para o final do próximo ano.
Nesta oportunidade, não podemos deixar de
agradecer a Sua Excelência o Vice-Presidente da
fl.§lúb_l~_ t.1ª'"C<l_Ma.c::~IL Çt.Jjo ~mpElnll_cUol_ftjr!_da
mental para a retomada dessa obra.
-Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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. O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Nada
ma1s havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18h37min.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. FRANCO MONTORO NA SESSÃO OE
10107196, QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, não vou fazer um pronunciamento. Quero apenas agradecer a iniciativa do Senador Lúcio Alcântara e a cada um dos Srs. Senadores as referências que fizeram à minha vida pública
Sr. Presidente, quero agradecer especialmente
a V. Ex", que, acometido de uma pneumonia, interrompeu o seu repouso determinado pelos médicos,
para vir aqui associar-se a presente homenagem.
Esta é uma circunstância que não posso deixar de
reconhecer.
Depois de todos esses pronunciamentos, eu
gostaria apenas de mencionar um princípio, que>
desde a juventude, orientou minha vida pública. E
ama pequena frase do Padre Lebret, autor do movimento "Economia e Humanismo" e do famoso "Mannesto por uma Civilização Solidária": o importante é
que a gente se considere um zé ninguém a serviço
de uma grande causa
Procurei ser esse zé ninguém a serviço da justiça O que fiz foi movido pela ética da solidariedade,
que é a única forma de, realmente, se transformar a
sociedade, sem a indiferença dos braços cruzados
daqueles que não vêem os problemas e sem a violência daqueles que não encontram outra solução
senão a agitação, a subversão e a intolerância.
Entre os braços cruzados da indiferença e o
ódio da violência, há o gesto dos braços abertos da
fraternidade. É essa fraternidade, essa solidariedade, que pode resolver fundamentalmente os nossos
problemas. Mais do que os governos, mais do que
os poderosos, está em cada um de nós assumir nossa responsabilidade social, tendo presente que os
problemas da sociedade de certa forma são nossos.
Não há quem sofra que eu não sofra também.
É esse sentido de solidariedade que inspirou
aquilo que eu procurei realizar na minha vida pública
Agradeço a todos estas homenagens que me
foram prestadas, aos meus amigos, a minha famma,
a minha mulher que está aqui e que tem sido a grande companheira nessa caminhada, e agradecer a
Deus a felicidade de ter recebido esta ho!)1enagem
que fala profundamente ao meu coração. E talvez o
mome_nto em que eu tenha recebido a maior homenagem da mintia vida.
Muito Obrigado. (Palmas.)
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Ata da 9ª Sessão Não Deliberativa,
Em 12 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Eduardo Sup/icy, Epitácio Cafeteira,
Nabor Júnior, Valmir Campe/o e Casi/do Maldaner.
(Inicia-se a sessão às 9h)

É lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romero Jucá, procederá à leitura do Expediente.

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE 1996
(N° 1.229/95, na Casa de origem)
(De irticiativa do Presidente da Republica)
Altera a Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para incluir hipótese
da destruição de aeronave.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1°.,_

O

art.

303

da

n°

Lei

de

7 .565,

19

de

dezembro da 1986, passa. a vigorar acrescido de um parágrafo,
numerado como§ 2°, ranumarando-sa o atual § 2° como§ 3°, na
forma seguinte:

"Art. 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . .. . .. .. .. .. .. . ... . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .
§

2°..

Esgotados

leqalmenta previstos,

a

os

maios

coercitivos

aeronave sará classificada

como hostil, ~icando sujeita à medida de destruição,
nos casos dos incisos do caput desta artigo e

após

autorização do Presidenta da República ou aUtoridade

por ala delegada.
S 3°. A autoridada

mancionada

no

§

1o

responderá por seus atos quando aqir com excesso de
···podar ou com aspirito amulatório .. "

Art.
publicação.

2°.

Esta Lei eritra em vigor na data de sua
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O CONGRESSONACIONALd<aela:
. Art.l"lnclui-se.noUL 30J.dal..ein"7.565,de 19dedez:mbro de 1986.um novo

§

r. reniiJIICrll2do.se o IIIUII2" c:qmo parqrato 3":

"Art. 303 - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - ·
§ 2° Esgotados. os meios coercitivos legalmente previstos. a aeronave será
classificada como hostil. ficando sujeita l medida de deslnliçao. na forma da legislaçao

específica."
Art.

i• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Brasllia.

Mensqcm ~ 1.183
Se!!l!oRs Membros elo ConJI=CI NaciOIIII.
N011mnos elo UIÍJO 61 da COIISiillliçlo Federal. submero lolevlda de6berlçlo de
Vossu Exce1encias. ICOIDpanhlclo de Exposiçlo de Molivos dos Se!!l!oRs Muu- de Ellldo da
SUSiiça e da Aeroniutica. o rexto do·projeto de lei que ·Altera a Lei n• 7 .565, de 19 de clezl:mbro
:le 1986. para Incluir hipólae de deslnliçlo de ....,......_
Brasllia. 3 de aowmbm de 199S.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N9 C-004/GM-3, DE 3 DE ~OVEMBRO DE 1995,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA AERONAUTICA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Temos a honra de dirigirmo-nos a Vossa Excelência a propósito do policiamento do
espaço aéreo brasileiro, medida essencial ao pleno cumprimento da missão constitucional da Força
Aérea Brasileira, no que se refere, especificamente, ao exercício de soberania no espaço aéreo
sobrejacente ao Território Nacional.

2.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência a legitimidade do direito de exercer a

sobcrmia no espaço aéreo sobrejacente aos territõrios dos Estados, bem como das respectivas áreas

maritimas, no âmbito internacional, constitui matéria pacifica, contemplada cm divmos documentos,
tais como: acordos, tratados, .:actas da ONU e. da OEA c outros documentos de que o Brasil é
signatário.
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A nível nacional, o ordenamento juridico cuidou de disciplinar o assunto de maneira

clara e insofismável, fornecendo o indispensável embasamento legal para preservar a inviolabilidade
do espaço aéreo, com o propósito de impedir o seu uso, por parte de aeronaves e outros engenhos

aéreos, para a prática de atos hostis ou atentatórios contra a segurança da Nação Brasileira.
4.

De outra parte,

resta indubitável que a atribuição de fazer .cumprir os divetSOs

dispositivos legais para assegurar o exercício de soberania no espaço aéreo, c:abe, em primeira

instância, à Força Aéreá Brasileira.
5.

A partir da missão constitucional, passando pela legislação complementar (Lei

Complementar 69/91) e específica (Código Brasileiro Aeronáutico), decretos e outros dispositivos
legais, o direito positivo atribui ao Ministério d~ Aeronáutica, e à Força Aérea em especial,
inequívocas responsabilidâdes, no tocante à Defesa AeroespaciaJ.

6.

O cumprimento dessa missão, Senhor Presidente, implica em dispor, como primeiro

pré-requisito, de sensores capazes de detectar os movimentos aéreos que podem ser dividido$ em
tráfegos cooperativos e conhecidos, ou não cooperativos, esses últimos, em geral, objeto de
adoçãc; de medidas especificas que se iniciam com a classificação das aeronaves, em função dos
respectivos comP,ortarnentos em vôo.
7.

Ill)plica, também, na capacidade de estabelecer comunicações instantâneas e de se

dispor de vetare. capazes de interceptar as aeronaves classificadas como desconhecidas, a vigiar ou
suspeitas, visando identificá-las, verificar sua situação, suas intenções e, esclarecer outros aspectos e
a partir desse conhecimento, sob comandamento da autoridade de Defesa Aérea, prestar-lhes
assistência ou determinar que as mesmas pousem, em aeródromos

pré-determinados,

para

submeterem-se às denominadas medidas de controle no solo.

8.

Essas medidas foram objeto de estudos conjuntos, baseados nas instruções relativas à

detenção, interãição,. apreensão, custódia e guarda de aeronaves civis (Portaria Interministerial n• OI,
de 23 JUN 89) e competem ao próprio Ministério da Aeronáutica (verificação do Certificado de
Aeronavegabilidade e outros documentos), ao Ministério da Justiça (verificação por parte da Policia
Federal, quanto à natureza da carga e aos documentos de passageiros e tripulantes), ao Ministério
da Fazenda (constatação de contrabando, descaminho e outros ilícitos) e ao Ministério da Saúde
(exame relativo à sanidade tisica, e outros aspectos de sua competência).
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Ocorre, porém, Senhor Presidente, que uma vez recebida a ordem de pouso, as

aeronaves em questão podem adotar procedimento diverso, seja tentando evadir-se, seja assumindo
atitudes agressivas que obriguem o interceptador a compeli-las a pousar, conforme previsto no
Código Brasileiro Aeronáutico.

10.

Configurado um. impasse de tal ordem, segundo as Normas de Defesa Aeroespacial

em vigor, cabe ao interceptador executar o tiro de aviso, e "in extremis" o tiro de destruição, este
último somente quando expressamente autorizado por Vossa Excelência, em tempo de Paz.

11.

Todavia, o texto do Código Brasileiro de Aeronáutica não traduz com a devida

clareza, a idéia de que em situações extremas serão aplicadas às aeronaves infratoras, ainda que civis,
medidas tão rigorosas.

12.

De outro lado, as Normas de Defesa Aeroespacial estão contidas apenas em

documentos internos que não possuem o grau de hierarquia legal compativel com as possiveú
consequências de suas aplicações, nem assegurem a publicidade e a transparência requeridas para
que tais medidas possam ser adotadas, sem que se argua sua validade, do ponto de vista juridico, até
mesmo em razão do seu desconhecimento.

13.

Assim sendo, submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência a proposta ·de

Projeto de Lei, com o propósito de introduzir imprescindível modificação no Código Brasileiro de
Aeronáutica.
Em face da conveniência de que se adotem, de imediato, as medidas restridvas
14.
.•

recomendadas na presente proposta. tendo em vista, inclusive, a sua indispensabilidade como fator
de inibição no combate a ilícitos internacionais, encarecemos a Vossa Excelência que, caso assim
entenda, encaminhe ao Congresso Nacional o referido projeto com pedido de apreciação em regime
de urgência.
Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada

estima e distinta consideração.
Respeitosamente,

MAURõJ#t~ GANDRA
Minis

de Estado d

eronáutica
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Bras1lia, 3 de novembro de 1995.
Senhor Primeiro Sec:retúio,
Encaminho a essa Sec:retaria Mensagem do Excelentíssimo ~ Presidenle da
Repóblica relaliva a projeto de lei que • Altera a Lei n• 7 .S6S, de 19 de dezembro de 19~ para

incluir hipótese de destnüçlo de aeronave".

e-c--~

CLOVISDEBARROSCARVALHO

Ministro de Estado Cl!efe da Casa Civil
da Presidência da Repltblica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WR.SON CAMPOS
~ Sec:retário da Clmaia dos Deputados
BJASILJA-DF.

LEGISLAÇAO CITADA
LEI W 7 õóõ. DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
D1sp~~

$ol.ou o Codl/lO Bru•ll!Jro di!

.A,-ron.lut•c•

CAPITU 1.0 IV
D• Dett!nr.lo. lnterdic~o
t! Apreens.lo de Aerona-ve
A a.-rona<re poderã ser detida por autoridadf's at'ronáuti·
ou da policia federal. nos seguintes casos:
I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infra4.·io das
c:onventóes ou atos internacionais. ou das autoriza~óes para tal
fim:
11 - se .• entrando no espaço aéreo brasileiro, dtosrespcitar
a obrigatoriedade de pouso em aeropoJ'Lo internacional:
III - para examt" do5 certificados ., outros ducum•.-nto5 indispensáveis:
'
lV - para verificaçio de sua carga no caso de restri<;io le,r:al tart. 2U ou de porte proibido de equipamento (parágrafo Un.i·

Art. ;JO:J.
cas.

f~zt:ndãrias

co do ort. 211:
·
V - para averiguaelo de ilícito.
§ 1';" A autoridade aeronáutica poderà emprecar os D'leios que jul·
&ar ·necessilrios para compelir a aeronave a efetuar o P9-ts'so no aeródro·
mo que lhe for indicado.
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§ 2': A autoridade mencionada no parágrafo .Yíterior responderá
por seus atos quando agir com excesso de poder otfcom espirito emula·
tó!_i~
/

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

PROJETO ORIGINAL ENCAMINHADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROJETO.DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1996
{N° 4.716/94, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Define os crimes de tortura e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. Constitui crime de tortura:
I

- constranger alguém com emprego de violência ou

grave ameaça, causando-lhe sofrimento fisico ou mental:
a)

com o

fim de

obter

informação,

declaração

ou

confissão da vitima ou de terceira pessoa;
b)

para

provocar

ação

ou

omissão

de

natureza

criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II
autoridade,

submeter
com

emprego

intenso sofrimento fisico

alguém,
de

sob

violência

ou mental,

sua
ou
como

guarda,

poder

ou

grave

ameaça,

a

forma de aplicar

castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
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1 •.

Na

mesma

pena

incorre
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quem

submete pessoa

presa ou sujeita a medida da segurança a sofrimento fisico ou
mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei
ou não resultante de medida legal.
§

quando

2°. Aquela que se omite em face dessas condutas,

tinha o dever de evitá-las ou apurá-las,

incorra na

pana de detenção de um a quatro anos.
§

gravíssima,

3•. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou
pena é

a

da reclusão de quatro a

dez anos;

se

resulta morte, a reclusão é de oito a dezasseis anos.
§

4°. Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;
II -

se o crimo é cometido contra criança, gestante,

deficiente e adolescente;
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
§

s•.

A condenação

função ou emprego público e a

acarretará

a

perda

do

cargo,

interdição para seu exercicio

pelo dobro do prazo da pena aplicada.
§

6° .

O

crime

de

tortura

é

inafiançável

e

insuscetivel de graça ou.anistia.
§

7°.

O condenado por

crime

previsto

nesta

Lei,

salvo a hipótese do § 2•, iniciará o cumprimento da pena em
regime fechado.
Art. 2°. O disposto nesta Lei. aplica-se ainda quando ·
o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo
a vitima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob
jurisdição brasileira.
Art.

3°.

Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4°. Revoga-se o art. 233 da Lei n• 8.069, de 13
de julho de 1990 -

Estatuto da Criança e do Adolescente.
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PROJETO ORIGINAL ENCAMINHADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Defme os crimes de tortura e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1o Constitui crime de tortura:

I- constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental, a prestar informação, declaração ou confissão a ser utilizada em
investigação, inquérito policial, administrativo ou processo judicial;
II- submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou rqental, com o objetivo de aplicar-lhe castigo
pessoal, medida de caráter preventivo nu pena.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem:

I - com os objetivos dos incisos anteriores, utiliza substância. aparelho ou
instrumento que acarrete intenso sofrimento físico ou mental ou risco acentuado à saúde da vítima;
II- submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou
mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.
§ zo Se dos fatos previstos neste artigo resulta lesão corporal grave, a pena é de
reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos: se re5ulta morte, é de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos.
§ 3° As penas aumentam-se de um terço se o agente é servidor público, ou está no
exercício de função pública, e pratica o crime prevalecendo-se do cargo ou função.

Art. zoO crime de tortura constitui delito autônomo, punível independentemente da
pena prevista em lei para crime de que seja meio. elemento ou circunstância.
Art. 3° O crime de tortura é inafiançável e insuscetfvel de graça ou anistia, por ele
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem.
Art. 4° Não serão considerados como tortura as dores ou sofrimentos que sejam
conseqüência unicamente de sanções lcgftimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas
decorram.
Art.

s• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,
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Mensagem no 6 6 4
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Justiça, o texto do projeto de lei que "Define os crimes de tortura e dá outras providências".

Brasília,

22

de

agosto

de 1994.

9VJLJMensagem n° 4 2 5

1

;;}(}.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar seja atribuído o regime de urgência, de
acordo com os termos do parágrafo 1° d., artigo 64 da Constituição FedP.ral, ao Projeto de lei que
tramita na Câmara dos Deputados com o n° 4.716, de 1994, que "Define os crimes de tortura e dá
outras providências", encaminhado áquela Casa com a Mensagem n° 664, de 1994.

Brasília,

~3

de maio de 1996.
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de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a vossa Excelência o incluso Projeto de Lei, que tem por finalidade, assegurando o principio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. lQ, III, da
constituição Federal), realizar a tipificação dos crimes de tortura
e dar outras providências.
2.
A tipificação dos crimes definidos neste Projeto
significa urna evolução no ordenamento penal brasileiro. Relativamente ao crime de tortura, reafirmam-se os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, na Convenção de Cartagena, de 9 de dezembro de 1985, promulgada pelo Decreto nQ 98.386, de 9 de novembro
de 1989, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelos Estados-Partes, para a prevenção e purii~Ção dos crimes de tortura, e na
Convenção das NaÇÕes Unidas Contra a Tortura e Outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanas e Degradantes, promulgada pelo Decreto
nQ 40, de 15 de fevereiro de 1991.
3.

As tradições humanitárias do povo brasileiro e a
de que os ates de tal natureza merecem o repúdio geral
recomendam a imediata adoção de medida legislativa interna disciplinando assuntos de tamanha relevância.
consc~encia

4.
Para tanto, este Projeto objetiva fornecer à Justiça
instrumento legal de incriminação, mediante acompanhamento preces~
sual especial e transparente, de modo a reprimir prática tão repugnante, que, pela inexistência de lei tipificadora, graçou foros de
absoluta impunidade no nosso meio social.
5.
Ademais, é certo que a Constituição em vigor dispõe
que a lei " .•• considerará crime inafiançãvel e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura" (art. SQ, inciso XLIII). E,
exatarnente, para fazer observar esse preceito, é que foi elaborado
este Projeto com o fim de tipificar e estabelecer as penas correspondentes para a execrável prática da tortura.
6.
Considerando, pois, a importância da matéria, há especial interesse deste Ministério em sua rápida aprovação, pelo que
permito-me a sugerir a Vossa Excelência a utilização da faculdade
concedida pelo § lQ do artigo 64 da Constituição Federal, com a remessa de mensagem ao Congresso Nacional solicitando urgência na
apreciação deste Proj et:cf.
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7.
Cabe finalmente esclarecer que a presente áugestão
foi elaborada e proposta pela gestão precedente. Seu encaminhamento, nesta oportunidade, deve-se a uma necessária atualização de
conteúdo, em virtude de fatos sociais relevantes.

Ú~PI_·~lf, ~r
ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS
Ministro de Estado da Justiça

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N? 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*)
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

...........................................................................................................................................
Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura:
Pena - reclusão de I (um) a S (cinco) anos.
§ I? Se resultar lesão corporal grave:
Pena- reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
§ 2? Se resultar lesão corporal gravíssima:
Pena~ reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
§ 3? Se resultar morte:
Pena - reclusão de IS (quinze) a 30 (trinta) anos.
(À Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania)
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PROJETO DE LEI DA C\MARA !'i" 49, DE 1996
(~" 2.085/96, na Casa de origem)

Extingue o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. Fica extinto o Instituto de Previdência dos
Congressistas

IPC,

=iado

pela

Lei

n°

4.284,

de

20

de

regido

pela

Lei

n°

7.087,

de

29

de

novembro

de

1963,

e

dezembro

de

1982,

sendo

sucedido,

em

todos

os

direitos

e·

obrigações, pela União, por intermédio da Câmara dos Deputados
e

do Senado

Federal,

orçamentários
benefícios,
direitos

próprios,

publicação

assumirão,

concessão

a

mediante recursos

e

manutenção

na forma estabelecida nesta Lei,

adquiridos

atualizadas

os quais

em

com

base

na

desta

Lei,

bem

relação

preservados os

às

pensões

legislação

vigente

como

às

pensões

dos

a

concedidas ,
à

data

da

conceder,

no

regime das Leis n° 4.284, de 20 de novembro de 1963, n° 4.937,
de 18 de março de 1966, e n° 7.087, de 29 de dezembro de 1982.
§

1° • A liquidação do Ins ti tu to ocorrerá em 1 ° de

fevereiro de 1999 e será conduzida por liquidante nomeado pela
Mesa

do

Congresso

Nacional,

deste,

recolher· ao

patrimônio

competindo-lhe
Tesouro

administrar

Nacional

os

o

saldos

bancários ao final subsistentes e transferir para a Câmara dos
Deputados e para o Senado Federal o acervo patrimonial.
§

adquiridos,

2°. São assegurados os direitos que venham a ser
na forma da Lei no

7. 087,

de 29 de dezembro de

1982, até a liquidação do IPC, pelos segurados facultativos.

---~--~~-
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3°. Os atuais segurados obrigatórios do IPC,

§

ao

término do exercício do presente mandato, poderão se inscrever
como

segurados

do

Plano

de

Seguridade

Social

dos

Congressistas, independentemente de idade e de exame de saúde.
Os benefícios referidos no caput: serão pagos

4°.

§

pela última Casa Legislativa ou órgão a

que se vinculou o

segurado.
5°. A Casa Legislativa ou órgão a que se vinculou

§

o segurado ressarcirá as contribuições por este recolhidas ao
IPC, atualizadas monetariamente, mês a mês, pelos índices de
remuneração das cadernetas de poupança,
dias:

I

-

a

contar do

no prazo de sessenta

término dos mandatos que estejam

ocupando, aos atuais congressistas que o requererem;
II - a partir de 1° de fevereiro de 1999, aos atuais
segurados
pensão,

faculta ti vos
na

forma

da

que

não

ti verem adquirido direi to

legislação

vigente

até

a

data

a
de

publicação desta Lei;
III

a

partir de

1o

de

fevereiro

de

1999,

aos

ex-segurados que, embora tendo adquirido o direito a pensão,
não o tenham exercido, e desde que optem, em detrimento deste,
pelo ressarcimento previsto neste parágrafo.
6°.

§

renunciar

Ao

atual

devolução

à

segurado
prevista

obrigatório
no

do

parágrafo

IPC

que

anterior

aplicar-se-á o seguinte:
I
mandato,
vigente

-

àquele que,

preencher
à

os

ao término do exercício do atual

requisitos

previstos

data de publicação desta Lei,

fica

na

legislação

assegurado o

direito à aposentadoria;
II -

àquele que,

ao término do exercício do atual

mandato, houver cumprido o período de carência correspondente
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oito

anos

percepção
demais

de

da

contribuição,

aposentadoria

fica
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garantido

proporcional,

o

direito

após

cumprir

a
os

requisitos previstos na legislação vigente à data de

publicação desta Lei;
III mandato,

aquele que, ao término do exercício do atual

não

tiver

correspondente a

cumprido

o

período

oito anos de contribuição,

~de

e,

carência

naquela data,

tornar-se segurado do Plano insti tuido por esta Lei,

poderá

averbar seu tempo de contribuição à razão da um trinta avos do
valor da aposentadoria integral por ano da contribuição;
IV - aquela que teve garantido o direito a pensão,
na forma da legislação vigente à "data de publicação desta Lei,
a

se

inscrever

no

Plano

Seguridade

de

Congressistas, incorporará aos seus proventos,
exercício de mandato,

o

Social

dos

a cada ano da

valor correspondente a

um trinta e

cinco avos da remuneração fixada para os membros do Congresso
Nacional.
§

7°.

O segurado

facultativo

poderá

inscrição no IPC sem prejuízo do direi to ao

cancelar

sua

ressarcimento a

que se refere o inciso II do§ 5°.
§ 8°, Com a liquidação do IPC precluirá o prazo para
aquisição

da direitos

com base

na

satisfação das

condições

instituídas nas Leis n° 4.284, de 20 de novembro de 1963, e n°
4.937, de 18 de março de 1966.
§

9°.

Pracluirá no momento da liquidação do IPC o

direito ao recolhimento previsto no caput do art. 24 da Lei n°
7. 087,

de 29 de dezembro de 1982,

obrigatório

a

antecipaÇão do

permitindo-se ao segurado

recolhimento

correspondente

ao

tempo de até doze meses de contribuição.
Art. 2°. O Senador, Deputado Federal
assim

o

requerer,

no

prazo

de

trinta

dias

~ou

suplente que

do

inicio

do
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do

Plano

de

Seguridade

Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria:
I

com

integrais~

proventos

correspondentes

à

remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional:
a)
durante

o

por

invalidez

exercicio

moléstia

do

profissional.

permanente, ·quando

mandato
ou

e

doença

decorrer
grave,

esta
de

ocorrer

acidente,

contagiosa

ou

incurável, especificadas em lei;
b) aos trinta e cinco anos de exercicio de mandato e
cinqüenta e cinco anos de idade;
II

com

proventos

proporcionais

ao

tempo

de

exercicio de mandato:
a) por invalidez permanente, nos casos não previstos
na alinea a do inciso anterior, não podendo os proventos ser
inferiores a vinte e seis por cento da remuneração fixada para
os membros do Congresso Nacional;
b) aos trinta e cinco anos de serviço e cinqüenta e
cinco anos de idade.
Parágrafo

único.

o

valor

proventos

dos

da

aposentadoria prevista no inciso II do caput corresponderá a
um trinta e cinco avos da remuneração fixada para os membros
do Congresso Nacional, por ano de exercicio de mandato.
Art.

Em

caso

de

morte

do

segurado,

dependentes perceberão pensão correspondente a

seus

cinqüenta por

cento do valor dos proventos de aposentadoria que o segurado
recebia ou a que teria direito, acrescidos de tantas parcelas
de dez por cento quantos forem os dependentes, até o máximo de
cinco.
§

1°. O valor minimo da pensão corresponderá a treze

por cento da remuneração fixada para os membros do éongresso
Nacional.
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§

que
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tiver

falecido

posteriormente

ao

cancelamento

de

sua

Para

do

disposto

nesta

Lei

inscrição.
Art.

os

fins

considerar-se-á:
tempo

reconhecido_" pelos ..
O-----···-K-•
sistemas de previdência social.- do serviço público, civil ou
I

de

serviço,

aquele

militar, e da atividade privada, rural e urbana;
II

tempo

de

exercício

de mandato,

o

tempo

de

contribuição ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas
ou ao Instituto de Previdência
§

dó~

Congressistas.

lo. A apuração do tempo de exercício de mandato e

do tempo da serviço será feita em dias, que serão convertidos
em anos,

considerado o ano como de

trezentos

e

sessenta e

cinco dias.
§

2°.

Para a concessão dos beneficies do Plano de

Seguridade Social dos Congressistas, serão desconsiderados os
periodos de tempo excedentes a trinta e cinco anos, bem como
os concomitantes ou já considerados para a concessão de outro
beneficio, em qualquer regime de previdência social.
Art. 5°.

de

mandato

é

Para fins de contagem de tempo de exercício

facultada

ao

correspondente aos mandatos

segurado
e~etivos

a

averbação

muniCipais,

do

tempo

estaduais ou

federais.
§

l

0

•

A averbação somente produzirá efeitos após o

recolhimento das contribuições ao Plano de Seguridade Social
dos Congre!?sistas,

diretamente pelo

interessado ou mediante

repasse dos recursos correspondentes por entidade conveniada
na forma do art. 6°.
§

parágrafo

2°.

o valor do recolhimento a

anterior

corresponderá

à. soma

que se refere o
das

contribuições
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II do art.
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12 e

tomará por base a

remuneração dos membros do Congresso Nacional vigente à época
do recolhimento.
Art.
poderão

6°. A Câmara dos Deputados e

celebrar

municipais

de

sistema

de

segurado

por

com

convênios

seguridade
compensação
tempo

de

o Senado Federal

entidades

e

implantação

de

parlamentar

para

financeira

das ·.contribuições

exercício

de

a

estaduais

mandato,

tanto

do

àquelas

entidades quanto ao Plano instituído por· . esta Lei,

mediant.e

repasse,

recursos

para

habilitação

à

aposentadoria,

correspondentes.

dos

-

Art. 7°. O ex-segurado poderá reinscrever-se, quando
titular de novo mandato, bem como, ao completar os requisitos
exigidos para aposentadoria,

optar entre o

plano instituído

por esta Lei e o regime de previdência social a que estiver.
vinculado.
Parágrafo

único.

O

segurado

aposentado

na

forma

desta Lei terá revisto o valor da aposentadoria ao término do
exercício de novo mandato,

observadc o

disposto no §

2°

do

art. 4°.
Art.
beneficies

a

8°.
que

Em nenhuma
se

refere

hipótese

esta

Lei

o

valor mensal

poderá

exceder

ao

dos
da

remuneração dos membros do Congresso Nacional.
Art.
atualizados

9°.

Os

beneficies

no indica e

previstos

na data do

nesta

Lei

serão

reajuste da remuneração

mensal dos membros do Congresso Nacional.
Art.
aposentadoria
estiver

10. Não é devido o pagamento dos .Proventos da
prevista

investido

municipal,

em

nesta
mandato

Lei

enquanto

eletivo

o

federal,

beneficiário
estadúal

ou

salvo quando optar por este beneficio, renunciando

à remuneração do cargo.
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Art. 11. Fica vedada, a partir da liquidação do IPC,
a

acumulação da aposentadoria pelo Plano previsto nesta Lei

com a

do regime de previdência social

do servidor público,

civil ou militar, ou do regime geral de previdência social a
que se refere a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art.
Congressistas

12.

O

Plano

será

custeado

dos

segurados,

de

Seguridade

com o

produto

de

Social

dos

contribuições

mensais:
I
mensal

fixada

para

os

incidentes

membros

do

sobre a

remuneração

Congresso

Nacional

e

calculadas mediante aplicação da aliquota de doze por cento;
II - da Cãmára dos Deputados e do Senado Federal, de
valor

idêntico

à

contribuição

de

cada

segurado,

fixada

no

aposentadorias

e

inciso anterior;
III
pensões,

dos

incidentes

beneficiários

sobre

o

valor

das
das

mesmas

e

calculadas

mediante a aplicação da aliquota de sete por cento.
Art. 13. O Deputado Federal, Senador ou suplente em
exercicio

de

instituído

por

mandato
esta

que
Lei

não
ou

a

estiver
outro

vinculado

regime

de

ao

Plano

previdência

participará, obrigatoriamente, do regime geral de previdência
social a que se refere a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
§

1°. O inciso I do art.

12 da Lei n° 8.212, de 24

de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da seguinte alinea
h:
"Art. 12
I

-

o

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

h) o exercente de mandato eletivo federal,
estadual

ou municipal,

desde

que

não

regime próprio de previdência social;"

vinculado

a
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2°. O inciso I do art. 11 da Lei n° 8.213, de 24

de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da seguinte alinea
h:
"Art. 11.
I

-

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

h) o exercente de mandato e1etivo federal,
estadual

ou

municipal,

desde

que

não

vinculado

a

regime próprio de previdência social;"
§

3°. O inciso rv do art. 55 da Lei n° 8.213, de 24

de julho de 1991, passa a vigorar-com a seguinte redação:
"Art. 55 .............•.•.......•.•.•.•...

rv

o

tempo

de

serviço

exercicio de mandato eletivo
municipal,
efeito

desde

de

que · não

aposentadoria

federal,

tenha
por

sido
outro

referente

ao

estadual

ou

contado
reqime

para
da

previdência social;

"
Art.

14.

O Congresso

Nacional

regulamentará

esta

Lei, mediante resolução, no prazo de sessenta dias da data de
publicação.
Art.

15.

Esta

Lei

entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇ..\0 CITADA. A.>.,'EXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N. 8.212- DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano
de Custeio, e dá outras providências

-~
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-

-------~
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O Presiâente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TÍTULO I
Conceituação e Princípios Constitl.lcionais
Art. 1? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito
relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único.
e diretrizes:

A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios
- -

a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidaàe na forma de participação no custeio;
f)

diversidade da base de financiamento;

g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a
participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
TÍTULO II
Da Saúde
Art. 2? A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e económicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevâlicía pública e sua
organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
CAPÍTULO I
Doa Contribuintes
SEÇÃO I
Doa Segurados
Art. 12.
soas físicas:

São

s~:;urados

obrigatórios da Previdência

Soc~al

as seguintes pes-
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I - como empregado:
a) aquele que pre.sta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em carát~r não eventual, sob sua sub~çãoc~ mediante remuneração,inclusive como
d1retor-empregado;
·
·· ·
·· ·
b) aquele que, CO:'l.t;:!j.tácÍo por empresa de trabalho temporário, definida em
legislação específica, p~esta serviço pa
nder a necessidade transitória de substituição de pessoal regular· e per nente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro o~ estrangei!"o domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregad~-s-uê'ursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que pr&sta serv~o Brasil a missão diplomática ou a repartição
consular de carreira es~ra e a órgãos a elas subordinadas;<:>u-amembros
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasile.iro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para· a União, no exterior, em organismos
oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vi~nte do país do domicílio;
·
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital
votante pertença a empresa brasileira de capital nacional.
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família., no ãmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
III - como empresário: o titular de..firma individual urbana oU: rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anónima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão
ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV- como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas. sem relação de emprego;
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade económica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não.
V- como equiparado a trabalhador autónomo, além dos casos previstos em
legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explor.a atividade agropecuária,
pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se
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filiado obrigatC:,riamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a
outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
c) o empregado de org~nismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é, membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado,
salvo quando coberto por sistema de previdência social do país do domicílio.
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
'·

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas
atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14·anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
§ 1? Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e- é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2? 'I'odo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade
remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

LEI N. 8.213 - DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
Art. 1? A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar
aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Art. 2? A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:
I - universalidade de participação nos planos previdenciários;

II- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

m-

seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;

00574

ANAIS DO SENADO FEDERAL-

Julho de 1996

IV- cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetariamente;
V- irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI- valor de renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário mínimo;
VII - previdência CC:,~piementar facultativa, custea~~ por contribuição adicional;
VIII - c_aráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, c0 m
a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
·

Parágrafo único. A participação rt>ferida no inciso VIII deste artigo será
efetivada a nível federal, estadual e municipal.
Art. 3~ Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS,
órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros:
I - 4 (quatro) ·representantes do Govêrno Federal;
II - 7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 2 (dois) representantes dos aposentados e pensionistas;
b) 2 (dois) representantes dos trabalhadores em.atividades;
c) 3 (três) representantes dos empregadores.
§ 1?
Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados
pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. ··§ 2?
Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados,
dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais.
§ 2~
O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será obje·
to de lei específica.

TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPÍTULO I
-Dos Beneficiários
Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificamse como segu.1:"ados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste capítulo.
SEÇÃO I
Dos Segurados_
Art. 11.
soas físicas:

São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pes-

- - - - .----------
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I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em
legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição
consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros
dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos
oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lã domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;
O o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital
votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;
II ::.. como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anónima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio-quotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV- como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de empreg:o;
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade económica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
~
V - como equiparado a trabalhador autónomo, além dos casos previstos em
legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária,
pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagra·~a e à& congregação ou de ordem religiosa, este quando por el~ mantido, salvo se

-------------
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filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a
outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
•

I

•

•

c) o empregado de organismo oficial internaciona.l ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá .domiciliado e contratado,
salvo quando coberto por sistema de previdência social do pafs do domicílio.
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo .empregatício, serviços 'de natureza urbana ou rural definidos no Regúliunento;
VII - como segurado especial: o produtor, o parce~r(), o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assE!:melhado, que exerçam suas
ativ:idades, indiVidualmente ou em regime de econom~a.familiar, ainda que com. o
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respec;~ivo.
·
§ 1? Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabàlho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2? Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade
remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o. das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que
esteja sujeito a sistema próprio de previdência social.
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente,
uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado obrigatório em relação a essas atividades.
Art. 13. É segurado facultativo o ·maior de 14 (quatorze) anos que se filiar
ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11.

Art. 14. Consideram-se:
I - empresa: a firma individual ou sociedade que assume o risco de ati vidade económica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico: a pessoa ou familia que admite a seu serviço. sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cillnprido o período de carência e completado
70 (setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos,
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se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregac
do a indenização prevista fia legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início de aposentadoria.
SUBSEÇÁO III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço
Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do masculino.
Art. 53. A aposentadoria por. tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de:
I- para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício
aos 30 (trinta) anos de serviço;
-- -- - - -- II -para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30
(trinta) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício
aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço.
Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no artigo 49.
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer
das categorias de segurados de que trata o artigo 11 desta Lei, mesmo que anterior
à perda da qualidade de segurado:
I- o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1? do
artigo 143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral
da Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuado como segurado facultativo, desde que
antes da vigência desta Lei;
IV- o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, desde que não tenl::a sido conmdo para a i!latividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;
V- o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de
exercer atividade remunerada que o enquadrava no artigo l l desta Lei.
-.
---·-.
..
§ 1? A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividado não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no§ 2?.
§ 2? O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de
início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento

--

_,
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das contribUições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme
dispuser o Regulamento.
§ 3? A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclus.ive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em inicio de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professo1·a, após 25 (vinte
e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se
por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% ('cem pÓr cento)
do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo.
•

•

•

I

LEI N. 7.087- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1982
Dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Congressistas -

IPC

C Presidente da República.

Faço saber que o. C:mgresso Nacional· decreta

e eu

sanciono a seguinte Lei:

cAP:trifr..o i
· · · Das Características
Art. I' O Instituto de Previdência dos cOngressistas - IPC, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, sede e atuação na Capital da Re·.
pública, passa a reger-se por esta Lei, pelo seu Regimento Básico, planos de ação
e demais atas baixados pelos órgãos competentes de sua administração.
Parágrafo único. O IPC funcionará no Edifício do Congresso Nacional.
CAPfTULO II
Da Organização

SEÇAO I
Da Administração do IPC
Art. 2' A administração do IPC será constituída de 1 <uml Presidente e 1 (uml
Vice-Presidente; I (uml Conselho Deliberativo de 9 <nove) membros e igual núme·
ro de suplentes, integrado por 3 (três) Senadores e 6 <seis) Deputados Federais;
de 1 (um) Conselho Consultivo, constituído pelos Presidentes do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, do IPC e dos ex-Presidentes do Instituto; e de 1 (um) Tesoureiro efetivo e 2 (dois) substitutos.
SEÇÃO II
Da Escolha dos Membros da Administração do IPC
Art. 3' Compete:
I - ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, alternadamente, eleger o
Presidente e o Vice-Presidente do IPC;
·
II - à Assembléia-Geral, a escolha do Conselho Deliberativo;
III - ao Conselho Deliberativo, a escolha do Tesoureiro efetivo e de seus substitutós.
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Art. 4' A eleição dos componentes da administração do IPC dar-se·á na 2' (segunda) quinzena de mês de março do 1' <primeiro) e do 3' (terceiro) anos de cada
Legislatura.
Art. 5' O mandato dos membros da administração do IPC é de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.
Art. 6• Na hipótese da ocorrência de fato impeditivo da realização das eleições dentro dos prazos previstos nesta Lei, ficam automaticamente prorrogados os
mandatos do Presidente, do Vice-Presid,mte. dos Conselheiros e dos Tesoureiros,
até que seja possível a realização de novo pleito.
Art. 7' Os cargos eletivos serão exercidos sem quaisquer Ônus para o IPC ..
SEÇAO III
Da Presidência e da Vice-Presidência
Art. 8' O Presidente, em caso de ausência ou impedimento, será substituido
pelo Vice-Presidente.
Art. 9' No caso de falta ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente,
a Presidência será exercida pelo membro mãís idoso do Conselho Deliberativo.
§ 1' O i.r.::lpedimento do Presidente por período superior a 90 <noventa> dias
implicará na vacância do respectivo cargo.
§ 2' No caso de vacância do cargo de Presidente, deverá realizar-se· eleiÇão
dentro de 30 (trinta>. dias da ocorrência da vaga, cabendo ao Conselho Deliberativo
eleger, dentre os seus membros, o substituto para o restante do período.
§ 3;;; Ã eieição àe que trãta õ ~ 2'' deste artigo não será realizada se a vaga
ocorrer a menos de 3 (três) meses do final do mandato, caso em que o membro
mais idoso do Conselho Deliberativo assumirá a Presidência, em caráter definitivo,
até o final do biênio.
Art. 10. Compete ao Presidente do IPC:
I - presidir as Assembléias-Gerais e a5 reuniões do Conselho Deliberativo, com
voto apenas de desempate;
II - dar execução aos atos e negócios da Instituição, deles prestando contas
ao Conselho Deliberativo;
III - administrar o pecúlio instituído pelo Decreto Legislativo n. 96 (1), de 14
de novembro de 1975;
IV - fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Consultivo toda!' as informações por eles requeridas;
V - convocar suplente de Conselheiro no caso de renúncia ou no do impedimento do titular do respectivo colegíado;
VI - administrar o Fundo Assistencial;
VII - requisitar aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara do« Deputados os servidores necessários ao funcionamento do Instituto;
VIII - representar o IPC em Juízo e fora dele.
SEÇAO IV
Do Conselho Deliberativo
Art. 11. As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas pelo voto da
maioria dos seus membros.
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Art. 12. Compete ao Conselho Deliberativo do IPC:
I - fiscalizar a administração;
II - votar os orçamentos do Instituto;
III - aprovar as contas;
IV - autorizar o Presidente a fazer operações de crédito, adquirir e alienar
bens;
v - examinar e julgar todos os processos referentes aos segurados, seus dependentes, e de admissão no quadro;
·
VI - julgar os recursos interpostos contra os atos do Presidente;
VII - resolver todos os assuntos de interesse do IPC não afetos à competência
do Presidente;
VIII - regulamentar o Pecúlio Parlamentar instituído pelo Decreto Legislativo
n. 96, de 14 de novembro de 1975;
IX - arbitrar gratificações de função em favor dos funcionários requisitados.
consoante os encargos que lhes forem atribuídos.
SEÇAO-V
Do Conselho Consultivo
Art. 13. O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, em conjunto com
o Conselho Deliberativo, na última quinzena de cada sessão legislativa, para traçar
a programação administrativo-financeira do IPC para o ano subseqUente.

Art. 14. Para tratar de assuntos não compreendidos na previsão do artigo 13
desta Lei e que não se insiram na competência dos demais órgãos da Administração
do IPC, o Conselho Consultivo reunir-se-á em qualquer época, mediante deliberação
da maioria de seus membros ou por convocação do Conselho Deliberativo.
SEÇAO VI
Da Tesouraria
Art. 15. Compet.e ao Tesoureiro:
I - a escrituração e a guarda dos livros do IPC;
II- .assinar, com o Presidente, os cheques, balanços e balancetes do IPC;
III - prestar informações sobre a receita e a despesa;
IV - proceder ao pagamento dos pensionistas e dos outros credores, na forma
desta Lei.
·
SEÇAO VII
Da. Assembléia-Geral
Art. 16. A Assembléia-Geral, constituída pelos segurados do IPC, reunir-se-á,
ordinariamente, independentemente de convocação, na última quarta-feira do mês
de março para;
I - anualmente, tomar conhecimento do relatório do Presidente e deliberar
sobre casos omissos;
II- no 1• (primei.ro) e no 3• (terceiro) ano de cada Legislatura, eleger os membros do Conselho Deliberativo.
·
~ 1" As ASsembléias real~ar-se-ão no Edifício do Congresso Nacional.
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§ 2'· Havendo motivo grave e urgente, a Assembléia poderá r<mnir-se extraordinariamente, em qualquer época, convocada pelo Presidente, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Consultivo ou por 1/3 (um terço) dos segurados.

SEÇAO VIII

Da Infra-Estrutura Administrativa do IPC
Art. 17. Junto à Presidência do IPC funcionarão uma Assessoria e uma Secretaria Executiva, com atribuições e constituição previstas em resolução do Conselho Deliberativo.
Art. 18. Vedada a admissão de funcionários pelo IPC, para o exercício de funções na Assessoria e Secretaria, os Presidentes do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados coicearão à disposição do IPC, sem õnus para este, os servidores
que lhes forem requisitados.
Art. 19. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados colocarão à disposição
do IPC, mediante requisição do seu Presidente, as instalações, o mobiliário e todo
o material necessário ao seu funcionamento, bem como os artigos de consumo requisitados pela Secretaria do IPC.
CAP1TU'"....O III

Da Receita do IPC
Art. 20. A receita do IPC constituir-se-á das seguintes contribuições e rendas:
I - contribuição dos segurados, descontada mensalmente em folha, correspondente a:
a) 10'7< (dez por cento) dos subsídios dos COngressistas <partes fixa e va::
riável);
b) 10% (dez por cento) do vencimento e!etivo ou salário básico dos servidores.
II - contribuição do Senado Federal e da Câmara dos Deputados correspondente a 16% (dezesseis por cento) dos subsídios fixo e variável e das diárias pagas
aos Congressistas;
·
III - contribuição dos órgãos aos quais pertençam os segurados_ facultativos
correspondente a 20'7' (vinte por cento) dos vencimentos efet1vos e salanos bás1eos
pagos em cada mês aos mesmos;
IV- desconto mensal correspondente a 7'7c <sete por cento) das pensões pagas
a ex-contribuintes;
V - saldo das diárias descontadas dos Congressistas que faltarem às sessões;
VI - juros e outras rendas auferidas pelo Instituto;
VII - auxilies e subvenções da União, independentemente de registro do IPC
no Conselho Nacional de Serviço Social ou em qualquer outro órgão.
Parágrafo único. As dotações necessárias à execução do disposto nos n;cisos ~I
e III deste artigo serão incluídas nos orçamentos dos órgãos aos qua!S estão
vinculados os segurados.
CAPITULO IV
Dos Segurados
SEÇAO I

Disposições Gerais
Art. 21. São s~gurados obrigatórios do IPC, independentemente de idade e '!e
exame de saúde, os Congressistas e, quando em exercício, os suplentes de Deputa
e Senador.
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Art. 22. São segurados facultativos do IPC os servidores atualmente integrantes
do quadro de filiados e os servidores do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados, e os da Cámara dos Deputados, que venham a se inscrever como filiados a
partir da data da entrada em vigor desta Lei.
Art. 23. O periodo de carência para concessão de pensão é de 8 (oito) anos de
contribuição.
Art. 24. O segurado obrigatório que, ao término do exercicio do mandato, não
haja cumprido o periodo de 8 (oito) anos, consecutivos, ou alternados, e o segurado facultativo que se desligar do órgão ao qual pertença poderão continuar contribuindo mensalmente, com as partes correspondentes ao segurado e ao órgão, até
completar o periodo de carência, devendo estas contribuições integrais sofrer os
reajustes proporcionais à majoração do valor-base de cálculo.
Parágrafo único. O prazo para habilitação à continuidade da contribuição de
carência é de 6 <seis) meses, improrrogável, a contar do dia imediato ao fim do
mandato ou exercício de mandato ou do dia do desligamento. ·
Art. 25. Ao segurado que desistir de pagar o restante da carência, que cancelar ou tiver cancelada sua inscrição, não serão restituídas as contribuições já feitas,
podendo, no entanto, reinscrever-se no IPC ..
§ 1• Os que se tornarem segurados mediante reinscrição, inclusive os pensionistas, serão considerados para todos os efeitos legais, como se inscritos pela primeira· vez no IPC.
§ 2• O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos antigos segurados obrigatórios que venham a ser reinscritos na mesma categoria, que terão as contribuições anteriores consideradas para todos os efeitos legais, desde que satisfeitas as
exigências constantes do artigo 26 desta Lei.
§ 3• As contribuições pagas pelos filiados que mudarem de categoria não se
comunicarão, garantidos, no entanto, os direitos assegurados nesta Lei em relação
a cada uma delas.
§ 4• No caso de afastamento temporário que não permita desconto em folha,
o segurado pagará, mensalmente, sua contribuição·e"~'do órgão a que pertencer,
enquanto perdurar o impedimento.
§ s• Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de pagar as contribuições durante 6 (seis) meses.
SEÇAOII
Dos Segurados Obrigatórios
Art. 26. As contribuições efetuadas a partir da vigência desta Lei, pelo suplente
com período de carência quitado anteriormente à entrada em vigor da Lei n.
6.497 (2), de 7 de dezembro de 1977, serão computadas apenas para efeito de cálculo
de tempo de mandato, permanecendo como básico, no reajuste, o valor do subsidio
fixo da época da concessão da primeira pensão. Complementando, porém. no novo
periodo, um mini.rr.o de 48 (quarenta e oito) contribuições sobre os subsidias <partes fixa e variável) vigentes na Legislatura, terá direito ao reajuste da pensão nos
termos do artigo 35 desta Lei.
Parágrafo único. As contribuições· efetuadas pelo suplente sem carência qui.
tada serão computadas para efeito de concessão de auxilio-doença e somadas, caso
o segurado o requeira, às efetuadas nos termos previstos no artigo. 24 desta Lei para
efeito da aquisição do direito à pensão.
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Art. 27. É permitida a averbação, pelos Deputados Federais e Senadores em
exercício, de até um mandato estadual ou municipal para efeito de cálculo de _pensão· dos segurados obrigatórios.
Parágrafo único. Os recolhimentos correspondentes aos anos averbados, que
poderão ser pagos de uma só vez ou mensalmente, serão calculados em 24'7c (vinte
e quatro por cento) sobre o valor do subsídio federal (partes fixa e variável) vigente durante o período em que se processarem os pagamentos.
'
CAP!TULO V
Dos Dependentes

Art. 28. Consideram-se dependentes do segurado, desde que vivam economicamente sob a sua responsabilidade:
I - a esposa, salvo se houver abandonado o lar sem justo motivo; o marido
com mais de 60 <sessenta) anos ou inválido; a companheira mantida há mais de
5 (cinco> anos; os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou
inválidos;
,
II - a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá ser menor de
21 <vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida;
III - o pai inválido e a mãe;
IV- os irmãos de qualquer condição, menores de 21 <vinte e uml anos ou in-.
válidos.
§ 1' A existência de dependentes de qualquer das classes enumeradas ncs incisos deste artigo exclui do direito às prestações os dependentes enumerados nos
incisos subseqüentes, ressalvado o disposto no § 3• deste artigo.
§ 2' Equiparam-se aos filhos, nas condições estabelecidas no inciso I e mediante declaração escrita do segurado:
a) o enteàdo;
b l o menor que, por determinação judicial, se ache sob sua guarda;
c) o menor que se ache sob sua tutela e não possua bens para o próprio sustento e educação.
§ 3' Inexistindo esposa ou marido inválido com direito às prestações, a pessoa
designada poderá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com os filhos
deste.
§ 4' A dependência económica das pessoas indicadas no inciso I deste artigo
e dos equiparados aos filhos ( § 2') é presumida, devendo a dos demais ser comprovada.
Art. 29. O casamento da viúva ou da companheira do segurado falecido impor·
ta na perda da sua condição de dependente, para os efeitos desta Lei.
Art. 30. Não se enquadra na situação de dependente do segurado, para os efeitos desta Lei, o cônjuge dele separado consensualmente. desquitado ou divorciado,
a quem não tenha sido assegurada a percepção de alimentos, nem o que, voluntariamente, tenha abandonado o lar há mais de 5 <cinco> anos ou que, mesmo por tempo
inferior, se encontre nas condições discíj:lll.nadas pelo Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Median~e declaração escrita do segurado, os dependentes indicados no inciso III. do artigo 28, desta Lei. poderão concorrer com a esposa, a companheira ou o marido com mais de 60 <sessenta) anos ou inválido, ou com a pessoa
designada de que trata o inciso II desse mesmo artigo, salvo se existirem filhos com
direito à prestação.
··
·
· ·

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

--~-

--
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CAPíTULO VI

Dos Benefícios
SEÇAO I
Dos Benefícios em Geral
Art. 31. O IPC concederá os seguintes benefícios:
I - pensão:

al por tempo de mandato;
bl por tempo de contribuição;
c) por tempo de serviço;
d) por invalidez;
e) por morte.
II - auxilio-doença;
III - auxilio-funeral.
Art. 32. Os benefícios concedidos aos segurados ou. seus dependentes, salvo
quanto às importâncias devidas ao próprio. IPC, aos descontos autorizados por lei
e derivados da obrigação de prestar alimentos reconhecida por via judicial, não
poderão ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito
qualquer venda ou cessão e a constituição de quaisquer ônus, bem como a outorga
de poderes irrevogáveis ou em causa ptóptia para a respectiva percepção.
,:
Art. 33. Não se adiará a concessão do benefício pela fruta de habilitação de outros possíveis dependentes. Concedido o beneficio, qualquer habilitação posterior,
que implique exclusão ou inclusão de dependentes, só produzirá efeitos ·após decorridos 30 (trinta) dias da data da entrada no IPC do requerimento respectivo, devidamente anexados os documentos necessários.

..

SEÇAO II
Da Pensão

...

Art. 34. O segurado só fará jus à pensão, salvo o disposto no artigo 37 desta
Lei, depois de pagas as contribuições relativas ao periodo de carência, exigida, ainda,
dos segurados obrigatórios ou facultativos filiados após a data da entrada em vigor
desta Lei idade mínima de 50 (cinqüental anos.
Art. 35. Ressalvado o disposto no parágrafo único, do artigo 37, desta Lei, a
pensão devida aos segurados obrigatório~· será proporcional aos anos de mandato
ou exercicio de mandato federal somados ao tempo de mandato estadual ou muni·
cipal que for averbado nos termos do artigo 27 desta Lei.
Parágrafo único. Pagas as contribuições equivalentes a 8 (oito) anos de man·
dato, a pensão corresponderá a 26% (vinte e seis por cento) dos subsídios (partes
fixa e variáv~;l), acrescidos, por ano de mandato subseqüente, exercício de man·
dato, contribuição correspondente ou fração superior a 6 (Seis) meses de contri·
buição, dos seguintes percentuais:
·
a) do 9' ao 16' ano, mais 3,25% por ano;
bl do 17' ao 28' ano, mais 3,40% por ano;
c) do 29' ao 30' ano, mais 3,60% por ano.
Art. 36. O valor da pensão do segurado factiltativo, ressalvado o disposto no
parágrafo único, do artigo 37, desta Lei, observado o limite fixado no parágrafo
único deste artigo, será igual ao resultado da multiplicação:
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I - do número de anos de contribuição:
a) pela diária extraída da média aritmética dos 12 (doze) últimos vencimentos ou salários básicos relativamente aos que ingressarem no IPC a partir da data
da entrada em vigor desta Lei;
b) por 1/30 (um trinta avos) do último vencimento básico para os admitidos
no IPC a partir da data da entrada em vigor da Lei n. 6.017 (3), de 31 de dezembro
de 1973, com exclusão dos compreendidos na alinea <a> deste inciso.
II - do número de anos de serviço prestado à Câmara dos Deputados ou ao
Senado Federal, vedada a contagem de qualquer período em dobro, por 1/30 <um
trinta avos) do último vencimento básico, relativamente aos filiados ao IPC anteriormente à data da entrada em vigor da Lei n. 6.017, de 31 de dezembro de 1973.
Parágrafo único. O valor máximo da pensão paga ao segurado facultativo será
igual ao do vencimento ou salário básico percebido mensalmente pelo segurado.
Art. 37. A pensão por invalidez, inexigida a satisfação do período de carência,
será:
I - integral, se decorrente de acidente em serviço;
II - proporcional, assegurado o valor minimo previsto no parágrafo único deste artigo:
·
·
·
al ao tempo ele mandato federal somado ao de mandato estadual ou municipal averbado nos termos do artigo 27 desta Lei e, relativamente ao suplente, ao
tempo de exercício do mandato, calculada na forma do parágrafo único, do artigo
35, desta Lei;
b) ao tempo de contribuição e calculada na forma:
1 - da alínea •a>, do inciso I, do artigo 36, desta Lei, em relação aos segurados
que ingressarem no IPC a partir da data da entrada em vigor desta Lei;
2 - da alínea <b», do inciso I, do artigo 36, desta Lei, em relação aos admitidos
após o inicio da vigência da Lei n. 6.017, de 31 de dezembro de 1973, excluídos os
admitidos após a vigência desta Le~.
c) ao tempo de serviço na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal relativamente aos segurados filiados antes da entrada em vigor da Lei n. 6.017, de 31 de
dezembro de 1973.
Parágrafo único. O valor minimo da pensão por invalidez corresponderá a
26% (vinte e seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável), vencimento ou
salário básico mensal.
Art. 38. A pensão dos dependentes do segurado falecido no exercício do cargo,
relevada a carência, será paga na base de 50% (cínqüenta por cento) do valor a que
teria direito o extinto nos termos dos artigos 35 e 36 desta Lei. No caso de falecimento de segurado pensionista, a pensão correspondenderá à metade da que ele
vinha percebendo, acrescida de tantas parcelas de 10% (dez por cento) de seu valor
quantos forem os dependentes até o máximo de 5 (cinco).
Parágrafo único. O valor minimo da pensão de dependentes será 50% (cin·
qüenta por cento) de 26% (vinte e seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável), vencimento ou salário básico percebido pelo segurado.
Art. 39. Deixando o segurado viúva e companheira, a pensão será dividida
igualmente entre elas, devendo o montante que couber às duas dependentes correspondera 50% (<':inqüenta por cento) do valor da pensão, se houver filhos habilitados como dependentes, ou, não os havendo, se houver pessoa designada (inciso II,
do artigo 28, desta Lei). A parcela da pensão devida aos filhos_ será dividida igualmente entre eles.
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§ 1" Havendo viúva e companheira, a que se habilitar ao pagamento da pensão
terá direito à parte da outra, cessando o direito a essa parte no mês subseqüente
ao da habilitação da segunda dependente.
~ 2" Ocorrendo a morte do segurado antes ·de pagas as contribuições relativas
ao período de carência, o respectivo déb_ito será havido como quitado para efeito dos
direitos assegurados aos dependentes.
Art. 40. É permitida a acumulação da pensão do IPC com pensão e provento ·
concedidos por outras instituições.
Art. 41. No caso de falecimento da viúva ou companheira, a pensão a que tinha
direito a extinta reverterá em favor da outra dependente, e, se não existir-. dos fi·
lhos do respectivo segurado, menores de 21 tvinte e wn> anos de idade.
Art. 42. As pensões serão devidas a partir do dia da publicação da aposentadoria, do dia imediato ao óbito, do término do mandato ou de seu exercício. e o
prazo para requerê-las é de 12 Cdoze) meses após o fato gerador de seu direito.
Art. 43. O reajuste das pensões ou de qualquer outro benefício obedecerá aos
indices do reajustamento geral deferido ao funcionalismo civil da União.
Art. 44. Fica vedado ao Conselho Deliberativo reajustar, anualmente. os valores
das pensões em índice superior a 30'·; ctrinta por cento l sobre o valor global da
folha já atualizada nos termos do artigo anterior.
Parágrafo único. Aprovado o reajustamento, o Conselho Deliberativo discipli·
nará a distribuição do produto resultante.
Art. 45. O direito ao recebimento da pensão será:
I - suspenso, enquanto o segurado estiver investido em mandato legislativo
federal;
II - reduzido de 2/3 Cdois terços), quando o pensionista venha a perceber, no
exercício de funções, empregos, cargos públicos, ou no exercício de mandato. exceto
o legislativo federal, vencimentps, salários, remunerações ou gratificações de qual·
quer espécie. mensalmente, em montante igual ou superior à soma de subsídios, média das diárias e ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional.
§ 1•· O disposto neste artigo não se aplica aos pensionistas com direito adquirido na forma da legislação anterior.
§ 2' Para efeito do disposto no <.caput» deste artigo, o pensionista deverá declarar, entre 1' e 31 de março de cada ano, ou quando da ocorrência de fato que
justifique a redução ou a suspensão da pensão:
a) estar, ou não, investido no mandato legislativo federal;
bl exercer, ou não, outro mandato, função, emprego ou cargo público e, em
caso afirmativo, anexar documento comprobatório dos rendimentos auferidos, expedido pelo -órgão pagador;
c> estado civil e domicílio.
3'' A omissão do pensionista quanto à obrigação fixada no parágrafo anterior implicará na suspensão autoinática da pensão.
Art. 46. Perderá o direito à pensão, salvo a ocorrência da incapacidade, o dependente, de qualquer sexo:
I - ao atingir a maioridade;
II - ao contrair matrimónio;
III - condenado por crime de natureza dolosa e de que tenha resultado a morte
do respectivo segurado.

*
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SEÇA.O III
Do Auxilio-Funeral
Art. 47. A pessoa que custear o funeral de segurado do IPC receberá auxíliofuneral de valor não excedente a 5 (cinco> salários mínimos vigentes na localidade
em que se der o sepultamento, desde que nenhuma outra entidade haja concedido
semelhante auxílio ao custeante da despesa. ·
Parágrafo único. O prazo para habilitação ao recebimento do auxilio-funeral
será de 60 (sessenta) dias, a contar da data do falecimento do segurado do IPC.
CAPíTULO VII
Das Medidas de Natureza Financeira e Contábll
Art. 48. Poderá o IPC promover diretamente - como empresa - ou por estipulação, plano de poupança, seguros e pecúlio, mediante contribuição específica dos
interessados.
Art. 49. Fica o IPC autorizado a conceder, mediante consignação em folha e
garantias suplementares, empréstimos aos -seus segurados obrigatórios e facultativos que recebam dos Cofres Públicos da União, aos seus pensionistas e aos servidores do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados e da Câmara dos Deputados, de acordo com as normas estabelecidas em resolução do Conselho Deliberativo.
Art. 50. O Fundo Assistencial do IPC, distii)to da Previdência, se constitui dos
seguintes recursos:
I - dotação especifica arbitrada pelo Conselho Deliberativo;
II - percentual de juros obtidos através de empréstimos concedidos pelo IPC;
III - rendas diversas, doações, auxílios e subvenções.
Parágrafo único. A aplicação desses recursos será gerida pelo Presidente do
Instituto, com a aprovação do Conselho Deliberativo.
Art. 51. O IPC poderá, através do Fundo Assistencial, realizar e administrar
serviços assistenciais, desde que lhe sejam fornecidos os meios e recursos necessários destinados especialmente a tais finalidades.
Art. 52. Fica criada a Caixa de Pecúlio do Fundo Assistencial, que será regulamentada por resolução do Conselho Deliberativo.
Art. 53. Nenhuma prestação de caráter assistencial ou previdenciário poderá
ser criada ou modificada sem que seja estabelecida a respectiva receita.
Art. 54. Os recursos disponíveis do IPC pode.rão ser aplicados em investimentos por deliberação do Presidente, autorizado pelo Conselho Deliberativo.
Art. 55. Fica o IPC autorizado a destinar· recursos do Fundo Assistencial para
constituição de património de fundação de caráter filantrópico e beneficente.
Art. 56 .. O IPC manterá conta especial no Banco do Brasil 5/A., onde, mensalmente, serão recolhidas as contribuições.
·
Parágrafo único. O saldo da conta de que trata este artigo, após deduzido o
valor da folha de pensionistas, poderá ser aplicado em bancos oficiais, empréstimos
aos segurados ou nos termos do inciso I, do artigo 50, desta Lei.
Art. 57. Deverão ser levantados:
I - mensalmente: balancete patrimonial e demonstrativo da receita e despesa;
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II - anualmente: balanço patrimonial, ao final do exercicio financeiro.
Parágrafo único. Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal farão publicar tais instrumentos de controle do Instituto de Previdência dos
Congressistas no Diãrio do Congresso Nacional.
Art. 58. Os bens, negócios, rendas, atos e serviços do IPC estão isentos de impostos e taxas de quaisquer espécies.
Art. 59. O pagamento aos segurados e outros credores deverá ser feito em cheque nominal, ordem de crédito ou ordem de pagamento, visados pelo Presidente.
CAPlTULO VIII
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 60. Aplicam-se ao IPC os mesmos prazos de prescrição de que goza a
União.
Art. 61. (Vetado).
Art. 62. O Conselho Deliberativo do IPC expedirá Resolução destinada a regu.
lamentar a execução da presente Lei.
Art. 63. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 64. Ficam revogadas as Leis ns. 4.284 ( 4 ), de 20 de novembro de 1963;
4.937 (S), de 18 de março de 1966; 5.896 <•>, de 5 de julho de 1973; 6.017, de 31 de
dezembro de 1973; 6.311 (7), de 16 de dezembro de 1975; 6.497, de 7 de dezembro de
1977; 6.677 (•í, de 24 de julho de 1979, e demais disposições em contrãrio.
João Figueiredo - Presidente da República.
Ibrahim Abi-Ackel.

LEI N. 4.284- DE 20 DE NOVEMBRO DE 1963
Cria o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC).
Art. 1• E' criado o Instituto de Previdência dos Congressistas CIPCJ, com
personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, jurisdição
na Capital da República e organizado na forma da lei.
Art. 2" São associados obrigatórios do Instituto de Previdência dos Congressistas todos os atuais parlamentares e os ·que no futuro forem eleitos, independentemente de idade e de exame de saúde.
§ 1• Os ex-congressistas poderão contribuir para o IPC, ficando sujeitos,
entretanto, a um periodo de carência de 8 (oito> anos, para os efeitos dos benefícios. Será facultado recolherem de uma só vez as cotas correspondentes a êsse
prazo para imediato gôzo dos benefícios.
§ 2" As contribuições começarão a partir do inicio da presente legislatura.
Art. 3" Poderão, ainda, contribuir, facultativamente, para o IPC os funcio~
nários do Congresso Nacional e os parlamentares da última legislatura, desde que
o requeiram dentro de 1 <um> ano, a contar da publicação da presente lei, ou
nos casos de futuras nomeações, da data· do respectivo exercício.
Art. 4• · O congressista terá direito à pensão se houver cumprido, no mínimo,
8 (oito) anos de mandato.
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Parágrafo único. ·Se ao término do mandato o congressista não houver completado o prazo estipulado neste artigo, ser-lhe-á concedido um auxilio, durante 6
(seis) meses, correspondentes à pensão devida nos demais casos.
Art. s• E' facultado aos parlamentares no exercicio do mandato à época em
que entrar em vigor esta lei,. bem como ao que, de futuro, não se reelegerem, continuarem a contribuir até ultrapassar as cotas relativas a 8 (oito) anos, na forma
e para os fins do § 1' do art. 2", ou ;eceber contribuições recolhidas, acrescidas
dos juros pagos pelo Banco onde são feitos os depósitos do IPC.
Art. 6' ·A receita do IPC constituir·se·á das contribuições e rendas seguintes:
a) · contribuição· dos associados, no valor de 10% '(dez por cento) sôbre os
subsidias ou vencimentos fixos descontado em fôlha;
·
b) contribuição da Câmara respectiva, correspondendo a 10% (dez por cento) sôbre a parte fixa dos subsidias ou vencimentos, verba que deve ser incluida.
anualmente .no orçamento do Poder Legislativo;
c) saldo das diárias descontadas dos congressistas que faltarem às sessões;
d) juros e lucros auferidos pelo Instituto;
e> doações, legados, auxílios e subvenções.
Art. 7" Tódas as contribuições serão ~:ecolhidas, mensalmente, ao Banco do
Brasil ou à Caixa Económica Federal, em conta especial, que só poderá ser movimentada nos têrmos desta. lei.
Paragrafo único. Até o dia 5 de cada mês, os Presidentes da Câmara e do
Senado farão publicar no Diário do Congresso Nacional o balanço mensal das
contas do IPC, assinado pelo seu Presidente e pelo Tesoureiro.
Art. 8" Serão concedidos aos contribuintes do IPC os seguintes benefícios:
a) pensão aos ex-congressistas, proporcional aos anos de mandato, à razão
de 1j30 (um trinta avos) por ano, não podendo ser inferior à quarta parte do subsídio fixo nem a éle superior, bem como aos ex-funcionários, na mesma proporção. A pensão, em qualquer hipótese, fica subordinada ao recolhimento das contribuições correspondentes a 8 (oito) anos;
b) em caso de morte, pensão correspondente a 50% (cinqüenta por cento)
da que caberia, na época do falecimento, ao contribuinte, e deferida na seguinte
ordem:
I - à viúva e filhos de qualquer condição;
II - à pessoa do sexo masculino, menor ou incapaz, ou do sexo feminino,
menor, solteira, desquitada ou viúva, ou incapaz, e que vivam sob a dependência
económica do contribuinte.
c> pensão integral ao contribuinte inválido por acidente em serviço, ou por
moléstia incurável ou contagiosa, seja qual fór o tempo de mandato ou exercício no cargo;
d) em caso de morte, auxílio funeral correspondente a 1 tum) mês dos sub·
sidios ou proventos do contribuinte, pago à pessoa ou pessoas que por êle tenham
sido designadas, ou que tenham feito as despesas dos funerais;
e) seguro de vida coletivo em favor de todos os contribuintes, até o máximo
de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros). Terminado o mandato, o ex-parla·
mentar poderá continuar a pagar o seguro ou saldá-lo, de acõrdo com as normas
vigentes, se não desejar continuar a contribuir para o Instituto.
§ 1• O contribuinte solteiro, desquitado ou viúvo, se tiver filhos capazes de
receber beneficio, poderá destinar-lhes metade da pensão ou, se não os tiver, à
pessoa que constituir beneficiária especial.
§ 2• Salvo incapacidade, os filhos perderão o direito à pensão' ao atingirem
l.'. maioridade, e as filhas, pelo casamento.
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§ 3' Não haverá reversão de pensão,_ a não ser entre os beneficiários da
mesma, e airl'da assim, quando expressamente decla:i:'ado pelo contribUinte:
Art. 9" Perderá o direito à pensão o beneficiário condenado por crime de
natureza dolosa, do qual tenha resultado a morte do contribuinte.
Art. 10. E' permitida a acumulação de pensão do IPC com pensões e proventos de qualquer natureza.
Art. 11. A pensão será sempre atualizada-pela tabela de subsidias ou vencimentos em vigor, inclusive quanto aos benefícios dos contribuintes falecidos, de
acôrdo com as disposições do art. 8" desta lei.
Art. 12. A adnúnistração do IPC será assim constituída:
a) um Presidente, eleito anualmente por uma das Casas do Congresso, al·
ternadamente, a começar pela Câmara dos Deputados;
bl um Conselho Deliberativo de 6 <sels) membros, composto de 2 (dois)
Senadores e 4 (quatro) Deputados, eleitos pela Assembléia dos Contribuintes;
c) um Tesoureiro, escolhido pelo Presidente dentre os congressistas.
Art. 13. TOdas as funções do IPC serão exercidas gratuitamente.
Art. 14. Compete ao Presidente do IPC:
a) executar todos os atas e negócios- da instituição;
b) presidir as Assembléias Gerais e as reuniões do Conselho Deliberativo,
com voto apenas de desempate;
c l prestar contas d;:t. administração;
dl nos casos de renúncia ou impedimentos de Conselheiros, convocar· os
respectivos suplentes;
e) requisitar aos Presidentes das duas Câmaras os Funcionários necessários
ao funcionamento do Instituto;
f) representar o IPC em juízo e- fora dêle.
Art. 15. Compete ao Conselho Deliberativo:
a) resolver todos os assuntos de importância do IPC;
b) fiscalizar a administração;
c) votar os orçamentos do Instituto;
d) aprovar as contas;
e) a~torizar o Presidente a fazer operações de crédito, adquirir .e alienar
bens;
f) examinar e julgar todos os processos de admissão do contribuinte e de
pagamentos das pensões;
·
g) julgar os recursos interpostos aos atos do Presidente;
h) resolver sôbre os casos omissos.
Art. 16. O Conselho deliberará sempre pela maioria de seus membros.
Art. 17. Compete ao Tesoureiro:
a) a escrituração e guarda dos livros do IPc;
b) · assinar, com o Presidente, os balanços da instituição;
c) prestar informações sõbre a receita e a despesa;
d) proceder ao pagamento dos pensionistas e outros credores, em cheque
nominativo, visado pelo Presidente.
Art. 18. Os Presidente das Casas do Congresso porão à disposição do Instl-_
tuto, sem ônus para êste, os funcionários necessários aos seus serviços e lhe for-:
necerão o material do expediente indispensável _ao seu funcionamento.
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Art. 19. O IPC não poderá admitir funcionários, a qualquer titulo, além doa
que forem requisitadÇis na forma dos artigos 14, letra e, e 18.
·
·
Art. 20. O Presid,ente do IPC determinará que se proceda anualmente o le- ·
vantamento da ~ituaçâo financeira do Instituto, através de cálculos atuariais,· por
técnicos de reconhecida competência.
Art. 21. Os recursos disponíveis do IPC deverão ser aplicados, por deliberação do Presidente, autorizado pelo Conselho Deliberativo, em inversões rendáveis.
·
Art. 22. O IPC instituirá seguro coletivo para seus associados.
Parágrafo único. O seguro· a que se refere êste artigo destinar·se-á a assegurar o pagamento das contribuições que faltarem para completar o prazo de
carência, em caso de morte ou de invalidez do contribuinte no exercício do mandato ou do cargo.
Art. 23. Sempre que o beneficiário se investir em mandato legislativo remu•.
nerado, para qualquer das Casas do Congresso, ou em !unção púl:!llca remunerada, perderá o direito ao recebimento da pensão, durante o exercício do !ll~
dato ou do cargo público."
.
·
Parágrafo único. Findo o mandato ou deixando o exercício do cargo público,
far-se-á o reajustamento da pensão, na razão do tempo em que haja o beneft~
ciando integrado o Congresso Nacional ou exercido o cargo púqllco.
. ··:~~i:?
Art. 24. As assembléias e as reuniões do Conselho Deliberativo, realizar-se-ao
no edifício da Câmara dos Deputados.
Art. 25. A Assembléia Geral, composta dos associados do Instituto, reuntr.:
se·á, independentemente de convocação, no dia 30 de março de cada ano, para:·~
. a> tomar conhecimento do relatório do Presidente sôbre o movimento, .d~.
Instituto no ano anterior;
_.,,~~
bl deliberar sôbre assuntos de interêsse do Instituto e não compreendldQI
na competência do Presidente ou do Co!15elho Deliberativo; ·
c) eleger os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes. •
Art. 26. Havendo motivo grave e urgente, a Assembléia poderá reunir-se ezt'~
ordinàriamente, convocada pelo Presidente, pelo Conselho, ou por 113 (um têrÇO);
dos contribuintes.
Art. 27. Dentro de 15 (quinze} dias, a partir- da publicação desta lei, será
eleito, pela Câmara dos Deputados, o primeiro Presidente do Instituto.
Art. 28. Incumbe ao Conselho, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, baixar o regulamento do IPC.
Art. 29. Esta lei entrará ·em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
"LEGISLAÇ~O CITAOA.

LEIN•4.284
DE 20 DE NOVEMBRO DE lHJ

Cria o lastl- de Prendêacla dos Coopssistu (IPC).
O Presidente da República:·

Faço saber que o CongressO Nacional dccrcta e eu sanciono a
seguinte Lei:
·'
·

- - - - - - - - ---

- - - - - --·

00592

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

. Art. 1• t criado o Instituto de Prcvidancia doo Cc>nsr=istu
(IPC), com pel'SOllaiidade jurfdica própria. autonomia administrativa e

financeira, jurildição na Capital da República e orp.Dizadq na fa.~a
da lei.
Art. lt Silo associados obri&atórioo do Instituto de Previdência
dos Consrcssistas todos os atuais parlamentares e os que no futuro· forem eleitos. independentemente de idade e de exame de saúde.
f I• Os ex-Congressistas poderio contribuir'para o IPC, ficando
sujeitos, entmanló, a um período de car!ncia de 8 (oito) anos, para os
efeitos dos benellcios. Seri facultado recolherem de uma só
as cotas
corrcwondentes a esse prazo para imediato aozo dos beneficias.
f.lt As coniribuiçàc:s éomeçaril.o a partir do inicio da presente
legislatura.

v=

··················································-·········-··-···-··----······--····---··-··----..·-·
d) em caso de mort::. auxílio funeral corresp_ondcntc a I (um) m~
dos subsidias ou provcr.tos do contribuinte. pago à pessoa ou pessoas
que por ele tenham sido designadas. ou que '"""am feito as despesas
dos funerais;
e) seguro de vida coletivo em favor de todos os contribuintes, at~
o máximo de CrS 500.000.00 (quinhentos mil cruzeiros). Terminado o
mandato. o cx~parlamentar poder! continuar a pagar o seguro ou sal dilo. de acordo com as normas vigentes. se não desejar continuar a contribuir para o Instituto.

f I• O contribuinte solteiro, desquitado ou viúvo, se tiver filhos
capazes de receber o beneficio, poderá destinar-lhes metade da pensão,
ou. se não os tiver. à pessoa que constituir beneficiária especial.
§ lt Salvo incapacidade, os filhos perderão o direito à pensão ao
atingirem a maioridado, c as filhas. pelo casamento.
I 3• Não havcrt reversão de pensão. a não ser entre os
beneficiários da mesma, e, ainda assim, quando çxpressamente
declarado pelo contribuinte.
Art. !I' Perderá o direito à pensão o beneficiário condenado por
crime de natureza dolosa, do qual tenha resultado a mane do contribuinte.
Art. 10. l: permitida a acumulação de pensão do IPC com pensões e proventos de qualquer natureza.
Art. 11. A pensão será sempre atualizada pela tabela de subsídios
ou vencimentos em vigor. inclusive quanto ao~ benefícios dos contribuintes falecidos, de acordo com as disposições do an. &• desta lei.
Art. 1%. A administração do IPC será assim constituída:
a) 'um Presidente, eleito anualmente por uma das Casas do Congresso. alternadamente., a começar pela Câmara dos Deputados;
b) um Conselho Deliberativo de 6 (<eis) membros composto de ~
(dois) Senadores e 4 (quatro) Deputados, eleitos pela Assembléia dos
Contribuintes;
e) um Tesoureiro; escolhido pelo Presidente dentre os Congressistai
Art. 13. Todas as funções do I PC serão exercidas gratuitamente.
Art. 14. Compete ao Presidente do IPC:
1) CAG\ôutar todos os atas e negócios da instituição;
b) presidir as Assembléias-Gerais e as reuniões do Conselho Deliberativo, com voto apenas de desempate;
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e) Prestar Contas da administração:
d) nos casos de renúncia ou impedimento de Conselheiros,
convocar os respectivos suplentes;
e) n:qWliitu..aos Prcsiden.tes. das duas Câmaras os funcionár:ios
necessários ao runcionamento do Instituto;
I) representar o IPC cm juízo c fora dele.

Art. 15. Compete ao Conselho Deliberativo:
a) resolver todos os assuntos de importância do IPC;
b) fiSCalizar a administração;
c) votar os orçamentos do Instituto;
d) aprovar as contas;
e) autorizar o Presidente a·fazer operações de crédito, adquirir e
alienar bens;·
I) examinar e julgar todos os processos de admisslo do contribuinte e de pagamentos das pensões;
I) julgar os recursos interpostos aos atos do Presidente;
b) resolver sobre os casos omissos.

Art. 16.. O Conselho dcliberari sempre pela maioria de· seus
membros.
•
Art. 17. Compete ao Tesoureiro:
a) a escrituração c guarda dos livros do IPC;
b) assinar, com o Presidente, os balanços da instituição;
c) prestar infonnaçõcs sobre a rcc:cita c a despesa;
d) proceder ao pagamento dos pensionistas c outros credores, cm
cheque nominativo, visado pelo Presidente.
Art. 18. Os Presidentes das Casas do Congresso porão l disposição do Instituto, sem ónus para este, os funcionirios ncc:csslrios
aos seus scniços c lhe fomcc:erào o material de ""pcdicntc
indispensável ao seu funcionamento.
Art. 19. O IPC nlo poderá admitir funcionários, a qualquer titulo, além dos que forem requisitados na fonna dos artiaos 14, letra e, c
18.
Art. ZO. O Presidente do IPC determinará que se proceda
anualmente ao levantamento da situação financeira do Instituto,
através de c:tlculos atuariais, por técnicos de reconhecida competanc:ia.
Art. 11. Oa recursos disponíveis do IPC dcverlo. ser aplicados,
por dclibctaçlo do Presidente, autorizado pelo Conselho DclibCrativo,
cm invcrs3e:s rcodâvcis.
Art. n. O IPC instituirt seguro co1ctivo para seus usoc:illdos.
PlliJra!o olalco. O seguro a quese refere este artiao dcstinar~i
a assegurar o pagamento das contribuições que fallan>ll para
completar o prazo de carCnc:ia, cm caso de morte ou de invalidez do
contribuinte no am:lcio do mandato ou do cargo.
Art. .zT. Sempre que o- benefiCiário st Ül'lcslir- em ·manda!<>
legislativo remunerado, para qualquer das Casas do Conarcsso. ou cm
função pública remunerada, perderá o direito ao recebimento da
pendo, durante o cxercfcio do mandato ou do cargo público.
PlliJra!o olnlco. Findo o mandato ou deixando o c:;m:lcio do
cargo público, far-se-á o reajustamento da pensão, na razio do tempo
cm que baja o benefiCiando integrado o Congresso Nacional ou
""ercido o cargo púbüco.
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Art. 24. As assembléias e as reuniões do Conselho Deliberativo
rcalizar-se-ão no edifici~ da Câmara dos Deputados.
Art.:ZS. A Assembléia-Geral composta dos associados do lnstitu·
to reunir-sc-á. independentemente de convocação, no dia 30 de março
de cada ano, para:
a) tomar conhecimento do relatório do Presidente sobre o mo-

vimento do Instituto no ano anteriOr;
h) deliberar sobre assuntos de interesse do Instituto c não
compreendidos na competência do Presidente ou do Conselho Deli·
bcrativo;
c:) eleger os membros do Conselho Deliberativo c seus suplentes.
Art. %6. Havendo motivo gra..e c urgente, a Assembléia poderá
reunir-se extraordinariamente, convocada pelo Presidente, pcl.-. Con·
sclbo, ou por 1/3 (um terço) dos contribuintes.
Art.%7. Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da publicação desta
Lei, será eleito, pela Cãmara dos Deputados, o primeiro Presidente do
Instituto.
Art. 2& Incumbe: ao Conselho, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, baixar o regulamento do IPC. ·

Art. 19. Esta Lei entrará cm. vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
Brasma. cm 20 de novembro de 1963; 1420 da Independência e 75•
da República.
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LEIN•.f.937
DE 18 DE MARÇO DE 1966

Altera disposi!Í1'os da Lei nt OB.f,

* lO

de no•cmbro de

1963.
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LEIN"7.087, DE 29 DE DEZEMBRO
Displie sobre o Institult> de Prevüilnda dM CongrusistDS-11'<;.
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CAPÍTIJLO IV
Dos Segurados
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SEÇÃOll
Dos SeguradOs Obrigatórios
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An. n. É permitida a averbaç:IO, pelos Deputados Fcderilis c Senadores cm
cxcn:!cio. de := um 'mandato estadual ou municipal para efeito de cálculo de pcnsao dos scgur.ulos obrigaulrios.
Par.igrafo llnico. Os nocolhimentos correspondentes aos anos averbados. que
podcrllo ser pagos de uma só vez ou mcnsalmcmc. scrl!o calculados cm 24%. (vinte
e quauo por cento) sobre o valor do subsidio fedc:al (panes fixa e variiicvel), vigente
durante o perlodo cm que se processarem os pagamentos.

(Às Comissões de Constituição. Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 60, DE 1996
(N° 250/96, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto das modificações a serem

intr9duzidas

no

Convênio

Consti-

tutivo da Corporação Interamericana
de Investimentos, promulgado por meio
do Decreto Legislativo n° 13, de 30
de junho de 1986, e do Decreto n°
93.153, de 22 de agosto de 1986.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.
serem

1o

•

Fica aprovado o· texto das modificações a

introduzidas

Interamericana
Decreto

de

Legislativo

no

Convênio

Constitutivo

Investimentos,
n°

13,

de

30

da

promulgado
de

junho

Corporação

por
de

meio

1986,

do

e

do

aprovação

do

resultar

em

Decreto n° 93.153, de 22 de agosto de 1986.
Parágrafo
Congresso
revisão

Nacional

do

referido

complementares que,
Constituição

único.

Ficam

quaisquer
convênio,
nos

Federal,

atas

à

sujeitos
que

possam

assim como quaisquer ajustes

termos· do
acarretem

inciso
encargos

I

do art.
ou

49

da

compromissos

gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

~--

---~~

-----------··

00596

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho <I<> 1996 ·

MENSAGEM N2182, DE 1996
Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presidente da República as
modificações a·serem introduzidas no Convênio
Constitutivo
da Corporação Interamericana de Investimentos,
promulgado
através do Decreto Legislativo n9 13, de 30 de junho
de
1986, e do Decreto n9 93.153, de 22 de agosto de 1986.
Senhores Mémb~i do Congresso Nacional,

De COIÜonllidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituiçlo Fcdenl,
submeto i elewda c:onsideraçlo de Vossas Excelêocias, acompanhado de Exposiçlo de Moâvoa do
SCI!hor ~ de EstacÍo do Ptinê;amento e Orçamento, u modüicaç.Xs a serem~ no
Co1Mnio COIISiituliw da Corporaçio Interameri~ de Investimentos, promulgado auavá do
Decteto ~ n• I:J, de 30 de junho de 1986, e do Decteto n• 93.153, de 22 de agosco ele

1986.

.
Brasília, 8

de marÇo

de 1996.

~<.Ak
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EXPOS!ÇAO OE MOTIVOS N• 046/MPO, DE 06 OE ~RÇO OE 1996,.00 SENHOR
MINISTRO OE ESTADO DO PLANEJAMENTo" E ORÇAMENTO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Corporação lnterameticana de Investimentos (CII), organismo afiliado
ao Banc:o lnteramericano de Deseni/Olvimento, cujo propósito é promover o desenvolvimento e~ç
aetor privado dos países latino-americanos e caribenhos, preferancialmante pequenas e médias
empresas, vem realizando, ao longo dos dois últimos anos, uma ampla reestnrturação visando
o~rnizar a utilização dos limitados recursos financeiros da instituição a aprimorar seus procedimentos
opetaeionais. Como parte desse processo, foi constituído um Comitê Especial para avatiar a
rantabilidade e traçar es orientaç6es futuras da Corporação, tendo sido recomendadas, ao final do
trabalho, aç6es da curto e longo prazos com o obje<ivo de reverter o quadro atual.
2.
Nesse contexto, e como fruto desse esforço colativo, z Administração
da Cll apresentou um Plano de Ação para o triénio 1995-97, o qual foi aprovado em 2 de junho de
1995 pela Assembléia de Governadores da Corporação, tendo merecido o voto favorável do
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Governo brasileiro em 30.05.95. O referido Plano de Ação apresenta estratégia financeira e
operacional cuja preocupação principal é buscar um equilíbrio entre os objetiws do organismo como
agente de desenwlvimento e o nível de rentabilidade necessário para garantir sua solidez, a luz das
limilações financeiras que a Corporação ora enfrenta.
3.
Entretanto, contonne já previsto no Plano Trienal de Ação, a
implememação total das estratégias au traçadas requer a alteração de alguns artigos do Convénio
Constitutivo da Cll, de forma 11 garantir maior flexibilidade aa futuras ações da Corporação. As
emendas reportam-se aos seguintes itens:
a) ampliação do conceito de membro da CU. permitindo a adesão de
· países não pertencentes ao Banco lnteramericano de
Desenvolvimento;
b) elevação ·da capacidade da endividamento de1:1 para 3:1: e
c) flexibilização da exigência de propriedade regional para as empresas
beneficiarias, tomando-se elegíveis aos recursos da CU • em casos
limitados a serem aprovados pela Diretoria Executiva - pequenas e
médias empresas cujo .capital acionano pertença majoritanamente a
acionistas não regionais.
·
4.
Visto que o Plano Trienal de Ação já foi aprovado pela Assembléia de
Governadores da CU, caberia agora providenciar o encaminhamento da matéria ao Congresso
Nacional para fins de ratificação das emendas, de vez que se está efetuando alterações em acordo
internacional firmado pelo País com a Corporação lnteramericana de Investimentos, promulgado
através do Decreto l,.egislatívo n• 13, de 30.06.86, e do c1ecreto n• 93.153, de 22.08.86.
5.
Assim. encaminho à superior consideração de Vossa Excelência texto.
contendo as modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo da. Corpçração, o qual
deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. de acordo com o que preceitua o art.
49, Inciso I da Constituição.
Respeitosamente,

CONVÊNIO CONSTITUTIVO DA
CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS
Aprovação Legislativa
Decreto Legislativo n• 13, promulgado pelo Presidente do Senado Federal, cm 30.06.86.

Proposta de Altençlo
I. A Seç!o l(b) do Artigo II passará a ter a seguinte redaçlo:
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"{b) Os demais países membros do Banco e os países não membros do Banco poderio
aderir ao presente Convênio na data e em conformidade com as condições qu~ a Assembléia de
Governadores da Corporação vier a determinar por maioria que represente pelo menos dois terços
dos votos dos membros e que inclua dois terços dos Governadores."

2. A Seção l(c) do Artigo II passará a ter a seguinte redação:
"(c) A palavra "membros" neste Convenio refere-se aos países membros do Banco e aos
países não membros do Banco que são membros da Corporação."

3. A Seçilo l{b) do Artigo III passará a ter a seguinte redaçilo:
"{b) Efetuar investimentos direros, mediante concessão de empréstimos e. de preferência,
atravês de subscrição e compra de ações ou de instrumentos de divida conversíveis, em empresas
cu_io poder de voto seja detido majoritariamente por investidores de nacionalidade latino.:
americana. e canalizar investimentos indiretos para essas empresas por intermédio de outras
instituições financeiras. Além disso, em casos limitados a serem aprovados pela Diretoria
Executiva, efetuar investimentos diretos em empresas de pequeno c médio pone situadas em
países membros regionais em desenvolvimento, cujo poder de voto seja detido majoritariamente
·por acionistas não regionais c que gerem um significativo valor agregado local que de outra
maneira não se obteria."
4. A Seçiio 7(a) do Artigo ln passará a ter a seguinte redaçào:

"(a) Contrair empréstimos e. para este fim, constituir os penhores ou oferecer outras
garantias que vier a determinar, sempre que o montante total pendente de pagamento a titulo de
empt dtituos contraídos ou de garantias oferecidas pela Corporação, seja qual for sua origem, n1o
exceda de um momante igual a três vezes a soma de'seu capital subscrito, seus lucros nlo
distribuídos e suas reservas. •
Aviso n•

239 • SUPAR/C. Civil.

Brasília, 8

de

março

de 1996.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelcntissimo Senhor Presidente da
Rep.lblica relativa às modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo da Corporação
Interamericana de Investimentos.
Atenciosamente.

c

Cc::::>J ..

~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
MiniStro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência 0 Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrimciJY Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

1996-~
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CJTADA

-~I'fiJ.!J OECRE:ro LEGISLATIVO N! 13, OE 1986
Aprova o texto do Convlnio ConstiCud·
vo do Corporaç6o Interamericaaa d• Inve•·
timentos - CII. subscriW pelo Embaixador
do Bruil em nome da República F11denniva
do Brasil. em 9 de julho de 19M, na aed• do
Banco Interamericano dtt Dennvolvimeaeo
- BID, ttm Wasbingto.a.

Art. l~ É aprovado o texto do Convênio Constitutivo da Corpora·
ç:l.o Interamericana de Investimentos - CU, subscrito pelo Embaixa·
dor do Brasil em nome da República Federativa do Brasil, em 9 de ju·
lho de l98S. na sede do Barico Interamericano de Desenvolvimento BID, em Washington.
Parágrafo único. S4c sujeitos à aprovaçao do Congresso Nacional
quaisquer atos de que possam resultar modificaçlo do Convênio.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 19S6.

SENADOR JOSE FRAGELLI
Presidente
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(À Conússão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 61, DE 1996
(N° 244/96, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Económico-Comercial, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em 25 de outubro de 1995, por
ocasião da visita ao Brasil do Presidente daquele país.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

Fica

aprovado

Cooperação Económico-Comercial,

o

texto

do

Acordo

sobre

celebrado entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em 25
de

outubro

da

por

1995,

ocasião

da

visita

ao

Brasil

do

aprovação

do

resultar

em

Presidente daquele pais.
Parágrafo
Congresso
revisão

Nacional

do

Ficam

quaisquer

referido

complementares que,
Constituição

único.

Acordo,
nos

Federal,

sujeitos

atos

que

assim

termos

do

acarretem

à

possam

como

quaisquer

inciso
encargos

ajustes

do art.

I

49 da

compromissos

ou

gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N° 1.350, DE 1995
Submete ã consideração do Congresso Nacional o texto do

Acordo sobre Cooperação Econõmico-Comercial celebrado~
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em 25 de outubro de 1995, por ocasiãO
da visita ao Brasil do Presidente daquele pais.

Senhores Men~hros do Congresso Nacional.
De conformidade com o disposto no artigo 49. inciso I. da Constituiç!o Fedcr.1l..

submeto à elevada consideraçlo de Vossas E:cceJencias. acompanhado de Exposiçio de Ma~ivos

Jo Sc!!:hor Minisu? de Est:ldo das Relações Exteriores. o texto do Acordo soi'lre Cooper:IÇ3o
Ec.:oaôraico-Comcrcial celebrado cnb'C o Governo da Repllblic::1 Federativa do ~1 e o Govem·.ll
da UC!'inia. cm 2S de out.cbro de l~S. por ocasilo da visita ao Brasil do Presiti:ntc d~ país.

Senhor Leonid KutchmL
Bl'liSfiia, 4

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 649/MRE. DE 23 DE NOVEMBRO DE
1995. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES.

Exceleneissimo senhor Presidenta da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
EXcelência

o

anexo

Econõmico-comorcial

texto

celebrado

do

entre

Acordo

o

sobre -

Caverno

da

Vossa

coopiràC;::io

RepUblica
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srasil e o GOverno da Ucrânia, em zs de

por ocasião da visita ao Brasil do Presidente

1995,

outubro

daquele

da

pais,

Senhor Leonià Kutchma.
A assinatura desse instrumento atendo

2.

'ambos

os

Governos

da

desenvolver

a

disposição

à

cooperaçAo

econàmic:a

de
e

intercâmbio comercial bilateral, por meio da concessão reciproca

naçio

tratamento

de

orqanização

Mundi~l

mais

favorecida,

segundo

as

reqras

de Comércio, t4o loqo se complete

o

o
do
da

processo

de acesso da Ucrânia àquele orqanismo multilateral.
Reconhecendo que o

J.

situa-se
no

acima

fisieas

desenvolvimento
como

em

e
da

co~stituir

mencionado, em

juridicas

de ambos os

comissão

necessariamente da

eomêrcic

Ucr!nia

a

inserç~o

do

conviera.,

com

entre

vistas

bilateral,

ao
bea

reunindo-se

que,

Acordo.

desenvolvimento

de ambos os pa1ses

internacional,. o Goverllo do Brasil

dispuseram

Ucrinia

cooperação

paisàs

interqovernamental

implemen~aç4o

Além disso, eõnscios de que o

deriva
do

fomentar

cooperação econõmíeo-comereial

periodicamente, assegure a

••

entre o.Brasil e a

àquéa.de suas possibilidades, os dois Governos

documento

pessoas

i~terc4mbio

e

que os paqamentos dos contratos

amparo ~~~.instrumento em foco sej~m e~etuados em

econõDico

na
o

dinâmica

Governo

da

eoncluidos

ao

moeda

livrement~

c:::onversivel.

Em
prcje~o

vista do exposto, submeto a

Vossa~~~~elência

de Mensagem para que, se assim houver ·por bem, o

o

encaminhe

ao Poder Leqislativo, para exame e eventual aprovação.
Respeitosamente,

ACQROO

ENTRE O GOVERNO DA~.LJ.Çj\ fEDJW;AUYA IJO BRASil
E O GOVfRNQ QA IJCRÃNIA SOBRE COOfERACÁO
ECQNÓMIÇQ.ÇQMERQAI.

O Governo da República Federativa do Brasil
e

O Governo da Ucrania
(doravante denominados "Partes").

anexo
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Desejosos de pn,mtwer n descnvtNvimcnto da cnnp::r.lçiln ecnmlmiç,~
eomerc:ial entre os dois países c de ampliá-la com base nos princípios da igualdade
soberana dos Estados. da reciprocidade c de beneiicio míttuo:

Cmn u ~~~jetivn m:1is :nnplu de intcnsilic:~r as rC!açties: bii:ltcr.lis cm
bases mntm:uncnle \-:Jnlajusa:-;:
J\curdam o seguinte;

ARTIGO I
As Partes ihmenlanlo e l3cilil:trãt•. com base na reçiprncidadc c cm
confonnid:tdc com a legislação \'Ígentc nus rcspcc:tims países. u dcscnvuh·imento
do inlcrci:mhio comercial e d::~s diferentes fonnas de cooperação ecomlmica. tendO
como orientaç.ilo o benelicio do$ dois países.

ÁRTIGOII

I.
lima vez cnmpletnda a acessão WllJcriinia à OrganÍ7..açilo Mundial de
ComCre:itl (UM<.:). as J>c.rtes concedcr~ilo ret"Ípmcomcntc o lratamenlo de nação
mais finrorec:idn cm rOdas as esli:ros da cOoperação econômico-comercia.J e em
~

rarticular no que se refere a:

a) dircilos alf:mdegórírnc c tOOtl tipn de snbrctaxn~ aplicada$ uu
rcl.aci(li1Uda."õ a impurtaçãu e e.'<purtaç;lu. incluindo-se os métodos
rtelns quais são CC.lbmdos~
b) desembamç:o aUhndegário. ininsílo. onnazenagcm e reembDrque:

c)

impl$IC~ e qualquer outro IÍp.l de regulumenlnç:õo interna
aplicados din:ta ou iudin:tamcntc sobre bens importados;

d) normas

e formalidades vinouladu a imporlaflo e ""J>JrOllÇ1o de

bens;

venda. eompno, 1ranspot1e, dilltriboiçlo c,..,
elos bOM DO mercodo iotemo.

e) regulamentaçao para

2.
Cada Parte aplicl:ríl i outra Parte um regime nJo.discriminatório em
n:laçlo a restriç6es quantitativas c concesslo ·de licençu de exportaç6o e
imponaçlo de bens procedentes do território da outra Parte. bem como em relaçio
i divisllo e eonsignaçio de reeuncs pant o pagamen~ dessas 1~.

AR"!lGO UI
A<c di:-.·po,iç:õet dn J\rtign 11 do ~lc J\ctwdo nik• scrik• nrJicOO:as
l~ilidudcs. fnutquios c pri\iiiÇgíc.lS que cadu l,artc concede ou \"CI'IhD

lls \-"DRI.B!.Ctl~
a cunccdcr.

:1)

:1

lcrceim~ Jl>IÍSCK cm nm1u de !'U:I l~trlicipõtç:iu cm zmm dC lhTi

<."nmérciu. uni5n .:tdu::mc:im. mcrc.;ndu comum. m1 uulm m:urd(l de
integr.u;ãtt <.."Cunümic.o: dn <Ju:tl seja mcmbm~

b) nos rt:~íses linritwli.S cmn \:isl:~s .:1 Jàcilitar o triinsilo lltts fronlr:ir.as
e/ou a cuopcrnção cum as 7.llllas Jhmleiriçu.~

mm evitar a dupla
lrfhut:u;.:lo ou cm _m••'rdos mulliL"tlerais de CIUC a uulra Pane nilo

cl :r tcrcciws países. cum b:•sc cm :•curdus

r:rrticipc. tais Cóin1, u SistCm;~ Cilnlml ele Prcferênciali ComcrCÍ"diS
entre p:.~iscs cm c.Jc:-.-c!lnlh·imcnhl (S(iPC_).
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ARTIUUIV
I.
A c:nni'CI:w5n L'i:lmtnni~t)..(;UIIICrci:ll cnln; ns Partt=s se ctCiuará em
c<mli.,rmidadc com a lcgisl:Jçãv tig.cnle em C.'ld:t um d\lS paises nu que tange a
~p<,rtaç:.ilu

e impt1t1.aç:in

2.
1\s :llit·id:!Ocs ccmt•imic:t~ c '-."UIIlcrci:ris dc!ínidas no :'imhlln du
pu.-scntco Acurdn ~rã(, dt.:sc..·mol\idas. mediante c~mlr:l!us c·uu acuróus cnllc
t.'1Uil1CS:.IS.. ul!;:tni7:1çiks c ins.lituiçt'tes pitblic:1s uu !'riYadas. Ut}S duis !'l<l:Ís-cs.

3.
Cada Parte procurará. na medida dt' J1<1SSÍ\'el rrestar :!S~islência e
apoio às empresas. nr!!Eaniz.ações e iustiluições c:CJmpetentes da outl'a Parte para a
conclusão dos referidos' contratos oU acordos. cm conformidade rom as
disposições do presente A.çordo.
ARTIGO V

l.
Os pasamcntos por transações realizadas no ânlbito do presente
Acordo seria cfetuados cm moeda livremente eonVCf'3ivel. a menos que as partes
envolvida' em determinada lransaçlo convenham outro entendimenlo. em
confonnidade com a legislação vigente cm c:ada um dos paises.

2.

Os pagamentos: e transferências de pagamentos serão realizados de
aeordo com alegislaçlo vigente em cada pais.
ARTIGO V!

C:~dn Parte. n:t mcdidu d~: ~n3s f'M~sibilicfudes. prncur:mi prestar
assistênci:1 às nrpnl7.ifÇOCS.- emrr~s e timm~ da outro l,arte intcrcssad:t."> n:~
aptaç4o de upc.,rtuuidades de ampliaçilu du intcrclimbio comcrc:ial.

ART!UO Vll

I.
As l'arte!' anidarJo cstilrçns nn sentido de dcscnvoh·cr. 11a maiur
medida J't'5SÍ\"el. a coopemçllo ectll1t'lm~Nnctt:inl entre ()!f d()is países. eom o
objetivo de cuntributr em p;~rticufar. cm boro mio exclusivamente. a:

n) I{Jrtaleçcr c dh"Ct"SiJicar as lhnnas de seus t·inculu~ cconômiws:
b) cxplurar "'"·as
c:)

li.:tutcs de aba!<o1ecimentu c nm·us nten::adoS~

li..mcnlar c.lS lluxos de in\'C:I:timenlt* e n inlcrc::imbio de tecnologia:

d) c:d.imuJar

C JlRIIqlef"

CtS

investimcnlm,. bem

comt't

criar para

OS

mesmos um clima távanivel. cum base nos princípios de não-discriminaçlt't e de recirrocidnde.
-

2.
~~intcs

f><~ra luis eJCitns a et'M.'I>ernçilo 1xxlcr:i re\·estir-se. "dentre (JUir.ts. das
n1udalitlades:

a) :1 cn,,peraçãu ctllrc o~ agentes ectrmlmicos.
pequenas e médias empresõls:

Clll

porticular entre as

b) u inlerc:ãmhiu de inl(mnuçãv ecmuimica e juridic:~:
c} o estabelecimento de etnpresas mistas;
d) a cooperaçlo entre instituições financeiras;

~
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e) as visitas. conta!os c atividades de promoçilo da cooperação entre
representantes de empresas e organizações econômicas, incluiu~
se a criação de mecanismos e instituições apropriados;
t) a participaçAo cm feiras e exposições, seminários ê confCRncias em
cada um dos paiscs;
g) a assistência técnica e serViços de consuhoria;.

h) o intercâmbio de dcl.:gações comerciais e visitas de empresários
dos dois países.
ARTIGO VIII

Cada Parte estimulará a participaç5o da outra Parte c de suas
empresas em feiras comerciais ou e:<poSições que sejam promovidas cm seu
território. subordinadas aos termos e c:ondições estabelecidos :por sua legislação
comrctente.
ARTIOU IX

I.
As Partes concordam em criar a Comisslo Mista lnlergovcmamcntal
Drasileiro-Ucraniana de Cooperaçil\l Ecopõmica e Comercial.· doravante
dcnominâda ..Comisslo... com o ohjcti.,.u de supervisionar O cumprimenlo do
presente Acordn c apresentar pruposlas c recomcnd.a:ções destinadas ia ampliação
do comérçio e tOrtalocimento da cuopcraçlll entre Cl5 dois países.
2.
A Comissio poderá criar subcomisS<1es especializadas c gntptlS de
trabalho que :1 assist.:lm no cumprimenlo de seus objeiivOs.
3.
A C{lmis.."-i~O- sC fCtiPirá altenradamenle na República Federath·a do
Brasil e n:s Uc:rânia. de comum acordo entre as Paf!:es.

4.

As P:.rlcs pmmover-.Jo a participuç3o ath·a do selor privado de ambos
u <tual ptMierú reunir~ cnnjunlumente etlnt a Comissão c le\'Jlr a esta
suas rçcuntendaç.i"lCS.

us

p:~ises.

ARTIGO X

As controvérsias que pc1ssam surgir a respeito da inlcrprctaçãn ou
apliçaçilo do presente Aenrdu scriin st)1uciom:adas ptlr vía diplumálic:~ cm
ncguciaçõcs diretas.
ARllGOXI

I.
O presente .Açordo entrará em vi~r na data do recebimento da última
notilic.açio a respeito de sua aprovação. cm ÇtliJfonnidadc cuna as dispo.!.ições
·
legais de CDda Parte. ·
2.
Será válido por um período de S (cinco) anos c será automaticamente
rrorrogado por períodos sucessivos de um ano. a menos que uma dôls Parles
notifique à outra. f'('lf cscrih, e por via diplumática. smr inlenção de dcnunciâ-lu.
com antecedênci:~ de 6 (seis) meses cm rdaçãu à ó.a:ta I'UC\.'Ísla p.ar.a: :ma cxpinu;::iu.

ARTIC*> XII

No c:1sc.J de cxpit:Jç5o du presente Acurdn. suas disposiçltes
Ctllllinuar.ilo .a ::icr aplicadas u tutlus us ClllllnUus cclcbr.adus sub seu mnparn. nms
não cmnpridos Ut) mmncnlo de sua c:o.:piraç:iu.
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Feito em Urusilio. cm :!"'i de tlulubn, de 19')5. em dm$ exemplures

ongnuus. nus idiumas rurtuguê:c. uenminno c inglês. ~ndu Indu~ us textos
igu:~lmc:nle autênticos. Em caso de divcrgêm:ia. prevalecerá o lextu cm inglês.

7 ~~
' -,

--.JL'-7.

l>fJ .o OOVf.R , I> REPU UCA.
I:"EOERAl V...
DR U.
Sebastião do Reqo Barros
Ministr9~ interino, de Estado

da Relacões

Exteriores

Aviso rf* 2.Sl2 • SUPAR/Co CiviL

Em

4

de de:zenbro

de !99S.

Senhor Primeiro Seaetmo..
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presidente da
Repllblica relativa ao texto do Acordo sabre Cooperaçlo Ec:onOmico-Comercial celebrado entre o
Governo da Rcpáblica Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia.

.-.....

--..o-.
·-

-·- ... _ ' - ' - -

a.QVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Prcsi~· da República

A Sua Exc:el!ncia o· Senhor
DeputMo WILSON CAMPOS
PriJneito Sea<Wio da
dos DepiiUdos

BMS!LIA·DF.

amara

(À Comíssão de Relações E""teriores e Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1996
(N" 288/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova pedido de renovação do prazo
de permanência do contingente mi1itar
brasi1eiro - COBRAVEM na UNAVEM-III.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1° •

É

concedida a

prazo de permanência do

renovação,

contingente

por um ano,

mi1i tar

· brasi1eiro

do
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de Verificação das Nações Unidas em Angola

- UNAVEM-III, a contar do encerramento do atual turno da serviço.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do teor
da autorização concedida,

bem como quaisquer ajustes compla-

mentaras que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,

acarretam encargos ou compromissos gravosos ao

patrimônio nacional.
Art.

2°. Esta Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

MENSAGEM N" 535, DE 1996
(Do Poder Executivo)
Submete ã consideração do Congresso Nacional, nos termos da Lei nq 2.953, de 17 de novembro de 1956. pedida
de renovação do prazo de permanência do COBRAVEM
na
UNAVEM· I II •
(ÀS

COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES; DE DEFESA NACIONAL;

E DE CCNSIITUICiiO E JUSTIÇA E DE REDAC};O (ART. 54)) .•
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Submeto odcvada c;omidençio de Vossu Excelênciu. nos rennos da Lei n• 2.953.
de 17 de novembro de 1956, pedido de renovaçlo elo prazo de pcnnanCneia do COBRAVEM na
UNAVEM~m. A

arua1 autorizaçio foi dad& para cumprir um turno de serviço de um ano (setembro
de 199S a agosto de 1996). à luz do convite formulado pelo Secretário Genl du Nações Urüdas. O
Iwnaraty, 0 Ministêrio do Planejamento e Orçamento e o Estado.Maior elas Forças Arntadas
coincidem em que a prescaça: do contingente militar brasileiro na UNAVEM-m é de grande valia e
que a UNAVEM-m deveni prosseguircomscusttabalhos de supcrvisloem.l996c 1997.

Como é do conhecimento de Vossas ExcdCncias. o Governo brasileiro vem
respaldaado o processo de pacificaç!o politica conduzido pe!as Nações Unidas cm Angola desde

1989. Num primeiro momentõ~-ajudamos a ONU a monirorar a re1.imia das uopas c:ub&nu e.
subscqüe:Dtcmeate. a supervisicmar a imple:mcntaçio dos A<:ordos de Biccue. do Protocolo de
Lusou e das Rescluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU sobre Angola. Embor.l o
processo tenha registrado avanços e recuos. trata.-se de pôr fim a mais de 20 anos de guerra civil,
que jã ceifou a vida de- aproximadamente I milhlo de indivíduos e resultou no movinento de mais
de S milhões de pessoas entre refugiados e deslocados inlemos.
Os efetiv.os da UNAVEM-fi encontram.-se agora todos no terreno, fazendo com que
a ONU tenha logrado inibir ações militares. deter ates de banditismo c reduzir as violações aos
direitos hwnanos. Entre seus componentes, existem seis batalhões do infantaria que estio
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monitorando :u linhas de separaçlo de forças c as zonas de aquartelamento. além de estarem
fornecendo protcçlo à distnõuiçlo de ajuda hunlanitiria e agindo como garantes para a livre
circ:ulaçlo de bens e pessoas. bem como cinco companhias de engenharia. que recuperam estradas.

constroem pontes e colaboram com o Governo angolano. a Uni!o para a lndependCncia Total de
Angola e os Organismos Nlo-Govemamentais na promoçlo de atividades voltadas para a remoçJo
de minas. o contingente da UNAVEM-m soma atualmente 7.071 voluntários. 1.106 dos quais

brasileiros,. repartidos em diferentes unidades: um batalhio de infimtaria. uma companhia de
engenharia. dois postos de saúde. pessoal de Estado-Maior; integr3ntes do Corpo de Observadora
núlitarcs c membros do Corpo de Observadores policiais.
Pm oce-nos desejivel que o Brasil. além de contribuir. para a superaçlo doa conflitos
na Áfiica Austral e· a revitaJizaçlo dos mecanismos multilaterais de promoçlo da paz. busque
assegurar na Angola paçificada uma presença proporcional às potencialidades do relacionamento
bilateral. Tais potencialidades. ciue já vêm 'sendo exploradas pda Embaixada do Btuil em Luanda.
podem ser bem ilustradas pelo desejo da Petrcbrás de panicipar du arividades de prospecçlo de
petróleo nas çostas angolanas c da EMBRAPA em celebrar projetas de c:ooperaçlo no campo

agropccuirio. R.c:çorde-se. ademais. qtie miJit~ IUigolanosjá estio sCnd~ aPerfeiçcidos em centro
de instruçlo da Marinha e est!o freqilenta11do cursos de fonnaç.lo. ~izaç.lo. operfeiçoamemo
e de altos es:uctos ·do Exército: revelando em campo profia:l~ para' Ser ~plorad? ·no tocante ao
adestramento e ao rearnWnemo dis Forças ~das lingolana.
~ poderiam~s deixar de observar. po( fim. qUe o Bmil vem parricipandÓ dc.todos
~ esforços ~~dos pela o~" para a pacifieaçlo d~~: África AUstral. que já resultanm na
independência 4a N~õia. ·~fim do regime do ..apanheid.. na Âfiiea Sul e ~término d&

suem_

civil em~

del~.

Aviso n•

674 - SUPAR/C. Civil.
Brasília. 10

de junho

de

1996.

Senhor PrimCiro ·secretáiio.

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República, relaliva à renovaçlo do prazo de permanência do COBRA VEM na UNA VEM·lli.
Atenciosamente.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da RepUblica

A Sua Exccieccia o Senhor
Deputado Wll.SON CAMPOS
Primeiro Secretãrio d&'Câmara dos Deputados
BRASiLIA-DF
'
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LEGISJ.ACÃO CITADA AN:EXADA Pfil.A
COORDENACÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
LEI N,O 2.953 - m: 17 m:
m: 1958
F~a

2fOVEKII1lO

normas parG remesstJ de tropa
brasileiras para. o e::terier

O Pr.e.sidente d& :Repúblic&.

movimento de !õrça.s terrestres, na•
vais e aerea.s proces.~d.o dentrO ãa
zona de s~gur:mça aérea e marltim~

defin!d:a pelos órgão~ militares com.
pet~ntes. como neces.sárid A pro::eção e à defesa d.o litoral brasileiro.
Art. 3.0. Esta lei entrarA. em vigor na data de sua pt.iblicaçã.o. t"e.

Faça saber QUe o Con:resso Nacional decreta. e eu .sanciono a. squinte
Lei:

-vo:a,das as dispcsiç:ões em C(lntrá•

1,.0 • A remessa de f6rça u.
terrestre, naval ou aére& para

bro de 1956; 135.0 ela. Independên.c1a

Art.
mada.

fora. do território nacional. sem de•
elara;!o c!.e guerra e em cumpri•
n:.ento de obrig:aç6es assumidas pelo
Brasil como membro ele organize.ções
1n:ernaclconala ou em virtuele de tra•
tacloa. canvençõel, acOrclos, reso1uç6ea
d.e consulta. planos d.. defesa, ou
~er outro.. ;mtentUmentas di•
plomá.ticOs ·ou mWtarea. s6 a:er6. feita. nO!. termas da C:mt!tm~ão, com
autoriz'3Ç.ÜO do C0Ilgri!SSO Nacional.

Pará:;ra1'o Unico. O

art!~:o

di.!ipos~

nic se aplica aos casos

neste

e<~nsti.

rio.

Rio de Janeiro. em 17 ele novem-

e 680 da Repúbllea..

Jus~v

K'CEI'rSCH!X

Nereu. RamO$

António Alves Cd:mctr.:
Henr:que Lott
Jost Carlos de Macedo
Soara
Jost Mari4 Allc'm.fm.

Lúcio Meir4

tucionals de repulsa à ln\"a.sio ou à

Mârio Meneghetts

agressão estrangetra.

Clól113 Salr/ado
Pa.r.si.fal Barroso
H<nnque F!d:lu
Mauricio de Medebw.

(Con.stltulçlo

Federal Art. 7.~. n.o n e Art.. 87,
número' VID, ;n tme> •
Art. 2.0 N'lo necessita da autorl~
zac;ào prevista no artigo a.ntertar o

DECRETO LEGISLATIVO N. 15 - DE 8 DE MARÇO DE 1994
Aprova o pedido de autorização para que o Brasil possa colocar à disposição
da Operação das Nações Unidas para Moçambique - ONUMOZ, pelo prazo de um
ano, um batalhão de infantaria.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO LEGISLATIVO N2 31. DE 1994

Autoriza o envio de contingente núlitar para o processo de
pacificação política de Angola.
O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1.2 - É concedida autorização para o envio de contingente militar para o
processo de pacificação política de Angola
Art. 22 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fedem!. 16 de dezembro de 1994.- Senador Hmnberto Lucena, Presidente.
DCN (Seção II). 16-12-94.

---~-----
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 99, DE 1994
(N" 4481'94, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Concede autorizaç3o para

o

envio de

eontinq•nt• militar para o processo da

pac1ficaçAo polit1ca de Angola.
O CONGRESSO NACIONAL de era ta:

Art.

1°

-

É

concedida

a.utorÚ:açio

para

o

envio

do

eontinganta militar para o proce:!!lso de pacl.ficação politica da
Anqola, objeto da Mensagem n° 1.090, de 30 de r'lovambro da 1994,

do Prasidante da República.
Art.

2°

- Este ®crato legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

MENSAGEM N° 371, DE 1994
(N• 1.089194, NA CASA DE ORIGEM)

Levo ao conbecimento de V()SS&S Fxcel!nci'S que o 8ec:retfrio..Ge das Naç&::s
Ualdas. Doutros Gbali. em oumprimento 1 DWidalo ccoferldo pelo COIISCih<> de 5egurança.
solicitou ao Governo bnsileiro o envio de cootriboiçlo. efetiva para 1 boa c:oodoçlo do processo de<
pacificoçlo pol!tica de AnsoJa. tendo em vista baver sido celebrado. após quase 20.,.,. de _.a.
o Protocolo de Lusab. firmado dia 20 de 1!0.-bro do 1!194.
&sa cootriboiçlo se daria mediante o envio das seguintes umdades mi1itms:
-dois pootos de saMc avançados;
- woa compaoh1a de eogeolwia; e
- um balalblo de infanlllria.
•
Esse cootingente seria integrado por fraçiles de tropa do Extn:ito, da Marinba • da
At:ron1utica, sob a c:oordenaçlo do Estado-Maio< das Fosçu Armadas e seria colocado l
disposiçlo do Coowldante Militar da UNAVEM-lU.
O Brasil, em comprimento às suas obripçl!es como membro das Naçl!es Unidas e
I10S termos do art. 4" da Constitulçlo Federal, e como principal país da regilio do Atlintico Sul,
tem intereSse concreto e especial- em contribuir para a comolidaçlo da paz em Angola.
Com a cessio de um contingente militar investido de uma missão de cartr.er
eminentemenre pacificador. o Governo brasileiro estam ~do ~ contribuição expressíva l
IIIU3Çiio das Naçl!es Unidas oo sul da África, além de promover o adensamento de nossas reiaçOes
com Angola e de reforçar nossos laços de amizade eom os pafses que compõem a Comunidade de
Uogua Pormguesa daquele coolinente. Por outro lado, a ausência do Brasil neste esfOIWO de
pacificaçlo teria repercussões negativas sob!e a imagem de nossa capacidade de atuaçlo
internacional, à lui do intmsse pe11118MDiellleote manifestado pela poUtica externa brasileiB em
favor da África Meridional e de Angola, em panictJ1ar.

Submeto.. pois. à elevada e urgentíssima consíderação de Vassas Excel!oc:ias. nos
tennos da Lei o" 2.953. de 17 de novembro de 1956, pedido de auunizaçlo pua que o Brasil possa
colocar

~

disposiçio da

~A VEM·In.

pelo prazo de um ano. um balalhlo de infantaria e
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elementos de apoío. perl'azendo um efetivo total que nlo ultrapassará 1.200 homens. com o fun de

cooperar com as Nações Unidas na restamação da paz, na consolidaç!o da segar;mça da
popolaçio, no respeito aos direitos homanos. na distribuição de ajuda humanitma. em suma. no
restatielecimento de um clima de paz e conciliação que permita àquele pais Umio recupe:rar se
4

política e economicamen~ da devastaÇão da guerra.
Brasília. 30

de noverréro

de 1994•

.9&1ITAMAR FRANCO

srasilia. :o
2xcelen~issimo

Senhor

C.e

Presiden~e

:-.oVembro

de 1994.

da RepUblica,

Em.. lO de novembro últi:no. pela Exposição de Motivos
556/DOI/DNU/DAF-II, o Ministêrio das Relações Exteriores levou
.3.o · conhecimento
vossa
de
Excelência
que
havia crescente
e~ectativa de
que o Governo de Angola e -a UNITA viessem a
n~

celebrar

o Protocolo de Lu;aka, pondo fim a uma
beligerância que já perdura por quase vinte anos.

situação de

2.
Efetivamente,
dia. 20 de novembro de 1994,
foi
celebrado o Protocolo de Lusaka que, ao es'taCelecer a tregua,
abriu caminho para que as nações Unidas ampliassem seu papel de
'agent~ pacificador naquele pais, por intermédio da operação ONAVEM
- III, a qual exercera f~n.c;:~o decisiva na supervisão, controle e
verificação do p~ocesso de paz.
J.

Em sohdagen:s p-reliminares efetuadas em r:r.eados de
Forças Armadas se haviam manifestado· em condições de
contribuir para o contingente da UNAVEM-III, com. a cessão de
observadores militares e monitores policiais, equipes médicas e
tropa de diversas especialidades.
19,94,

as

4.
Com base na disponibilidade acima, o Secretariado
das NaçQes Unidas solicitou ao Governo brasileiro o envio para
Angola de dois postos de saúde avançados, uma companhia de

.angenharia e

um batalhão de

infantaria aut.O-$Uficiente. em tçrmos

lcgisticos, para --uma at:uaçã.o esti:r.tada em um ano,
efetivo total de até 1.200 homens.

perfazendo um

com o objecivo de evi:ar violações ao cessar-fogo em
ac;:ões que poderiam solapar a confiança entre as partes e
I:Lesmo
comprcmeeer a paz, duramente alcançada, a ONU eseá. solicitando a.
especial atenção dos paises contri.buint.es de pessoal ~;~ara que
busquem reduzir ao mâximo c prazo entre a formulação do convite,
mesmo que em bases informais, a o etetivo deslocamento dos
contingenees para as áreas de atuação.

,Como principal pais da região do Atlâo'tico Sul 6.
o Brasil tem
nossa esfera imediata de ação internacional
:.nteresse claro e concreto em cont::ribuir para a · superação dos
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Âfrica Austral e para a

revitalização dos

de promoçã~ e ~anutenção da paz na
região. As contribuições que o. Brasil venha a aportar à composição
da UNAVEM-III serão de especial relevância para a politica externa
brasileira, tanto â luz dos compromissos assumidos pelo Brasil na
carta das Nações Unidas, enfatizados agora por nossa postulação a
~ecanismos

~ultilaterais

um lugar permanente no Conselho de Segurança, quanto do ponto de

vista das relações de estreita cooperação e amizade que temos com
Angola~

. 7.

Encaminhamos,

portanto,

à

superior

apreciação

de

de o Brasil pareicipar efetivamente da
UNAVEM-III,
eolocaçào
ã disposição da ONU dos
mediante
a
componen~es armados e desarmado5 acima referi~os. CUmpre assinalar
que tanto o
Itamarat.y quanto as Forças Armadas consideram
altamente pos:ieiva a prest.ação da cont.ribuição acima apontada,
inclusive o envio de um batalhão de infantaria e elementos de
Vossa Excelência a

~ecisão

apoio, pelo prazo de um ano.
Tendo em vista o fatd de que o embarque dos etetivos
s.
cedidos pelas Forças An:tadas as Nações Unidas deve ser realizado
jent~o
Ce u~ prazo ~áxi~o de 90 dias, c que confere grande
urgência ao assunt.o, especialmente na atual conjuntura de tér.oino
:.:!:o ~no :!.egislativo, rcgarnos ::t ·:essa Z:xce!.ênc::.a encaminhar ao
?residem:e da Càmara dos i;epueados ü. !·!ensaqem anexa, que coneem o
9edido de autorizacão ~ara despachar a tropa brasileira a Angola,
io a~paro da Lei :~953, ~e 17 àe nove~ro de 1956.
::ma vez ccncedida a aut.orizaçáo, a Secret.aria de
?lanejameneo, orçamento e Coordenação da ?residência da República
:J.dot:ara as providências catll.Veis ;:Jara !.denei!icar as fonees de
recursos que viabilizem
operação~
:::sses recursos deverão ser
j::OS't.OS
é.isposiç3.o do E:seado-Maior ..ias :orç.:ls Ar::~adas • que
.;,ssu=ti::-á J.S !u:'lc;::ões c:!.e :erenc!..l.dor ..::.:1s ·:er~as ~unt:.o as Forcas
s ir.gulares.

9.

•

!.O.
Registramos,
final:::en1:e,
que
a
::~ais
recente
aueorizaçào de despacho :!e =~ntü'.qer.te ::tilit:ar .lr::tado braSileiro
ao
exeerior
- para ir:.eegrar a Operação das !:açóes Unidas
·~
Xoça:=~b i que foi objeto do Decret:o Leqis!at.ivo n~ 15, de 8 de
::1arç:o de 139.;..

Res!='eit:osamenee,

(,_

CELS'O. L. :.I. AJ."':ORIM

Ministro de Est:.ado das Relações Exeeriores

.•

-~-~;uV . .://.-- ~·

"Airn~LEI~i"!'RE!RA

:·!inisero de Est:ado Chefe do Es"t.ado-Maior pa,s Forças Armadas
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LEGISLAÇ~O CITADA
LEI N.• 2.9!ü _,DE 17 DE NOVEMBRO DE 1956

Fixa ,~~,rn,uu pora

tellrt'SJII d~ tropa~

bruilt:ira para

(J

ttnriM.

A ~ de fOrça arnunla, terTHlrt', nual ou &ira para fora do temllklO nadonal, ~em declanç.lo de _guerra e em cumpnmento de obrzg•çóes auumidu
fiiJo Bturl como membro de organiuç6e& Jntcrnacron&~~ ou em Yirttlde !Se tratado., COit"
....,~ acórdoa. resoluçl!lel de consulta, p[anot de ddesa ou qua~quer outro~; enten•
,.._,..,.,. diplom'-ti<:ol ou "::ilitares,. só aerl. feit., n01 t!rm~ da CONtituielo. et~~n autoJDçlo do Con;rra10 N~~~al. ·.
Art. 1.• -

(À COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL)
Publicado no OCN (Seçlo II). de 13·12·94

PARECER DE PLENÁRIO
Em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional ao Projeto de Decreto Legislativo N" 99, de 1994, que
concede autorização para o envio de contingente militar, para o
processo de pacificação política de Angola.
O SR, JARDAS PASSARINHO (PPR-PA Para proferir parecer. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, em novembro deste ano, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República enviou uma mensagem para o
Congresso em que salientava a necessidade de urgentíssima consideração por parte do
Congresso em relação a essa decisão, que 6 atender a uma solicitação da ONU para
submeter à disposição da UNAVEM-III, pelo prazo de um ano, um batalhão de
infantaria e elementos de apoio para fazer um efetivo total, que não ultrapassará 1.200
homens, com fins de cooperar com as Nações Unidas na restauração da paz, na
consolidação da segurança da população e respeito aos direitos humanos na distnôuição
de ajuda !iumanitária. Em suma, no restabelecimento de um clima de paz e conciliação
que permita àquele país irmão recuperar-se politica e economicamente da devastação
da guerra.
Esse efetivo, Sr. Presidente, não tem nada de exageradp; ao contrário, 6 uma solicitação
específica da ONU. E coloca o Brasil numa posição tranqüila, porque relativamente ao
que hoje o Brasil tem em cooperação com a ONU em casos semelhantes, corresponde
apenas a 158 militares, inclusive policiais, que já foram colocados à disposição das
Nações Unidas para fins semelhantes. Isso coloca o Brasil em 46° lugar no mundo. Para
V. Ex"s terem uma idéia, enquanto o Paquistão, por exemplo, já está com 9.147 militares
fazendo isso, o Brasil apresenta 156; a Argentina, 1.399; Bangladesh, 4.273. E a
solicitação é para, acima de tudo, fazer respeitar o cessar-fogo em Angola.
Como V. Ex" sabe e os ilustres Senadores - aqui presente o ilustre
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional-, essa luta fratricida
em Angola dura cerca de 20 anos. E o Brasil foi muito audacioso, no momento em que o
Presidente .Qeisel - monarca pelo qual rezo todos os dias - fez com que o Brasil fosse o
J)P.meiro país nã..n-com!l!!ista .a reoonhe.c~r a Renúb!ica de Angola, dominada pelas
forças que então eram apoiadas pela antiga União Sõ,;iética.
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Sr. Presidente, o Brasil tem tido relações comerciais com Angola e,
quando eu ainda fazia parte do Governo do Presidente Coiior, sabia-se que Angola
devia ao Brasil 600 milhões de dólares, mas há uma possibilidade de discutir 3 bilhões de
dólares no intercâmbio.
Essa medida é urgente, realmente urgentíssima, ou perderemos a
oportunidade de atender à solicitação da ONU, Sr. Presidente. É apenas para dois
postos avançados de saúde, uma companhia de enjl:enharia, específica para questões
logísticas, e um batalhão de infantaria, que deve segurr a recomendação da ONU de não
ultrapassar 800 pessoas.
Essa contribuição é estimada como extremamente importante na
Exposição de Motivos, que é assinada conjuntamente pelo Ministro das Relações
Exteriores e pelo Ministro:.chefe do Estad~Maior das Forças Armadas.
Do ponto de vista da Comissão de Relações Exteriores, recomenda-se a
aprovação, porque é uma participação do Brasil numa atividade humanitária

Publicado no DCN (Seç!o TI), de 14.12.94
(Â Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 63, i:>E 1996
(N" 285/96, naCâmara jos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brabil e o Governo
da Ucrânia, em Brasilia, em 25 de outubro de 1995.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo sobre Isenção ·de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de
Serviço, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasilia, em 25 de outubro
de 1995.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo,

ass~

como quaisquer ajustes çomplementa-

res que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

b.av.t" •l...,ido o llt'Uil. eo.o ~rc.iro • int•rlocutor privU..,i..SO

MENSAGEM N" Z56, DE 1996
(Do Podor E=utivo)

~1ca

na

LatiM.

Sub•tt• i ltleYada c:oS~sidaraçio do Con1r•uo Nac:.ional o 't-!,
to do Aeordo sobr• Iseaçio c!-. 'ViSto para Portador•• 4• P•!
saportes Diploaitleos • d• S'erYlço. celebrado •nn·• o
G!.
v•rno da ltapliblica P•d•rati~ 4o Jrasll • o IÕOY'I'rao
da
Uc:ri111ià • n; lr&!<!Ua. •• :ZS de outu~o de lll~iiS.
(A$ CONISSO!S DI! Sl!LAQlfS EXTEK%0R!S; Z DI CO!fSTITIJitJO
JUSTIÇA E ~ 'REDAOCJ (.U.T.54))

1!1

•\t"t lKP!li\NTIU~ ~~(.i(.l',:'J(ItNtl I>A Kl~l'!l!ll.fC,\ fEI~t~A'I'I'{ 1\ lXI IIR.\.'m, !~

.

''i~r~r~~~~f.~~)f.'t-~Á~~:.;·::rm~}~ftr":~!,~~r·.~·~~~ .,-~~~,..
O (iuvcmu da J{cpiblico Fc:dcmli\"11 du Ura:cif

De~-0~_ . . .,. . . . . . . ~ ......
:&lllaloidcwd&~•v-Eicocilrllâ&~•~•MoD-.•
s.m.o.-Máiluo deEudo da ~Eecrior-.o- do
1.-;le.V... I**

•

Aalfde,..

() Cõm-ernu d:~ llcr:inC.
(.k>r.::wanlc: dt:numillõldo.~:~ ''Parrd l.."<~nlral:mld-}.

Pormdma • .PullpcJrMs ~·. ~ Ollletndo -(11 ao-., ckltccúbica.
lltaieoa.a-..•~-an-..-25•01.11Ut!ro•lm.

t:u111 ,·i:.;lall3 d<.::!>lt:JI\''>1'-er :.s rc:bc;o-...:"S do: amrt.:KJc ..,•tu: os .r..i" I!Uil!Cll;
lll.:scj:m•Jo IÕQ'I:Jko.-.:r ,,. luç•,... l">lilicns, <."Ct>ntimicu:c. colllll,:u:brc.
cic11lilictlll.. I.:Cnic<~:c c c:ultur.~;i!t;

>-

8r:uilia. z• •

. .:_·.a:-"L-r
.
-·h

1\curWrmn .z St.~uintc:

l'K.bd;lus ~

Rcpltblicl Federativa 00 lkJsil pnrt:ll.lc>res Jc
nu de scrvjço l'illidns c çKbdãos da Ucninia p.on~Klotcs
de ,..._.,pwlc:w. diplo>riiiÍiic:os e de !<C:n'içM:Vlilidu~ pndenln enlmr_ 1111ir c almvcsmr
cm srinsi111.z tc:nitúriu da outn~ l•anc Cnlllrn14ntc iSCJt"~ de pudidc• Uc vistu.
puu:.pM1cs dipl<1nui1icus

EXPOSIÇÃO DB MOTIVOS N" 1121MER DB Z6 DE
MARÇO DE 1996 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇOES EXrERIORES.
~1ent1u~ Seallor ~ de hpdbu.~~

sw..c.o
de

lociOrdo

&

·~ c1e wo.'A ~t~EeelAnc:La o -

.ot.no Iaano;&ll de '11ato pq-a

DiploMtlcoa

•

cSe

rwatao c:apiul.. ••

'·

. pe~bcia

de

as

~

:Serriço. Uraado entre o 11ruU
d.a out:Q!:If:o de

aut.o~14&411a.

FO:ietG

de

~

.....

•

a

Dc:rlJI1a.

ltt5.

1'unc:1cm.&r1~ qov-=-t~Ui.a

•

d.a

outra

•cJil.

.nu•

'O'CJ:'lnia.

ao

o•

... ta pazo:a

c-Qt:o

diriqen-e.a d.oa 4oia ~'·-· nua - n t o

enaeiar -

2.

A prnrrug:JÇOO du rerfudn de rcnnanéncia

~

pnM'idencíada p:bs

..-bro.

c131itiva• ot1ciaia qu• •• <lesloqu. . do ten-i't.6r1o de uaa para
c::ont:r1~int1o

(J, ci.bd&lll ntcncit>rlndt.S 111> Arli~• I du prt::;Clllc: Ac:urdn poodcrik•
\'i~tns. no lcrrittirio dll uutn~ l'anc Conlndanlc p.lf um pcrio.W

auturid:l.dcs cump:tc:nlcs (k> l'als recepk!C' modíanle :tnlieilaiiu ~lfnllll Ú8 Miss5o
Uiploollitica '"' <k>Cunsuludtl du l~tndu mçn:dit1Hin.

d.•

Pen:e contra't.UI't.lt.

I.

p:n1111ncccr. sem

nilu ~1periur a 9Ct Cnovcnl:il) dia.

pri-iro. , . . - co.o btado

o

a

..

que

a

aoDeraDO

•

-

buacar -lhor . . 1n•eri:r na co.mid&U interaac:i-1.. cleiza

~e.nt.

1
C"Kfadaos de uma das Partes CaatmaaleS. po:liUOores de passtpotiCI
~ no Artiao l do pn:xnle Ac«do. xado membro~ de Missio
Diplomitica Od Consular no tctritório da oatn Pattc Contmanlc. poderio enttar,
air e rcnnaiiClCICI'. xm ~ ao letrilôrio da outra Parte Contrawdc ~
todo o pcriodo 'da - JPisslo.
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2.
As disposições do ro-Ppfo I deM Mito aplic.- • ~~de
uma da:r Panes Contr.~antes que sejam funciorsirios du R~t:!Çé\es otici.i:r
de otB•nismos intc:nmciorlllis no território d. oulta Vat1e UJfllflllanle. c que
portem pusaporta dipkmditic:ol 011 do ~ válidoL

1.
l.'adn l'artc Cclllllr.::llllnle puderã suspender o v.alid:Jdc:: de :.letmt:~ll ~.1
di~pnsiçõcs deste N:.urdu. fJIIf raziic:s de scgur:mf:J. uu nh:;crv:im:ia da ortle111
pública.
.

J.
N diSJIO"~ dus parigrafus I e 2 deste Arti1Jl> aplica- tambéM
- membros da famllã. dos ddadJo. .Qm~ menciclnodi>S. assim c:umu atll:l :cus
depmdcrote:l. que ~~ ~comronhcm dura••tc
(\lls:saJ'IUffe~o dipltmwiltkos

tltl

11
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2.
A l'mk: C.:~•nlr;~l:mlr:. ctttt: snst'ICndcr lc•••poll'âri:z tHI do:tiuili\:amclllc
algUilllll di~pusiçõe:t dc:<t1: Acufdu. dc'l'crá llt~tilic=ar a nutra l'o1rtc C<oialr:~L:Inlc. J>t>f
viu diplumàlic::l. nu priV.<> maill hrcw pu!l.~i\-cl.

pcriudn de pcnu.:mCn<:ia c t'<•rtcnl

de i'ICI"YiÇtlS ,·;ilidto:~.

I~ cidud3u~ de un1:1 t.l:•s l'uno: Cuntrut.lnln. r•utt.1durc:c de
pas:<~~pot1e:~ mcncion:u:kiS oo hnig~• I dt> l"f~llc 1'\curd\1. pudcrilu cntmr. 1'1:1ir c

A:c · di:.;pnsiçõocll
cuntttk.'IIICJIIatl:~

utm~r cm tr:i11sito o tcrritt1riu do nutrn l'anc C.:nutrui.UIIc em todu:J 11» pontos
de cutrada abert<J~~ auo u·ãJi:go internxiounl de p3':'1:18tiros.

Jlt>l'

cl~o"!!IC

Acurtlt>

putlcriln

S!:f

IIIHti:HI:o~

:tt:uuJu muiiK> callr<.: "" 1'-.lrl'--:.: t,.·,,.ural::mh::». t<•nn.alii::Ltla

<>11
Jlt>f

\·i• ditllumLiticu.

lôsre .t\c:cifdl> !ICní ~·Uiidu pnr lempt irxldcnniruxln c Clllrar.i 1.'111 'ignr
Urinl#• dias llpis u l':mcs ü~atr:~t:mlcs lcrcn1 nootilicocll• recipn~~:o~~nJCnk:. por
lniCIII tk Nulus. •! e~•m(lrimcnlndus f"l'U'ÚinK:tlltlS !q:i.:dulivus tcqe~c:ridus f'Ur:l eslc
Ac:tmJc,enllar em ,.igur.

I.

I.
I)$ cid:n13tr.~ cb.~ l'nrte!l: CnnlrnU.nt~. ute~u;ionadu~ m1:1 1\rti[l.to:l I a 4
deste l\cnrdu. c.leverilu. durante 1 Sll:l penwnênçio nu tcrrikÍrio dll uutru !'arte
Contmlante. I'C:'IIpcitar 11 ~ 1~.
-

~O

2.
E~c 1\ooo:lo nJo ~- o diteilo de cada Parte Conlrnllllntc derec:USIU' 11 entrw.da ou abn::viar 1 pmnanC:ncia de cidadb dll outra P:mc
Contfl14nlc consi~ indesejáveis.
--- -

2.

Cuda: mna das Parles Cuntr:llanles pldc.:ria denunc:i:ar

~

1\cordu.

uc.ti(ICandt> 11 tltllr3 I~ e C.:untrntu.ntc pur \'Ã dipk~aJátiea.

1\ dcnimcia teriÍ ckikl 90 (novcftl:l) dias 11p6s n ra.:cbimenln- ti•
re~pecti\'a

1.
As rancs Conlmlllntcs intcn:ambiarln.. por '";a dirlumátic&.
es~mcs de pus~~poftes 11áltdo& mencionado. ncs1c Acordo. antes da sua
enlr:ub cm

noliliatçitl.

Feiro an IJraRI$&. em :J.'i do: autubm de I'JIJ5. cnt duis cxen>plan:s
C iii~ sendo ltldcJS:.:e's lcxltJt•
igualmente amêntic:m. t-:111 C.lSU ck divergCueia,. flreY.IIcccri u texto em SU3 11crdo
~Jrisin.is. nos Mfinmu f'lJduauh,. ucraniano

,;gor,

ingles~~.

Dipbaaico$ e de ~ çdcbfado c=m o Govano di RepUblic:& Fedcnsiva ciD Bn:lil rr ,

2.
Se un.. daa Pa11es Umln~lllnlcs i11trr.lduzir nu,-.~~~: !"'S!Iõaptlrt~ ou
modi(eeu aquclc::s passapxtcs Wliclo$. cJaoeril ct1C31llinl~.~:~r i nutra l'artc
COflltatllntc espécimes desta paua.f'OJka m pnazo nulxinto de 30 (lrinta) dias
nntcriur ii 'ua intrr.lll111pln.

~claUC!irU.

Alm'

eba:ltiio elo Jle<j'O S..r~•
inistro, interino, ele Estado
,. Jlel.-ções
&:Kteriores

i

A'liso rf.' 32 3

• SUPAR/C. Civil.

Em

2:3

de

aarç.o

de 1996.

A Sua E:a:elbcia o Seabor
EDcaminbo a essa Scact:aria MeDs:tscm do Exccl f
Scnbot ~ da
República rdai:M eo telaO_!J ~ sobfe J_~_de V"lStO pua Portadora de Pasaportc~

(À Comissão de Relações Extériores e Defesa Nacional)

~WU.SONCAMPOS

Primeiro Sec:retirio da Cimara dos Deputados
BRASiyA-Df;

-------
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 64, DE 1996
(N" 282/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, em Londres, em 18
de julho de 1995.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. Fica aprovado o texto do Tratado de Extradição,

celebrado entre o Governo da República Federativa do

Brasil e

o Governo do Reino União da Grã-Bretanha e Irlanda

do Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995.
Parágrafo úni-co.

I

Ficam sujeitos à aprovação do Con,_

grasso Nacional quaisquer ates que possam resultar em revísãp
do referido Tratado, assim como quaisquer ajustes complementa-

res que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N!! 1.337, DE 1995
(Do Poder Executivo)

De c:onfcxmldadc com o disposlo oo orti&o 49. incilo I. da COIISiiiDiçSo Fedenl.
submelo l elevllda comiderlçlo de Vossa Exl:eleuciu. ocompoallldo de Exposlçlo de Motivos
do Senhor MiDistto de Estado das ReJaç0eS Extericns. o 1eX1D do Tratado de Extndiçlo
celebndo ...,.. o Gov.mo da Repób1k:a Fedenli'l1l do llnsile o Go..mo do Reino Unido da GriBrelallha e Irlanda do Non:. em Lonclres. em 18 de julho de 1995.

Bzasi1ia. 28

de -

de 1995.
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ExpoJiçlo de Motivos n'- 645, de 23 de novembro de I !195,

do Sr. Minisuo de E.udo du Rdações Exteriores

Elevo • consideraçAo de Vosaa Excel6ncia o anexo texto do
Tratado de EXtradiç.&o

entre o Goveno c1a

Brasil e o Governo do

Reino t1nido

Norte. asainado por llia, -

oa entendi:.nto8

"ad hoc•

da

~tre

da. Gr&-Bretanba

Lonc1res, -

o dOC1mentO • fruto

2.

de

neqociações

espec!rico

prot!cuas

de marco jur1dico apto

extraditar
puniveis

pessoas

nas

para

que

a

indiciad.aa,

leqislaç6ea

de

do

enaejara a acloçlo

o

trato

da

possivel

Posteriormente, os dois Governos
tivera.

Brasilia quanto e• Londres, co. o objotivo
bi~aterais

e Irlanda

18 4e julho de 1995.

Brutlia • ~ que

instrumento

Federativa do

proceaao neqociador iniciado coa

extradição de Paulo César Faria•·
realizara

Replblica

de

luqar

dotar

reger a

tanto

as

ea

relações

processual!stica

de

acusada• ou condenadas por crimes
ambos

os Estados, o que é de nosso

interesse.

Nessas

3.

condições, parmito-me submeter a Vossa Excelência

o anexo projeto de Mensaqa•
cópias autênticas do Tratado,
apraciaç4c

d~

ao

Congresso Nacional, juntamente com

com

vistas

a

seu encaminhamento l

Poder Loqislativo.
Respeitosamente,

~~
LUIZ FF:L.I'E LAMPREIA

.

Ministro de Estado das Relações Exteriores
E COPI.\ AUTENTICA
f..j·:··E1iltt!J O.!.; RéLAÇO~S EXiERIORES
Er.J~ii:o

1'1" C&
<~

??

de 19~

e,...,.._,?_

TRATADO DE' RXTRADis:lO ENTRE A REP0BLICA FEDERATIVA DO 'BRASIL
E O REINO UNIDO DA GRX-BRETANHA E IRLANOA DO NORTE-·
./.:'·

i'"

i::

O Governo da República Federativa do Brasil .:·"
t ...

o Governo· do Reino Unido da

Grã~Bretanha

lr>:õ<.

• .I._;.•JS

4:;

\·3.0~6, J
"'-......:::...-'

e Irlanda do

Nor~e,

-------

·--------------------
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Desejosos de
extradição!
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estabelecer mecanismo• rec!procos em matéria de

·Acotd. . o aeguinter
Artigo, poderá ser denunciada por qualquer Estado Contratante mediante
notificação, com 6 (seis) meses de antecedência, por via diplomática.
ARTIGO 17
Territórios Dependentes
Um pedido formulado pelo Governo da República Federativa do
Brasil visando à extradição de um indigitado que se encontre em
qualquer território ao qual o presente Tratado tenha sido estendido
conforme o pariqrafo 1 do seu Artigo 16 poderá ser enviado ao
Governador ou outra ~utoridade competente desse território, que terá
autonomia
para
tomar a decisão em relação ao pedido ou poderá
submetê-lo ao Governo de Sua Majeatade~no Reino Unido para sua decisão.

ARTIGO 18

Ratificação, Entrada em Vigor e Término
1.
Este Tratado e•ti sujeito i ratificação e os instrumentos
pertinentes se~ão trocados em Bras!lia tão logo quanto possivel~
Entrará em vigor na data da troca dos instrumentos de ratificação.

Qualquer doa Eatados Contratantes poderá denunciar este
qualquer momento meüianto notificação ao outro pela via
diplomática, caso em que este documento deixará de vigorar 6 (seis)
meses após o recebimento da notifiqação.
2.

Tratado a

EL~ fé
do que, o• abaixo aasinados, devidamente autorizados
para tanto por oeus respectivos Governos, firmam o presente Tratado.

Feito ea Londres, em 19 deJ·vJJ,o de 1995,
nos idiomas português e inglês, sendp
iqualmente autênticos.

originais~

~<

P~DLICJI
FED~VA

DO

BRASIL

dois exemplares
ambos os textos

em

PELO GOVERNO DO REINO UNIDO DA
Gal-BRETANHA E 'IRLANDA
...~RTB

(À Comíss.'lo de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

---------
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PARECERES:
PARECER N' 413, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a emenda oferecida ao Projeto de
Lei da Cãmara n• 16, de 1996 (n' 2.942192,
na Casa de Origem), que "Dispõe sobre a
compensação financeira entre os sistemas de previdência social, nos casos de
contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências".
Relator: Senador Beni Veras
A proposição em epígrafe tem por objetivo regulamentar o disposto no § 22 do art 202 da Constituição Federal, que prevê, para efeito de aposentadoria, a compensação financeira entre os diversos
sistemas de previdências social.
Como se sabe, a Lei n• 8.213, de 24 de julho
de 1991, que "Dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências", limitou-se a estabelecer, em seu art. 94, parágrafo único, que "a compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição e de
serviço, conforme dispuser o Regulamento".
Acontece, porém, que o regulamento aprovado
pelo Decreto n• 357, de 7 de dezembro de 1991, limitou-se a repetir o disposto no referido diploma legal, no que tange à compensação financeira prevista
na Constituição Federal.
O projeto em apreço foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e, no último dia 14, em plenário, foi aprovado o Requerimento n• 454, de 1996,
subscrito pelo Senador Sérgio Machado e outros líderes, solicitando urgência da matéria.
No dia 15, após a leitura do parecer abriu-se
prazo, durante cinco sessões ordinárias, a fim de
que projeto pudesse 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.
Cabe-nos assinalar, por fim, que com a aprovação do Requerimento n• 482/96, subscrito pelo Senador Jader Barbalho e outros líderes, foi extinto o
regime de u;gência para o projeto, voltando este à
sua tramitação normal.
Encerrado o prazo para apresentação de
emendas, apenas uma, de autoria do Senador José
Eduardo Outra, que passamos a analisar, foi oferecida à proposição.
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A emenda estabelece que, se a entidade responsável pelo sistema instituidor, constituído até 30
de junho de 1995, e a entidade responsável pelo sistema ou sistemas de origem, forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, e, dentre os débitos, houver alguma de natureza previdenciária, as
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que as dívidas sejam liquidas, vencidas
e de coisas fungíveis.
Ao justificar sua emenda, o autor alega:

•A redação original do dispositivo erri
referência não trata propriamente de uma
compensação, mas de uma remissão de dívida, que não é objeto do mandamento
constitucional que dá motivação à presente
proposição (art. 202, § 2' da Constituição
Federal).
O que busca a proposição, consoante
a redação dada ao dispositivo que se quer
modificar por esta emenda, é, sobretudo, solucionar o problema de Estados e Municípios que, antes da promulgação da. Constituição de 1988, contratavam servido"res públicos pelo regime celetista - e, por conseqüência, sé obrigavam perante a Previdência Social - e, que, em face do estabelecimento de regime jurídico único (estatutário)
constituíram caixas de previdências munici--

pais para seus funcionários públicos.
Efetivamente, no texto original do projeto, não
existe, no sentido estrito, uma compensação finan-

ceira e, sim, um verdadeiro perdão da dívida de Estados e Municípios junto à Previdência Social, uma
vez que o acerto proposto prevê, simplesmente, a
dispensa das obrigações previâenciárias, sem que
haja um real encontro de contas.
Conseqüentemente, do modo como se encontra redigido o § 2' do texto original, não há dúvida
que a proposição, se aprovada, não estaria consoante ao texto constitucional que prevê, explicitamente, um acerto de contas, mediante compensaÇão financeira.
É bem verdade que condicionantes de ordem
prática dificultam que se estabeleçam formas de determinar, em cada caso, o montante de ressarcimento financeiro devido entre os sistemas que receberam as contribuições do segurado e aquele responsável pela concessão de determinado benefício.
Segundo informações colhidas junto ao Ministério da Previdência Social, não há como estabele-
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cer o valor do conjunto de contribuições vertidas
pelo segurado. Não há registro nem forma de recuperar essas informações. Desse modo, não será fácil determinar, por exemplo, qual o valor que a Previdência Social deve transferir para um sistema previdenciário recêm-institufdo por determinada esfera
pública, que tenha incluído seus servidores, antes
contribuintes da Previdência Social, em regime estatutário com previdência própria.
As dificuldades se somam quando se trata de
encontrar fórmulas alternativas adequadas para
resolver esse impasse. Poder-se-ia pensar em utilizar o valor da última contribuição ao sistema anterior de previdência para estimar o montante de
ressarcimento devido ao outro sistema, multiplicando-se esse valor pelo número de meses em
que o beneficiário contribuiu. Contudo, esse cálculo poderia distanciar-se sobremaneira da realidade
de muitos casos, como por exemplo, no de contribuintes que mudaram de faixa de contribuição ao
longo do tempo.
Essas e outras razões, seguramente, levaram
o autor do projeto a propor uma solução mais condescendente para com os Estados e Municípios que
instituíram regime jurídico úniCo -com previdência
própria.
Entretanto, essas dificuldades não podem
constituir empecilho para uma regulamentação baseada nos princípios constitucionais de moralidade
administrativae de ecónomicidade.
Por outro lado, a aprovação do texto original
iria comprometer mais ainda a já combalida saúde
financeira do INSS. Recorda-nos muito bem o autor da emenda que o parcelamento de débitos de
Estados e Municípios já foi objeto de re~eradas rolagens. Desde a promulgação da Constituição de
1988 (art. 57, ADCT) e à publicação da Lei n•
8.212/91 (art. 58) e, recentemente, da Lei n•
9.129, de 20 de novembrode 1995, essas entidades receberam um tratamento bastante compreensivo no que concerne a suas obrigações previdenciárias.
Desse modo, a atteração que se propõe é plenamente justificada e oportuna, pois preserva o objetivo
constitucior.al ao mesmo tempo que dá um tratamento
mais equânime a ambas as partes envolvidas.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da
presente emenda eo Projeto de Lei da Câmara n•
16, de 1996.
Sa1a das Sessões, 11 de julho de 1996. - Carlos Wilson, Presidente em Exercício - Beni Veras,
Re1ator - Carlos Bezerra - Lúdio Coelho - Wal·
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deck Omelas- Romero Jucá- Joel de HolandaValmir Campelo- Lúcio Alcântara - José Bonifácio- João França- Osmar Dias- Casildo Maldaner- Marina Silva- José Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
NO PARECER E ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, existentes até 1° de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240
(duzentos e quarenta) parcelas mensais.
Parágrafo único. Para apuração dos débitos
será considerado o valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para corração de seus créditos.
LEI N° 9.129, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995
Autoriza o parcelamento do recolhi·
- ---mento de contribuições previdenciárias
devidas pelos empregadores em geral, na
forma que especifica, e determina outras
providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• Excepcionalmente, nos cento e oitenta
dias subseqüentes à publicação desta lei, os débitos
pendentes junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a contribuições do empregador, incluídos ou não em notificação, relativos a
competências anteriores a 1° de agosto de 1995, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até noventa e seis mesés.
§ 12 Para a apuração dos débitos, no ato do
parcelamento, será considerado o valor oiiginal,
atualizado pelo índice oficial utilizado pelo INSS para
correção dos seus créditos, com redução de cinqüenta por cento das importâncias devidas ·a título
de multa, sendo total a isenção no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2• A redução damuita, prevista no parágrafo
anterior aplicar-se·á, também, na hipótese de pagamento à vista de débito parcelados ou não.
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§ 3° O acordo será lavrado em termo específico, respondendo como seus fiadores os acionistas
controladores e seus diretores com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações
nele assumidas, por dolo ·ou culpa, ou em caso de
insolvência ou extinção da pessoa jurídica.

Alíguota em %

até249 80
de 249 81 até 416 33
de 416,34 até 832,66

(1) Leg. Fed., 1991, pág. 433; (2) 1993, págs. a, 575 e644.

§ 5° Os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e as cooperativas agrícolas poderão optar, excepcionalmente, por parcelar as contribuições descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS. quando
referentes a competências anteriores a 12 ae agosto
de 1995, em até 12 meses, na forma prevista neste
artigo, ou nos termos do artigo 27 da Lei Complementar n• 77(3), de 13 de julho de 1993, gozando
também da isenção total das multas.
§ s• Aplica-se, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior às entidades beneficentes de assistência sociai que atendam os requisitos estabelecido nos incisos III e V do artigo 55 da Lei n2 8.212,
de 24 de julhó de 1991.
§ 7• Aplicam-se aos parcelamentos concedidos
nos termos deste artigo as condições estabelecidas
nos§§ 12 , 22 , 32 e 4 2 do artigo 38 da Lei n• 8.21?., de
24 de julho de 1991.
§ 82 O parcelamento do débito acordado nos
termos deste artigo será automaticamente rescmdido em caso de inadimplência de qualquer parcela oufalta de pagamento de contribuições devidas. restabelecendo-se a multa em seu percentual máximo e
ficando o INSS obrigaao. de oficio, a pioceaer à
execução judiciai de saldo 'devedor em até noventa
dias.
§ 9 2 Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar parcela inferior a trezentas UFIRs.
Art. 22 (Vetado).
Art. 3 2 (Vetado).
Art. 42 O artigo 20, o§ 22 do artigo 31 e o a~;go
89 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, r.a reca;· ção dada pelo artigo 22 da Lei n2 9.032(4), de 28 ce
abril de 1995. passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 ...............................- -......................

8,00

900
11,00

Art. 31 ...............................................................

§ 4° As empresas que possuam acordo de parcelamento com o INSS poderão reparcelar seus débttos nas condições previstas neste artigó, rião se
aplicando, neste caso, o disposto no § 5° do art. 38
da Lei n• 8.212(1J, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n• 8.620(2), de 5 de janeiro de
1993.
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.§ 2:" Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, tais
- corno construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da
natureza e da forma de contratação ...........................
--"-

(1)Leg. Fed., 1993,pág.543; (4) 1995, pág.776:

Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social -::- INSS
na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.

§ 1• Admitir-se-à apenas a restituição ou a
compensação de contribuição a cargo da empresa.
recolhida ao INSS, que. por sua natureza, não tenha
sido transferida ao custo de bem ou serviço oferecido ã sociedade.
§ 2 2 Somente poderá ser restituído ou compensado, nas contribuições arrecadadas pelo INSS, o
valor decorrente das parcelas referidas nas alineãs
a, b e c, do parágrafo único do artigo 11 desta Lei.
§ 32 Em qualquer caso, a compensação- não ·
poderá ser superior a tri, .ta por cento do valor a ser
recolhido em cada competência.
§ 42 Na hipótese de recolhimento indevido, as
contribuições ~arão restituídas ou compensadas,
atualizadas monetariamente.
§ 59 ObseNado o disposto no § 32 , o saldo remanescente em favor do contribuintes. que não
comporte compensação de uma só vez, será atuaiizado monetariamente.
§ 62 A atualização monetária de que tratam os
§§ 4" e 52 deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição.

§ 72 Não será permitida ao beneficiário a antecipação do pagamento de contribuições para efeito
·
de receoimento de benefícios."
Art. 52 Os artigos 86 e 128 da Lei n• 8.213( 5).
de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo anigo
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3° da Lei n• 9.032, de 28 de abril de 1995, passam a
vigorar com a seguinte redação:
•Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade funcional.
Art. 128. (Vetado)."
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7• São revogados os artigos 81 da Lei n•
8.213, de 24 de julho de 1991, e demais disposições
em contrário.
Fernando Henrique Cardoso - Presidente da
República.
Reinhold Stephanes.
(5) Leg. Fed •• 1991, pág. 461.

PARECER N"414, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de
1996 (11"102195, na Casa de origem), que
"Acrescenta parágrafo ao art. 9 2 da Lei n•
5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui
normas reguladoras do trabalho rural e
dá outras providências".
Relator: Senador Romero Jucá
I - Relatório
Encontra-se nesta Comissão para exame e
apreciação o Projeto de Lei da Câmara n• 38, de
1996, de autoria do ilustre Deputado Odelmo Leão.
A iniciativa pretende incluir dispositivo no Estatuto
do Trabalhador Rural - Lei n°5.889, de 8 de junho
de 1973 - para que a cessão de moradia e de sua
infra estrutura básica, bem como de bens destinados
à produção para subsistência pessoal e familiar, não
integrem o salário dos empregados rurais.
Em defesa do mérito da proposição o autor
afirma que a habitualidade de concessão de benefícios in natura tem diminuído no meio ruial. Literalmente: "Atualmente esse procedimento já não é habitual como tempos atrás, pois nas rescisões contratuais de trabalho, principalmente em ações trabalhistas, uma vez confirmadas esses fornecimentos ou
benefícios indiretos, passam, por decisão judicial a
integrar o salário, o que causou o êxodo rural".
O autor, argumentando em defesa de seu projeto, afirma também a possibilidade de ocupação de
milhões de habitações atualmente abandonadas na
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zona rural. Como conseqüência teríamos a -redução
da miséria e da fome, com diminuição do desemprego e aumento da produção. Esta medida teria impacto inclusive nas grandes cidades com redução
das exigências de infra-estrutura, especialmente no
que se refere à moradia
Na casa de origem a proposição foi aprovada
por unanimidade na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Levada a plenário,
em regime de urgência, recebeu aprovação com expressiva votação.
É o relatório.

11- Voto do Relator
A presente iniciativa insere-se entre aquelas
destinadas a combater o desemprego, através da redução dos encargos sociais incidentes sobre a folha
de salários. Trata-se de oportuna e conveniente alteração na disciplina do trabalho iural para estimular a
prolongação da relação de emprego no tempo, além
de evitar que benefícios in natura, gratuitamente
concedidos aos trabalhadores, acabem desencadeando vultosas indenizações quando das rescisões
contratuais.
O Direito do Trabalho, ao pretender a proteção
do lado mais frágil da relação empregatfcia, pode
acabar, em muitos casos, prejudicando a produção e
o próprio empregado. É o .caso em análise. Com a
inclusão da moradia e do,sbens destinados à subsistências própria e familiar (jo empregado rural no conceito amplo de salário, desestimulou-se a concessão
destas parcelas. Em conseqüências, milhares ou milhões de residências nlrais foram esvaziadas e foram ampliadas as rel,ições de trabalho temporário
ou com vínculo pred!f;o. Esta precarização das relações se estendeu
limites quase insustentáveis.
Com isto todos perdem. Perdem os empregadores
na qualidade da mão-de-obra utilizada. Perdem os
empregados ao serem obrigados a arcar com os
custos de sua moradia e alimentação familiar. Perde
a sociedade. <:om êxodo rural, favelização, miséria e
violência.
·
Nosso país ressente-se da necessidade de
uma política efetiva de manutenção do homem no
campo e estímulo à agricultura familiar. Recentemente o governo tomou iniciativas neste sentido. A
proposta em análise muito pode contribuir para complementar as políticas em iinp1antação. Certamente
serão milhares, serão milhões, os beneficiados pelas
contratações e pela concessão de moradia, a partir
dà diminuição dos encargos indenizatórios nas relações de trabalho rural. É preciso que a ·assinatura da
carteira de trabalho e a formalização dos contratos,

a

··-··
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com todos os benefícios decorrentes da legalidade
do vínculo empregatfcio, acabe chegando a um número maior cada vez maior de trabalhadores rurais.
O Projeto traz salvaguardas contra eventuais
abusos. Para beneficiar-se de seus dispositiVos o
empregador deverá contratar por escrito com seus
empregados, com acompanhamento de testemunhas e notificação obrigatória ao sindicato de trabalhadores rurais. Cremos que possíveis restrições à
iniciativa, em face destas garantias oferecidas aos
rurículas, acabarão por desaparecer.
Foram observados os pressupootos constitucionais referentes à iniciativa e tramitação da matéria, o tema é suscetível de disciplina legal e não há
reparos com relação à técnica legislatiVa utilizada.
Em face do exposto ao longo deste parecer,
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1996, na forma redacional encaminhada à apreciação desta Casa.
Sala das Comissões, 11 de julho de 1996 Beni Veras, Presidente - Romero Jucá, Relator Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Ludio Coelho- Waldeck Ornelas- Lúcio Alcântara -Marina
Silva (Contra) - João França - Osmar Dias - Car·
los Bezerra - Valmir Campelo - José Bonifácio Joel de Hollanda - José Alves.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - O
expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao
nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, o Governo Federal, ao anunciar o Plano
de Safra 1996/97, se dispôs a implementar, em parceria com a iniciativa privada, projetes regionais com
o objelivo de melhorar a eficiência do transporte da
safra, reduzir os custos de comercialização e, por
conseqüência, aumentar a competitividade dos produtos agrícolas.
Essa iniciativa é da mais alta importância, sobretudo para as regiões Centro-Oeste e Amazónica,
já que o elevado custo com transporte compromete
seriamente a competitividade dos produtos regionais, avilta os preços recebidos pelos produtores e
provoca negativos reflexos económicos e sociais.
Naquela região, em especial nas regiões produtoras do norte de Mato Grosso, a busca de novos
mercados para aprovisionamento e para a sua produção encontra-se comprometida pela impossibilidade de atingi-los a preços competitivos.
Nesse particular, destacam-se as áreas produtoras localizadas na influência da BR-163, a conhe-
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cida Cuiabá-Santarém, já que aquela rodovia ainda
não foi integralmente asfaltada e encontra-se em
precárias condições, inclusive com longos trechos
intransitáveis, o que provoca o isolamento das comunidades em plena floresta. Esse isolamento vem
preocupando profundamente as autoridades, empresários e trabalhadores. São pais e mães de famOia
que para lá migram em busca de melhores dias e
vêem o futuro de seus filhos ameaçado, depois de
desbravarem aquelas regiões e promoverem o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da indústria extrativa local.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aquela
região do norte de Mato Grosso e sudeste do Pará
produz anualmente cerca de 3,5 milhões de toneladas de soja, 300 mil toneladas de arroz e, mensalmente, exporta centenas de toneladas de carne suína e milhares. de toneladas de carne bovina, além de
ser importante produtora de madeira.
Assim, a conclusão da BR-163 é de vital importância para evitar o estrangulamento regional e possibilitar que essa importante produção regional alcance o Porto de Santarém, no Pará, e, dar, ser embarcada para os mercados exteriores, evidentemente a custos mais baixos.
·
Apelo, portanto, ao Governo Federal, para que
implemente o asfaltamento da BR-163 no trecho entre o Distrito de Santa Helena, no Município de ltaúba, em Mato Grosso, e o Porto de Santarém, no
Pará, viabilizando, assim, mais um corredor interrnodal para escoamento da produção agrícola brasileira, consoante os objetivos do Plano de Safra 96197.
Saliento, Sr. Presidente, que o asfaltamento
dessa rodovia é um compromisso assumido pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando em
sua campanha, na cidade de Sinop, em Mato Grosso, e em Santarém, no Pará.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. NaborJúnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ·Concedo
a palavra ao Senador Pedro Simon, por 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Rio Grande do
Sul viveu um amplo debate sobre a chamada privatização do Banco Meridional.
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Hoje, o próprio BNDES reconhece que cometeu um erro sério no encaminhamento da privatização do Banco Meridional, por não ter experiência alguma, pois não havia antecedentes. O BNDES privatizava empresa de luz, de aço, mas ainda não tinha acontecido de privatizar uma instituição bancária.
Todos nós sabemos que uma instituição bancária não é apenas a força do banco, o seu capital,
mas é a sua história, a sua credibilidade e a sua
confiabilidade. Aconteceu que o Governo abriu prazo para a privatização, apareceram os interessados
e, na hora de fazer o leilão, surgiu uma notícia.ridicula - cujos responsáveis até agora não descobrimos -, que dizia que o Banco Meridional, considerado o banco estatal mais enxuto, mais firme e mais
bem organizado do Brasil, teria uma banda podre.
É claro que ficou provado que se tratava de um
esquema, de não muito boa-fé, dos que pretendiam
participar da privatização e que, naquela altura, "arregalaram o olho" na intenção de pegar o dinheiro
do Proer. Ora, se o Banco Nacional pegou R$6 bilhões, se o Banespa pegou R$7,5 bilhões, por que
eles não iriam pegar também? Então inventaram
essa história e mexeram na credibilidade do Banco.
Disseram que o Meridional tinha R$1 bilhão e não
sei quantos milhões de créd~os de difícil cobrança,
esperando, com isso, conseguir dinheiro do Proer.
O Governo, com muita seriedade - justiça seja
feita -, suspendeu o leilão. Por outro lado, o interessado pelo Meridional era um banco como, por exemplo, o de Boston.
Mas o que é o Banco Meridional? Ele começou
quando o Rio Grande do Sul - que não tem tradição
de grandes banqueiros, como Minas Gerais, São
Paulo e até mesmo a Bahia - tinha a tradição de
banqueiros responsáveis, sérios e de uma credibilidade, de uma confiabilidade quase que total. Lá havia o Banco da Província, o Banco Agrícola e Industrial e o Banco do Comércio, que não eram grandes
bancos, mas eram firmes e tradicionais, os mais antigos do Brasil, e que iam muito bem, obrigado. Depois, à época da Revolução, o Governo Federal resolveu dizer que os bancos tinham que ser enxugados, que não podia existir uma infinidade deles, que
eles deveriam, então, se reduzir a um grupo pequeno. A mentalidade era a de que: com um menor número, os bancos seriam maiores, o que diminuiria os
custos e melhoraria a qualidade de trabalho. Conseqüentemente, houve um estímulo enorme a que
houvesse aglomeração de bancos.
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No Rio Grande do Sul, onde havia três ótimos bancos, com a força do Governo para que
eles se unissem, surgiu o chamado Sul Brasileiro.
Foi um erro total! Penso até que poderia ter sido
feita a fusão de bancos, mas que fosse de um
banco do Rio Grande com um outro de São Paulo,
ou do Paraná; ou seja, a fusão de cada banco do
Rio Grande com outros de Estados diferentes,
mas que não fundissem três bancos de um mesmo
Estado.
ResuHado:.a minha cidade, Caxias do Sul, passou a ter sete agências do chamado Sul Brasileiro.
Dizia-se que não havia no mundo nenhum banco
que tivesse tantas agências por metro quadrado
quanto o Sul Brasileiro no território da Rua da Praia,
no centro de Porto Alegre.
Por uma série de razões, é verdade, a iniciativa
privada do Sul Brasileiro foi para o beleléu. Houve,
.então, a necessidade da intervenção do Governo. A
propósito dessa intervenção, houve um carnaval, um
debate, uma luta no Congresso Nacional, e não passou de R$300 milhões. Agora vemos o Banco Nacional receber R$5 bilhões; o Banespa, R$7,5 milhões.•.
Nasceu o Banco Meridional, um banco do
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul. Um banco que enxugou as suas agências, diminuiu o número dos seus funcionários e passou a
funcionar muito bem. Embora seja estatal, da
União, não financia prefeitura nem Governo de nenhum Estado, nem sociedade estatal; também não
agencia dinheiro para grandes propriedades. Noventa e sete por cento dos créditos do Banco Meridional são para o pequeno e médio produtor rural,
comercial ou industrial. Enfim, esse banco ia muito
bem, obrigado.
O Governo Federal já privatizou no Rio Grande do Sul a Aços Finos Piratini S.A., uma empresa
de siderurgia do Rio Grande do Sul, construída
pelo Governo daquele Estado, que era planejada
para produzir 450 mil toneladas de aço. Ela estava
indo muito bem, mas produzia 150 mil toneladas;
precisava, portanto, ser projetada para 450 mil. No
entanto, ela já estava com uma grande parte pronta, tanto que, de acordo com os estudos fe~os, seriam necessários US$2.400 mil por tonelada para
se construir uma usina nova com aquela capacidade; mas a Aços Finos Piratini S. A., para aumentar
sua capacidade de produção, poderia fazer esse
acréscimo de 300 mil toneladas por US$800 a tonelada.
Eu era Deputado Estadual e votei essa lei, fiz
discurso a respeito, encaminhei a matéria, pois era
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líder da Oposição, e o Governo Federal ficou com a
responsabilidade de completar o projeto; isto é, aumentar a produção de 150 mil para 450 mil toneladas. O Governo. Federal não completou a produção,
não pagou as dívidas que tinha, privatizou a empresa - que agora está produzindo menos de 150 mil toneladas - e não deu um centavo para o Governo do
Estado, que foi quem construiu a empresa.
O Governo Federal privatizou também o Pólo
Petroquímica sem antes fazer a sua duplicação. O
Governo do Estado gastou US$250 milhões nas
obras de infra-estrutura e de defesa do meio ambiente do Pólo Petroquímica. O Governo Federal
não deu um centavo até agora ao Governo do Estado.
Quanto à questão do Banco Meridional, o Governo suspendeu a privatização. O Governador Antonio Britto fez ao Governo Federal a proposta de se
somar o Banco do Rio Grande, o Banco Meridional,
a Caixa Económica Estadual e o BRDE para se fazer um grande banco. O Presidente Fernando Henrique Cardoso ficou de pensar nessa proposta. Mas,
na volta de sua viagem à Argentina, em entrevista à
jornalista Ana Amélia Lemos, da Rádio Gaúcha, ta.!ou sobre a situação do Banco Meridional e disse
que, na reunião oconrida em Buenos Aires, os Presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do
Uruguai, com a entrada do Presidente do Chile - e
com as últimas iniciativas para já na próxima reunião
entrar também a Bolívia-, decidiram que era importante a criação do Banco do Mercosul, o banco de
integração do Mercosul.
A proposta que a Bancada do Rio Grande do
Sul, composta por Parlamentares de todos os partidos, leva ao Presidente da República é a seguinte:
para que privatizar o Meridional e entregar para o
Banco de Boston em troca de moeda podre, o que
não interessa em nada à economia daquela região?
Se esses países vão criar um banco de desenvolvimento, o que o Governo brasileiro pode fazer, na
próxima reunião dos Presidentes da República,
quando se discutir a criação de um banco do Marcosul, é propor que entreguemos o Banco Meridional.
Da mesma forma, se Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia tiverem algum banco para fazer a tusão, ótimo; se não tiverem, poderão entrar com o capital. O Banco Meridional seria aberlo para empresários, para prefeituras, províncias ou estados, capital
público ou privado da Argentina, Chile, Paraguai,
Bolívia e Brasil.
Aí, sim, Sr. Presidente, em vez de o Governo
brasileiro acrescentar dinheiro bom para criar o banco, ele já entrará com o que existe, que é o Meridio-
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nal; em vez de o Govemo brasileirO- vender o Meri-

dional por moeda podre - sei lá aonde vai parar, Sr.
Presidente -, ele utilizará o Meridional, e outros países darão a sua contribuição para que haja o banco
do Mercosul.
A proposta é colocar na mesa o Meridional. Se
a Argentina tiver um banco, alia-se ao banco da Argentina; se não tiver, que a Argentina entre com o
capital correspondente. Isso vale também para o
Chile e para os demais países. Se isso é para ser
feito com o capital público, muito bem. Se é para ser
feito com o capital privado, muito bem. Mas será capttal privado de empresários do Brasil, do Uruguai,
do Chile, do Paraguai, da Bolívia, de países que estão diretamente ligados ao Mercosul. Parece-me que
soa mal, Sr. Presidente, falar em criar um banco do
Mercosul e privatizar o Meridional.
Por isso, respondendo à jornalista Ana
Amélia Lemos, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso falou numa grande perspectiva para
isso, dizendo exatamente que entende que Porto
Alegre reúne até as condições para ser um centro de integração financeira do MercosuL Isso
me parece correto. Buenos Aires não vai âdmitir
que esse ceritro seja São Paulo, que, por sua
vez, também não vai admitir que esse centro
seja Buenos Aires. O lugar mais central, eqüidistante de São Paulo e de Buenos Aires, do Rio de
Janeiro e de Santiago, é exatamente Porto Alegre.
Então, o Banco Meridional, que já tem a sua
sede em Porto Alegre, seria transformado no Banco
do Mercosul, o que seria uma grande saída para
esse programa que o Governo criou. Por que digo
que o Governo criou? Porque o Banco ia muito bem,
estava desenvolvendo com muita competência as
suas atribuições, quando, de repente, vem o Governo e cria todas essas questões.
Felicito o Presidente Fernando Henrique Cardoso por essa sua afirmativa em entrevista dada à
jornalista Ana Amélia Lemos, para a Rádio Gaúcha,
de Porto Alegre. Entendo correta a decisão dos Presidentes do Mercosul. Não há como deixar de reconhecer que é absolutamente necessário que haja
um banco de integração, que corresponda exalamente a todos esses países.
Quando criamos o Mercosul, falou-se até na
criação de uma moeda única. Ao invés de se fazerem as trocas entre Brasil e Argentina, entre Argentina e Chile em dólar, haveria uma moeda do Marcosul, e as referências seriam fettas em torno dela.
Esse era o caminho para acontecer entre nós o que
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já está acontecendo na Europa, era o caminho para
tennos uma moeda única de integração.
Dentro desse sistema, desse trabalho, dessa
posição absolutamente correta do Presidente Fernando Henrique Cardoso é que dissemos isso. Estão certos os Presidentes do Mercosul quando dizem que deve haver um banco do Mercosul, para o
qual o governo de cada um dos países deve dar a
sua contribuição.
Agora, seria ridículo o Brasil aplicar não sei
quantos milhões de dólares para criar esse banco e
vender o Meridional em troca de moeda podre para
o Banco de Boston. O nonnal é que o Brasil, na próxima reunião, proponha a criação do banco do Mercosul a partir do Banco Meridional. Assim, o Meridional seria a contribuição do Brasil, e caberia a cada
Estado dar a sua.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Pennite-me V. Ex'
urr

;:~arte?

O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer.
O Sr. Epitacio Cafeteira ~ Nobre Senador Pedro Simon, conheço V. Ex" há quase três décadas e
quero parabenizá-lo porque continua na mesma posição. V. Ex", naquela época, já defendia o Rio
Grande do Sul com todas as suas forças. Ninguém
pode representar melhor um Estado do que V. Ex"
representa o Rio Grande do Sul. Quando da tritura
do Banco Meridional, V. Ex1 estava na Câmara. Os
gaúchos conseguiram uma coisa impressionante,
aprovando a criação do Banco Meridional. Eu diria
que, em parte, pela solidariedade da Câmara e, em
parte, pelo temor que os Deputados teriam até de
'Jedir verificação de votação.
O SR. PEDRO SIMON - Vamos fazer justiça.
(emor que desse um enfarte no Darcy, que estava
chorando, temor de comoção, de emoção. Em se
tratando de gaúcho, o substantivo temor tem outro
sentido.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Fui testemunha e
quero me congratular com o povo gaúcho por ter um
Senador como~ Pedro Simon que, numa sexta-feira
como a de hoje, nisso que chamamos de "terapia de
grupo•, está aqui a batalhar pelo Banco Meridional.
Não tenho a menor dúvida de que, realmente, o referido Banco foi enxugado. A filosofia hoje é privatizar o que dá lucro e socializar o que dá prejuízo.
O SR. PEDRO SIMON • Primeiramente, quero
agradecer a gentileza do meu prezado amigo Epita'io Cafet' · t. Já se vão mais de 30 anos da nossa
'izr
ide que nos conhecemos. S. Ex", delen~ '-' ~~~ Maranhão, lutando pelo seu Maranhão,
o>U tentando lutar pelo meu Rio Grande do Sul.
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Quero dizer-lhe que, de certa forma, nós, do
Rio Grande do Sul, temos uma crfiica que fazemos
aos políticos gaúchos, e isso vem desde o tempo do
Dr. Getúlio Vargas, que foi 20 anos Presidente da
República. Dr. Getúlio Vergas, Dr. João Goulart. que
foi Presidente da República, e inclusive os generais
que também ocuparam esse cargo praticamente não
olharam pelo Rio Grande do Sul. O gaúcho quando
chega ao Governo Federal transfonna-se em brasileiro apenas e acha vergonhoso ajudar o Rio Grande
do Sul.
Refiro-me àquilo que Juscelino fez - e muito
bem feito, diga-se de passagem - com relação a Minas. Gerais. V. Ex' há de concordar que Minas Gerais foi uma coisa antes do Governo de Juscelino,
como Presidente 1a República, e outra depois do
seu mandato.
O Presidente José Samey também tentou fazer
algo pelo seu Estado, em tennos de Ferrovia NorteSul. Mas o br. Getúlio Vargas, o Dr. João Goulart,
em vinte anos, e os generais Presidentes da República não fizeram uma obra pelo Rio Grande do Sul.
Então, debatemos essa idéià. E V. Ex• tem ra'
zão inclusive quando chama a atenção para o fato
de que sou das pessoas que lutam pelo Rio Grande
do Sul. Talvez um dos maiores Senadores que passaram por este Congresso chama-se Paulo Brossard de Souza Pinto; o outro, o maior, na minha opinião, chama-se Alberto Pasqualini, mas eles eram
Senadores do Brasil, porque somos assim, debatemos pelo Brasil e, quando se toca no Rio Grande do
Sul, ficamos sem jeito.
Vou-lhe ser sincero. Mudei neste mandato. No
mandato anterior, V. Ex" há de se recordar, eu era
12 Vice-Presidente do MDB, Secretário-Geral do
MDB, fazia a roda-viva - V. Ex' sabe disso - entre o
Dr. Ulysses, Tancredo, Teotónio, Arraes, Montoro,
Covas, Fernando Henrique. Eu fazia a ligação entre
essas pessoas.

O Sr. Epitacío cafeteira - Bons tempos aqueles em que o MDB era enxuto.
O SR. PEDRO SIMON • É verdade, é verdade.
O Sr. Epitacio cafeteira- Era um Partido que
lutava contra a d~adura.
O SR. PEDRO SIMON· V. Ex" sabe que eu fazia a ligação partidária.

Eu era 12 Vice-Presidente, Secretário-Geral, as
pessoas tinham mágoa do Dr. Ulysses e quem fazia
a ligação dele com Tancredo era eu, quem fazia a ligação dele com Teotónio era eu, quem fazia a ligação do Montoro com o Tancredo era eu.
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Passei oito anos cuidando do Brasil. Estive na
frente - modéstia à parte - das Diretas Já, estive: à
frente - modés)ia à parte - da Aliança Democrática,
que teve o Dr. Tàncredo Neves, Ulysses Guimarães
e eu, do MDB, Samey, Aureliano Chaves e Marcos
Maciel da dissidência.
Agora, ne~e meu mandato, à margem - e continuo tendo uma visão nacional, V. Ex" há de me fazer justiça. Foi no meu gabinete que se constituíram
e se desenvolveram os trabalhos tanto da CPI do
Orçamento quanto da CPI do lmpeachment Modéstia à parte, com singeleza, não aceitei nenhuma
das presidências, tampouco as relatarias, para ter a
independência de fazer o trabalho q~e fiz de coordenação -, acho que agora tenh6 obrigação de olhar
pelo Rio Grande do Sul. Acho que agora é missão
minha, é responsabilidade minha cuidar do Rio
Grande do Sul. Agora, meu querido Senador Cafeteira, quando ONU diz que o Rio Grande do Sul é
o Estado que tem melhores condições de vida dentro do Brasil, isso é verdade, mas é uma verdade
que vem do tempo, que vem da História. É que o Rio
Grande do Sul, no passado, deu aos imigrantes italianos e aos imigrantes alemães aquilo que nunca se
deu aos negros, índios, aos brasileiros do Nordeste
e aos do Norte. No Império, fez-se uma reforma
agrária no momento em que chegaram os imigrantes
da Itália e da Alemanha. Deu-se a cada um deles
um pedaço de 25, 30 hectares.
Sou de Caxias do Sul, onde se fez isso. Aos
imigrantes que vieram de navio, sem absolutamente
um centavo, foram distribuídas algumas enxadas,
pás, mudas, no meio do mato, nas montanhas, e
eles plasmaram uma civilização. Como fruto daquele
trabalho nasceu um povo forte e sadio, que, ainda
hoje, tem o melhor padrão de vida brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, em termos de economia,
o Rio Grande do Sul, apesar do excepcional trabalho do Governador Antônio Britto - que está, digase de passagem, fazendo um trabalho sério e responsável, com grande autoridade, inclusive com
um desgaste causado par' aquelas reformas que
devem ser feitas, algumas que, inclusive, eu poderia talvez ter tentado no meu Governo, e S. Ex"
está tendo a coragem de fazê-las -, vive um momento difícil na sua economia.
Quanto à integração do Mercosul, Sr. Presidente, eu tenho a honra de dizer que dela participei
desde o início. Quando eu era Ministro da Agricultura, no Governo do Presidente José Samey, as primeiras conversas do Presidente José Samey foram
comigo. Tanto que, Sr. Presidente, na primeira reu-

a
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nião que fizemos, o Mercosul começou unindo o
Brasil e a Argentina, aparando as arestas entre os
dois países. Aquilo que se imaginava, que seria inevitável uma guerra entre ambos, era uma maluquice,
mas era tramado lá pelo norte da América. Então,
fazia-se a estimulação do rancor entre o Brasil e a
Argentina. Tanto é verdade que, durante muito tempo, metade do Exército brasileiro esteve lá na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Iniciamos, então, a aproximação dos doos países. A primeira reunião foi fetta Já em Montevidéu, onde o
atual Presidente do Banco lnterarilericano era o Mi. nistro das Relações Exteriores e desempenhou um
papel muito importante. Ele e o aluai Presidente da
República do Uruguai aproximaram o Presidente
José Samey e o Chancelar Olavo Setúbal do Presidente Raúl AHonsín e do Chanceler da Argentina ...
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) - Nobre
Senador Pedro Simon, a Mesa adverte V. Ex" que
seu tempo já está esgotado. V. Ex" já o ultrapassou
,
em três minutos.
O SR. PEDRO SIMON -Já termino, Sr._"Presidente. Rque tranqüilo, pois a sessão pode se pro"'
longar até às 13h e só temos oradores.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Ainda temos muitos oradores inscritos no decorrer desta
sessão.
O SR. PEDRO SIMON - Rque tranqüilo, Sr.
Presidente. Ali começou essa integração e mais
adiante foi feito o primeiro entendimento Brasil e ·Argentina pelo Presidente José Samey; Jogo depois,
iniciou-se o Mercosul, que é uma realidade.
Por esse Mercos<JI, o Rio Grande do Sul paga
um preço, porque a Argentina produz o que o Rio
Grande do Sul produz: carne, lã, frutas, trigo, vinho.
O que o Rio Grande do Sul produz, praticamente a
Argentina produz. As terras da Argentina são das
mais agricultáveis, das mais produtivas do mundo,
Sr. Presidente. Dizem que o Vale do Prata só perde
para o Nilo em produtividade, e nós estamos sofrendo essa concorrência, essa dificuldade que o Estado
de São Paulo nãcí sofre. O Estado de São Paulo produz café, banana, bem como um milhão de produtos
industriais que podem ser vendidos pera a Argentina.
Portanto, essa compensação, de se fazer com
que o Banco Meridional se transforme no banco do
. Mercosul, evitando que essa sede do Banco· não
seja em São Paulo, que é a atração natural, mas
seja num Estado que não vai competir com o Maranhão, com a Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro ou
qualquer outro Estado. O fato de o Banco estar em
Porto Alegre significa que ele é a sed~ regional mais
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perto do Mercosul. Se, no entanto, ele estiver em

Estados Unidos assinando um convênio para au-

São Paulo, será o poderio econômico de São Paulo
que vai tomar conta do Banco.
Felicito o Presidente Fernando Henrique, como
também a jornalista Ana Amélia Lemos, por essa exposição que foi feita. Quero dizer que serei o primeiro a aplaudir o Presidente da República se Sua Excelência fizer esse gesto. Nota dez para o Presidente da República!
Que desistam da privatização ridícula que iam
fazer do Meridional! Podem até privatizá-lo, mas que
o façam dentro do Mercosul. Que seja feita com a
participação de empresários, de prefeituras, de governos das províncias, de governos de Estado; que
seja feita com capital público ou com capital privado,
mas com os países que integram o Mercosul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

mentar o número de prédios do Projeto Cingapura
para tirar o povo da favela, neste momento o documentário é reprisado. É reprisado por quê? Porque o
candidato de Paulo Maluf à prefeitura galga o segundo lugar nas pesquisas. A aceitação de Paulo Maluf
e do candidato de Paulo Maluf é uma realidade. Então, é preciso enxovalhar Paulo Maluf.
Sr. Presidente, eu era do PMDB e lutava pelas
"Diretas Já", httava pela eleição de Trancredo para
acabar com aquele rodízio de generais na Presidência da República. E, na realidade, nãó conhecia
Paulo Maluf. Embora ele fosse Deputado, eu não o
conhecia. E aceitei, como o resto do Brasil aceitou,
todas as acusações feitas contra ele. Mas depois o
que nós vimos? Nada provado contra Paulo Maluf.
Nada! O povo de São Paulo elegeu-o prefeito da capital e gostaria de reelegê-lo.
•
Queremos mostrar a V. Ex' a reação do nosso
Partido a isso. Queremos dizer aos adversários que
estamos vivos. Pretendemos advertir ao Governo
Federal, que é o dono da TVE, que sabemos que o
episódio não foi casual. Tem objetivo e nós não
aceitamos que continuem a tentar enxovalhar o adversário nas campanhas municipal e federal.
Tenho muito desprezo pelos políticos que, em
vez de mostrar as suas qualidades, atribuem qualidades negativas a seus adversários. Ou seja, tentam criar uma situação para: mostrar que são melhores porque os outros são ruins.
Sr. Presidente, não sei a quem atribuir uma legislação que permite, por exemplo, o que hoje a Folha de S. Paulo coloca no seu "Painel". Vou ler para
que conste dos Anais da Casa. Vou ler para que saibamos que o trabalho para denegrir Paulo Maluf assume, às vezes, uma forma aberta, como foi o caso
da TVE, e outras vezes uma forma anônima.
Diz a nota do jornal Folha de S. Paulo:

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Peço a palavra para uma comunicação de liderança, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - V. Ex'
tem a palavra pelo prazo de cinco minutos.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
Como- Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é pena que só
disponha de cinco minutos. Dessa forma, serei breve, mas quero ser incisivo.
Muitos políticos atingem o sucesso na vida pública. Mas o político verdadeiro é aquele que consegue ser polémico, que tem uma legião de pesscas a
favor e outra contra.

Logo após a palavra do nobre Senador Pedro
Simon, quero citar um fato para relembrar os nossos
tempos de MOS. Assisti anteontem, Sr. Presidente,
na TVE, ao documentário "Muda Brasil". Até aí nada
de mais.
Entretanto, esse documentário já havia ido ao
ar anteriormente. E por que a reprise? Essa é a pergunta.
Naquele documentário, apareço em várias
oportunidades acompanhando Tancredo Neves éramos do MDB. Mas o que detectei no "Muda Brasil" foi a ênfase das câmeras nos cartazes da época
que enxovalhavam o candidato do PDS, Paulo Malu!. A História, todo mundo a conhece, o documentário, esse já tinha sido-exibido e a televisão é do Governo.
Neste momento, em que Paulo Maluf está desempenhando o mandato de prefeito e, em vez de
estar pedindo, está trabalhando e construindo; neste
momento, em que o Prefeito de São Paulo está nos

•'Inimigo Eletrônico
Foi inaugurada na Internet uma página
contra Maluf. O autor, identificado apenas
como Tom B, pede que se tente censurá-lo
para ganhar publicidade ... "
Ora, uma legislação que permite o anonimato
para se colocar uma página na Internet contra um
homem público, contra um prefeito que está trabalhando, demonstra a mesquinhez reinante.
Sr. Presidente, a inveja fez Caim matar Abel. É
ela também a causadora dessa campanha contra o
Preferto de São Paulo.
Passei a conhecer Paulo Maluf. Tenho a certeza hoje de que se trata de um grande brasileiro, que
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não só ameaça fazer o prefeito de São Paulo com a
sua popularidade e com o seu trabalho, mas também é um candidato virtual à Presidência da República. Se não houver reeleição, com toda certeza estará eleito. Mesmo com reeleição, é um candidato
para disputar a Presidência com o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era esta a comunicação do Líder do Partido
Progressista Brasileiro. Muito obrigado.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, dois sentimentos me trazem à tribuna: um de satisfação e outro de preocupação.
A satisfação vem do resultado positivo da pesquisa realizada pela minha Assessoria Técnica sobre a situação das pequenas e mivroempresas no
Brasil, face a próxima vigência das Normas ISO

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Artur da Távola, IX'' 20
minutos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA PRoNUNCIA DISCURSO QUE ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE

Sabem os eminentes Senadores que a Organização Internacional de Normalização (lnternational Organization for Standardization - ISO) é uma
Federação Mundial das Entidades Nacionais de
Normalização que congrega mais de 100 países,
representando praticamente 95% da produção industrial do mundo e que, em agosto próximo, estará editando ·as chamadas normas de certificações
ambientais, conhecidas como as Normas ISO
14000.
É a prática da gestão ambiental na área empresarial, tendo em vista a nova postura da soCiedade sobre o meio ambiente, principalmente após a
Conferência do Rio de 1992.
·;
E o que significa isso?
A curto prazo, em relação aos países desenvolvidos, a gestão ambiental responde à existência
de barreiras à aceitação de importação de produtos
tidos como ambientalmente inadequados e à atitude
da militância dos consumidores dispostos a pagar.
mais pelos ecoprodutos.
Não vou aqui me debruçar sobre uma extensa
lista de normas, e sim enumerar os pontos importantes desta série ISO 14000, a :saber:
- Sistema de Gestão Ambiental
- Guia para Auditoria Ambiental
- lndicadore.: Ambientais
- Classificação e Rotulagem Ambiental
- Aspectos Ambientais das Normas de Produtos
- Análise do Ciclo de Vida dos Produtos

Durante o discurso do Sr. Artur da Táveia , o Sr. Nabor Júnior. deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em
nome da Presidência do Senado, gostaria de dar o
seguinte aviso aos Srs. Senadores:
Na próxima terça-eira, às 18 horas, na sala da
Comissão de Assuntos Económicos, haverá o lançamento, pelo PNUO (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento), do Relatório de Desenvolvimento Humano internacional de 1996.
Na ocasião, estarão presentes o Presidente do
Senado Federal, Senador José Samey; o Presidente
da República em exercício, o vice-Presidente Marcn
Maciel; o Presidente da Cámara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo Magalhães, Senadores do Chile,
da Argentina e do Uruguai, respectivamente Senador
Ricardo Nunes, que é vice-Presidente do Partido Socialista; a ex-Senadora Beatriz Paredes, do México; o
Senador Antônio Caliero, da Argentina, bem como o
Sr. Fernando Zumbado, Oiretor do Escri1ório Regional
do PNUD para a América Latina e Caribe.
Na ocasião, será feita a divulgação deste relatório sobre o desenvolvimento do mundo que contém os dados sobre distribuição da renda e todos os
índices de desenvolvimento humano em cada País
do mundo e com colaborações muito importantes
como de Nelson Mandela, Presidente Fernando
Henrique Cardoso, do Prêmio Nobel de Economia,
Robert Solow, além dos dados, todos organizados
pela ONU.
Todos os Srs. Senadores estão convidados.
Concedo. a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral, por cessão do Senador Francelino Pereira.

14000.

Como vemos, as certificações ambientais vão
ser feitas desde a origem do produto (se é móvel resultante de madeira derrubada com licenciamentc
ambiental ou é madeira clandestina por exemplo),
passando por processos tecnológicos ambientalmente corretos, condições ambientais e de saúde do
trabalhador e muitas outras exigências. Importante,
Sr. Presidente, lembrar que essas condições serão
sempre avaliadas por auditoria ambiental independente e permanente.

4,s

E o que vem ocorrendo com as
milhões de
micro e pequenas empresas no Brasil, em relação à
ISO 14000?
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Como sempre venho fazendo ao longo do meu
mandato, Sr. Presidente, reconheço as entidades
que vêm trabalhando sério em nosso País.
Por essa razão, quero congratular-me com o
Sebrae, com o seu Presidente Dr. Mauro Motta Durante e sua equipe, devido ao Programa Sebrae
para Gestão Ambiental - Rumo à ISO 14000.
Este programa, Sr. Presidente, está aqui e requeiro que seja publicado em anexo a este meu pronunciamento.
O Sr. Valmir Campelo - V. Ex' me permite um
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita
honra, Senador Valmir Campelo.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Bernardo Cabral, gostaria apenas de me congratular
com V. Ex• pelo seu pronunciamento sobre a atuação do Sebrae, que procura através de suas pequenas e microempresas desenvolver um trabalho sério
e transparente, no que concerne às recomendações
contidas na Eco-92. Tive a oportunidade, a primazia
e o orgulho, de, como Vice-Presidente, ao lado do
eminente Senador Coutinho, a quem coube a Presidência, participar ativamente, no Rio de Janeiro, dos
trabalhos da Eco-92. Está acontecendo, nobre Senador - e, aliás, faço até um pronunciamento a respeito disso- que o Sebrae está cumprindo na Integra aquelas recomendações da Eco-92, por intermédio de suas assessorias em todos os Estados da Federação. Aqui no Distrito Federal, também tenho
acompanhado o seu trabalho no que diz respeito
particularmente à preservação do meio ambiente.
De forma que endossamos esta primeira etapa do
pronunciamento que V. Ex' agora faz, discorrendo
sobre a seriedade com que o Sebrae trata os negócios, principalmente dos pequenos e microempresários.
O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Valmir
Campelo, V. Ex' deve estar recordado do trabalho
realizado na Assembléia Nacional Constituinte,
quandg_çqoseguimos inserir - e foi uma emenda
apresentada pelo então Deputado-Constituinte, Guilherme Afif Domingos - o problema das pequenas e
microempresas no texto constitucional. Aquele foi o
embrião qüif despertou para o mundo brasileiro o
tratamento que já é dado na Europa para as pequenas e microempresas, que são fomentadores de empregos diretos e indiretos.
De modo que, V. Ex' lembra a situação em nfvel nacional. Em nível regional, no meu Estado, o
Sebrae tem como chefe maior o Dr. Roberto Tadros
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- que é meu companheiro da advocacia -. os Drs.
José Carlos Reston e Aníbal Normando, que vêm
dando um tom, em um Estado tão distante e carente
como é o meu, de possibil~ar àquelas pequenas e
microempresas que não sejam engolfadas pelas
grandes, que acabam tomando conta do mercado.
De modo que, agradeço a v: Ex'. ·
O Sr. Romero Jucá ~· PerinitEl-nie V. Ex' um
·
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex'
com muito prazer.
O Sr. Romero Jucá - Nobre Senador Bernardo
Cabral, V. Ex' trata da questão do Sebrae, e eu não
poderia, mesmo que rapidamente, deixar de dar um
testemunho da importância dessa instituição para os
pequenos, principalmente para os pequenos do interior. Como Senador da Amazônia, especificamente
de Roraima, quero prestar o testemunho do excelente trabalho da única instüuição a realizar esse serviço no Estado de Roraima, que é o Sebrae. O Sebrae, através de todo esse treinamento e conscientização e apoio ao pequeno empresário, inclusive
com propostas importantes para a nossa região,
como a questão do fundo de aval que ajuda os pequenos empresários a terem efetivamente recursos
para começar a trabalhar, tem sido, em Roraima, o
único alento, o único caminho, a única porta na qual
os pequenos podem bater e ter efetivamente o apoio
de que precisam nessa área de apoio à produção.
Gostaria de parabenizar V. Ex' pelo pronunciamento
e de somar a minha voz à de V. Ex', do Senador
Valmir Campelo, enfim, de todos aqueles que entendem a importância do Sebrae e que apóiam o trabalho importante que essa inst~ição executa no País.
O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a V.
Ex' porque é preciso que não se perca de vista que
o Sebrae incluiu, na sua qualidade de entidade profissionalizante, a variável ambiental como uma de
suas preocupações. Veja que tanto assim é que as
pequenas e microempresas têm importância muito
grande nos aspectos da produção, do emprego e da
circulação de riquezas.
Basta esse exemplo de Roraima, e eu citava
antes o Amazonas, para se mostrar que essa inclusão tem em vista dois ângulos: o primeiro deles, a
melhoria ambiental; e o segundo, a oportunidade de
negócios.
Ora, quem acompanhou, e V. Ex• sabe disso,
como todos aqueles que defendem a Amazônia ocidental e a Amazônia oriental, que o Sebrae editou
cem mil fascfculos formatados e ilustrados sobre a
gestão ambiental e a um deles deu o tftulo de

·-
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"Ecoestratégia para a Conquista de Mercado", e aí
em colaboração com o lbama, a Gazeta Mercantil,
a CNI, contando com a chancela da Unesco, além
de seminálios e cursos. Agora, o Sebrae está iniciando com o CNPq aquilo que resolveu chamar
"Projeto-piloto de Auditolia Ambiental", visando à
certificação de duzentas empresas, número igual,
observem V. Ex's, ao alcançado por toda a Comunidade Económica Européia.
Esta é a satisfação que quelia dizer no início
de meu discurso, da minha aleglia, quando assinalava os dois pontos: o regozijo e a preocupação.
Agora, vem a preocupação, Sr. Presidente.
Quero partilhar com meus colegas Senadores uma
preocupação sobre o uso da questão ambiental,
uma vez que está na asfixia do mercado das economias emergentes e em desenvolvimento, tais como
a de nosso pais. Aí, cabe a pergunta: O que está por
trás da chamada ISO 14.000? E depois dela, o que
virá?
É preciso, conseqüentemente, que estejamos
preparados para a era da diplomacia e da economia
ambiental, já que ela está a caminho. Temos que
considerar a questão ambiental sempre, de forma
usual.
No entanto, devemos estar atentos - e, ar, chamo a atenção dos Srs. Senadores - à manobra dos
mais poderosos, travestidos de ambientalistas, cuja
intenção maior é manter ou ampliar a distância dos
países mais licos dos países mais pobres.
O Sr. José Alves - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com satisfação, Senador José Alves.
O Sr José Alves - Senador Bernardo Cabral,
gostalia apenas de congratular-me com V. Ex" e parabenizá-lo pelas preocupações. Quero também incorporar a minha solidaliedade à de V. Ex', ao Sebrae, pois sabemos que nesta época de globalização da economia, o incentivo, a proteção e o somatólio de esforços do Sebrae é de vital importância,
porque sabemos que a vida do País, a economia do
País depende, basicamente, das pequenas e médias empresas. Parabéns a V. Ex" pelo pronunciamento.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sou eu quem
agradece a V. Ex', tocando mais uma vez num assunto que sempre foi preocupante na Europa, que é
a formação dessas microempresas, que tantas vezes são formadas por famllias.
Na Itália é fácil encontrarmos uma enorme
quantidade de restaurantes onde o proplietálio tra-
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balha com a esposa e os filhos, e com isso vão desenvolvendo a economia do país que não é a informal, clandestina, mas a que aparece, a que demonstra que faz o trabalho.
De modo, Sr. Presidente, que nesta hora a minha solidaliedade é toda revestida em função do
que as pequenas e microempresas possam realizar
em favor do País.
Muito obligado.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Romero· Jucá,' por 5 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores, pedi a palavra pela Liderança do PFL
pãra, simplesmente, registrar ao Plenálio que hoje
foi encaminhado à Mesa, em regime de ur~ncia,
constando, inclusive, da convocação extraordlnária
desta Casa, o Projeto de Lei n• 38, de auto lia do Deputado Odelmo Leão, que já transitou na câmara
dos Deputados e que, efetivamente, tem uma importância muito grande e me teve como Relator na Comissão de Assuntos Sociais.
Este projeto procura corligir uma falha extrema
na política de habitação no intelior do País. No intelior, no início deste século, as fazendas, normalmente, construíam casas para os seus moradores e as
indústlias construíam casas para os seus trabalhadores. Enfim, havia uma política social de colocar o
trabalhador junto à localidade onde ele trabalhava
Depois, com os ganhos da política social, inverteuse essa ordem por força de aspectos que, no plimeiro momento, se procurava beneficiar os trabalhadores. Ao longo dos anos, essas mudanças, além de
inépcias, mostraram-se prejudiciais ao trabalhador,
plincipalmente ao trabalhador rural.
E o que aconteceu, Sr. Presidente? A partir da
nova legislação social, esses imóveis, a alimentação
e essas vantagens colocadas, plincipalmente, para
os trabalhadores do campo, passaram a ser objeto
de cálculo quando da indenização desses trabalhadores ao rescindirem contratos, ao saírem dos seus
empregos, enfim ao abandonarem aquela atividade
produtiva. Isso acarretou um mal muito grande que
foi exatamente a ação dos empresálios, industliais e
proprietários de terras em começar a retirar os trabalhadores dessas casas com medo das indenizações
que develiam pagar. TIVemos, só no Nordeste, segundo dados oficiais, a diminuição de mais de um
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milhão de residências em fazendas por conta dessa

francamente o confessamos, não saberrios

nova legislação social.
Agora, o Congresso Nacional muda isso através do Projeto de Lei n• 38, da Câmara dos Deputados, que recebeu a assinatura dos Líderes Partidários, no Senado, para ser votado em regime de urgência nesta Casa. Nós vamos modificar essa questão, porque, a partir daí, a casa e qualquer benefício
dado em conjunto e em contrato assinado com o trabalhador e com o visto do sindicato, não serão mais
objeto de cálculo indenizatório.
Isso quer dizer, na prática, Sr. Presidente, que
milhares e milhares de fammas, por exemplo, poderão voltar a morar em fazendas ou vilas de indústrias
sem terem a preocupação dessa discussão no caso
das indenizações.
Solicito o apoio de todas as Uderanças, de todos os Senadores para este projeto que já deverá,
na próxima semana, entrar na Ordem do Dia desta
Casa. Com sua rápida aprovaçãó,-poderemos diminuir sensivelmente o número de trabalhadores
bóias-frias que hoje têm de se deslocar da periferia
para o campo, a fim de conseguirem o seu sustento.
Eu gostaria de ressaltar a importância deste
projeto bem como registrar a sua tramitação, solicitando o apoio de todos para que possa ser rapidamente aprovado.
Mutto obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Laura Campos, por 20
minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Ser:n revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, farei, hoje, desta tribuna, a leitura do jornal Cidade de Paracatu, de 10
de dezembro de 1899. É como se fosse o jornal de
amanhã. É realmente um jornal contemporâneo dessa modernidade que aí está, que trata das relações

qual a impressão que predominou em nosso
espírito, se a indignação ante esse verdadeiro assatto à fortuna privada, esse violento
atentado, essa extorsão contra as classes
laboriosas conservadoras do Pafs, se a tristeza, a dor ante o desequilíbrio latente, a leviandade indesculpável, o impatriotismo evidente dos nossos legisladores e a audácia
quase cínica do Governo tutelado.

que pesam sobre nós e que mostra a Presidência da

República em uma situação servil, subserviente e
ancilar diante das relações de dominação internacionais.
Passarei, portanto, a ler o artigo intitulado A lei
da extorsão. Este jornal trata de assuntos aluais,
assuntos que a toda hora tomam o nosso tempo e
nos preocupam:
•Acabamos de ler neste momento o
projeto de criação de mais um imposto, em
nome da reconstituição financeira da República. O Congresso votou por ordem do Senhor PresidePte e o Governo sancionou por
ordem dos banqueiros internacionais. E

De fato, quem se der ao trabalho de
compulsar essa lei iníqua há de fatalmente
sentir-se presa desse misto de indignado
terror que nos invadiu o espírito, aniquilando
as últimas esperanças que, porventura, nutrfamos sobre esta malsinada República.
Nestes tempos de patente calamidade,
em que, pavorosa, a crise arranjada por esses politicões salvadores da Pátria, assoberba todas as classes produtoras do País,
nesses tempos em que o comércio vacila
ante o paradeiro tremendo e impostos excessivos em que a lavoura nacional agoniza
sob o martelo do leiloeiro, em que as indústrias periclitam, é que o Govemo vem, em
nome da pretendida reconstruçfo das finanças brasileiras, sobrecarregá-las com esses
impostos quase proibitivas, vem atirar-lhes a
última pá de cal com essa absurda Lei de
Extorsão.
E, porventura, o Senhor Presidente,
em um ano de govemo, adulado, saudado,
tendo uma Câmara uni\nime, (horror) e servil, já deu algum passo sério, já praticou .
lealmente, sinceramente, um ato que de longe se parecesse com o início de tão decantada reconstituição?
Nós, pelo menos, não o sabemos.
Para reconstituir as finanças brasileiras
seria preciso aquilo que precisamente Vossa
Excelência não possui, Senhor Presidente,
em que pese aos vossos inumeráveis en-

grossadores, é patriotismo, abnegação.
Patriotismo para que Vossa Excelência
tenha a coragem de sobrepor aos vossos interesses, à vossa vaidade, os interesses da
coletividade que simboliza a Pátria.
Patriotismo para que fechasseis os ouvidos às conveniências partidárias e não vos
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deixasseis enlevar pelo palavreado melífluo
dos turiferários interesseiros.
Abnegação para que em vez de tirardes o pão a pobres operários, a ínfimos servidores, aos pequenos, enfim, começasseis
reduzindo o vosso ordenado, que é exorbitante e muito maior do que o de vossos antecessores. Pusesseis termo à essas viagens principescas, que à custa da Nação
tantas vezes e tão dispendiosamente tendes
feito: reduzisseis essa malta de lacaios que
vos cercam, essa turbamulta de engrossadores que vos endeusam, apejados na teta
dos orçamentos; acabasseis, enfim, com
esse luxo espantoso, oriental de vosso régio
palácio.
Abnegação, para que cortasseis fundo
nas despesas públicas, suprimindo o Senado que nenhuma missão útil exerce, diminuindo pela metade o número dos deputados cuja tresloucada ambição serve muitas
vezes de embaraço às medidas salutares de
administração; para que aplicasseis um freio
nessas convocações extraordinárias que
constituem um verdadeiro escândalo e
transformam o Parlamento num meio de
vida e dos melhores e mais folgados.
Abnegação, para que soubesseis
afrontar sereno os perigos que atas de energia tais como estes poderiam acarretar: licenciar a metade do Exército, foco de indisciplina, cujo maior serviço é aproi1tar motins
e manifestações mais ou menos revolucionárias, e coletivas.
Reduzir essa Marinha, muito gloriosa é
verdade, mas que ultimamente, devido à má
direção e organização, tem sido quase uma
vergonha nacional; derrubar essa legião de
sanguessugas, os empregados públicos de
alta hierarquia, cujo maior trabalho é aparecerem ao meio-dia às repartições, assinarem o ponto, darem dois dedos de prosa ao
chefe sobre o acontecimento do dia e depois
irem, rua afora, desfilar o préstito farfalhante
das mi-mondaines e no outro dia aparecerem nas repartições, às mesmas horas e
para os mesmos misteres.
Por aí, que V. Ex1 deveria começar a
vossa estéril administração. E, caso, tais
medidas não fossem suficientes para a falada reconstrução do crédito, então, sim, po-
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dieis vir com esta Lei de Extorsão, pedindo
novos sacrifícios ao povo já tão onerado e
acredite V. Ex", que o povo não estranharia
o sacrifício e, tampouco, vos regatearia merecidos aplausos.
Mas não. V. Ex" é suficientemente medroso e altamente egoísta e vaidoso para
querer levantar contra si um ódio terrível dos
grandes e poderosos, despeitados com esses atas de vero patriotismo, essa celeuma
de gritos dos interesses feridos, das ambições não satisfeitas.
Por isso, V. Ex" entende que não há
nada melhor, sobretudo, mais cômodo, do
que salvar-se a Pátria, habitando num luxuoso palácio, ornado de ricas alfaias, numa atmosfera superior à grita lancinante e das necessidades, cercado de régios esplendores,
a alma embalada ao ritmo estalidante das
frases agridoces dos turiferários co1119 um
verdadeiro Dr. Pangloss, calmo, feliz, fruindo
venturas no melhor dos mundos, enquanto
cá fora, geme o povo apertado na prensa
dos impostos, no torniquete dos arrochos,
para que de suas veias jorrem torrentes de
ouro e sangue que hão de fazer inchar as
artérias do erário público.
Na República, segundo reza a Carta
fundamental, não há privilegiados: todos são
iguais, logo, não é possível que uns trabalhem noite e dia, mourejando na lide insana
dos campos estéreis, dos armazéns escuros, das fábricas insalubres, para que os
predestinados, os felizardos, para os quais
se abrem os cofres de vossas graças, estejam tranqüilamente, beatificamente dormindo o sono sibarítico dos escolhidos, à sombra da teta orçamentária.
Não, Sr. Presidente, isso não é possível, não é razoável.
Que diabo se essas finanças estão deterioradas! Se não há dinheiro, corte-se
tudo, o que for supérfluo, deixe-se de pé o
estritamente necessário.
Para que seis ministérios e outras tantas secretarias?

Para que um vice-presidente da República?
Em vez de V. Ex" estar diariamente a
reprimir o povo, a compeli-lo a sacrifícios im-
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possíveis, seria melhor que V. Exll tratasse

nacional. Venderam empresas estatais por ordem da

seriamente dessa reconstituição financeira
com medidas de alcance como as que acima apontamos, isto é, tributando com impostos da diminuição o número dos altos
funcionários públicos, dos oficiais e praças
das forças armadas, desses diplomatas
mais ou menos conquerants, desses deputados mais ou menos flaneurs, que são o
mais pesado imposto atirado sobre o País,
desses ministérios e secretarias tanto mais
inúteis quanto dispendiosas; e, como medida êxtrema, a extinção desse Senado rabugento, verdadeiro templo elevado à Santa
Sinecura.
·
·· - - -

banca internacional. A Central do Brasil entrou no
primeiro acordo de intenções oferecido pelos banqueiros do mundo a Campos Sales, e Campos Sales
assinou a segunda proposta, que penhorava a Companhia de Água do Rio de Janeiro e criava um imposto de ouro sobre importações, a fim de pagar em
moeda forte, não em Real, não em Dólar, mas em
ouro, a dívida externa.
' Em vez de enxugar apenas, em vez de enxugar, à custa do sacrifício do povo, o Governo Campos Sales, no ano seguinte, em 1899, o que fez?
Queimou dinheiro, foi obrigado a queimar dinheiro:Enxugou tanto que queimou, em vez de apenas enxugar. Com isso, uma avassaladora crise se apossou da economia nacional, muito semelhante a este
sucateamento atual.
É por isso que, obviamente, tendo escutado as

Desde esse tempo que só há uma coisa de prestígio e respeitada sem sofismas: é
a vontade do poder supremo.
Quanto à desorganização do serviço
público, isso V. Ex" melhor que nós sabe
que, mais desorganizadas do que se acham
os mesmos de tempos a esta parte, é impossível.
Com estes novos impostos será muito
mais fácil a tarefa de reconstituir o arruinado
edifício do crédito nacional, mesmo porque
recai sobre matéria ainda não atingida pelos
tributos do sacrifício.
Do contrário, Sr. Presidente, o povo
não é de bronze, e Leis de Extensão como
essa podem um dia fazê-lo erguer-se como
o leão da fábula. E, nesse dia, isso vos garantimos, não tereis aquelas palavras al:amente ofensivas e profundamente descorteses com que indeferistes a petição do comércio do Rio de Janeiro. •
Trata-se, nobres Senadores, de um jornal publicado no dia 1 O de dezembro de 1899, na cidade
mineira de Paracatu. Os redaiores, Theophilo Azevedo, Júlio Roquette e Antonio Loureiro - este último, por coincidência, meu tio-avô -, foram capazes
de editar não apenas este mas, naquela pequena cidade, três outros jornais existiam com a mesma capacidade redacional, com a mesma preocupação
por matérias vitais que pesavam sobre vida nacional.
·
O Presidente Campos Sales, cujo nome não
quis pronunciar, foi, logo depois de eleito, tratar com
os Rothschild, que eram detentores de nossa dívida
externa, um acordo que baixaram sobre nós. Demitiram funcionários públicos por ordem da banca inter-

a

vozes dos donos, tendo escutado as vozes dos inte-

resses internacionais, do capitalismo céntrico, este
Governo está repetindo tristemente os mesmos erros, as mesmas distorções, os mesmos descaminhos que trilhou o infeliz Governo de Campos Sales,
a partir de 1888.
Portanto, só desejo que este Governo acorde
em tempo, para que não tenha o destino de Campos
Sales, que, ao final do seu Governo, saiu apedrejado do Rio de Janeiro em seu retomo triste e melancólico para a cidade de Campinas. Desejo que em
tempo este Governo mude a rota, este Governo consiga sair do caos em que deciara encontrar-se para
nos levar a outros destinos, a fim de que daqui a
cem anos não venha um Senador encontrar os jornais de hoje para tomar a ler sobre os mesmos crimes que se praticam de fo:a para dentro da economia nacional.
Naquele tempo, obviamente, Campos Sales
não tinha a consciência que hoje tem o nosso Presidente, que escreveu, no seu livro sobre o modelo
político brasileiro, que vai-se formando um Estado
antinacional dentro da Nação brasileira, que tem por
objetivo e por fim impor ao Brasil as medidas antinacionais ditadas pelos Rothschild de ontem, pelas Casas Barings de ontem e pelo FMI e Banco Mundial
de hoje, a quem obedecemos ajoelhados.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos , o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. _valmir Campelo

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-5C.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com freqüência tenho ocupado esta
tribuna para abordar a questão da saúde em nosso
País.
Entendo que a uma boa administração dos serviços de saúde incumbe: reduzir as fraudes a limites
mínimos; acionar judicialmente as empresas que sonegam tributos; liberar para o mercado medicamentos de comprovada eficácia; e, principalmente, fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à saúde da
população brasileira.
O caos da saúde púbõica tem preocupado não
só a sociedade que é sempre a mais sacrificada,
mas principalmente as autoridades governamentais,
que estão sempre às voltas com o retomo das epidemias, tidas, outrora, sob controle.
Outra preocupação fundamental tem sido o
crescente descrédito dessa sociedade em relação à
falta de uma ação enérgica que minore as agruras e
angústias do setor.
A outra situação crônica é a estrutura de controle de gastos, af incluídos o Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI - e o Instituto de
Informações do Sistema Único de Saúde, que se
tem mostrado fragilizado diante da "máfia de doentes fora de possibilidade terapêutica', isto é, de verdadeiras quadrilhas que exploram a Nação, mantendo internações dispensáveis, promovendo, assim,
um crônico desequilíbrio económico com graves reflexos na área social.
A escassez de recursos está presente em todos os segmentos da vida nacional. Porém, nesta
semana, a Câmara dos Deputados deu uma inequívoca demonstração de maturidade política ao aprovar, em primeiro tumo, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, cujo pressuposto é
melhorar as condições de saúde no Brasil.
Criar impostos é sempre uma iniciativa desagradável para os governantes e muito mais para o
povo que, invariavelmente, dentro do contexto económico, é quem arca com as conseqüências. Porém, tornava-se imperativa uma medida que pudesse dar algum fôlego e esperança para a situação
emergencial em que se encontra a saúde.
Apesar de ser uma medida impopular, o Congresso Nacional não se intimidou com a proximidade
das eleições municipais, pois entendeu que o Governo necessitava de um voto de confiança, através de
mecanismos económicos, para tentar frear esse
caos na saúde. Vou repetir esse parágrafo, nobres
Colegas: apesar de ser uma medida impopular, o
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Congresso Nacional não se intimidou com a proximidade das eleições municipais, pois entendeu que o
Governo necessitava de um voto de confiança, através de mecanismos económicos, para tentar frear
este caos na saúde.
Qualquer que seja o rumo adotado, a partir
desse momento, espero que sejam revistos os mecanismos de fiscalização do emprego dessas verbas, de forma a impedir, de uma vez por todas, a
ação da 'máfia da saúde'. Que se crie um quadro de
servidores públicos especializados nesse trabalho
de altíssima responsabilidade e que sejam condignamente remunerados.
Finalmente, Sr. Presidente, apelo ao Governo
Federal para que não preencha, de forma errada, o
cheque em branco que o Congresso estará lhe passando, pois, se assim fizer, será um ato de estelionato contra o povo.
Eram essas algumas das considerações que
precisava trazer, após a decisão que a Câmara acaba de tomar, nesta semana, em relação à CPMf.
Sei que precisamos criar mecanismos dúros e
firmes. Deu-se um voto de confiança ao Governo,
embora, como disse, em período de eleições municipais. Medida impopular, é claro, mas, como a saúde
no Brasil encontra-se na UTI, precisávamos buscar
uma saída. No entanto, repito: estamos dando um
cheque em branco ao Governo, ao Ministério da
Saúde, que têm a responsabilidade de usá-lo para
que a saúde saia da UTI. Vamos aguardar.
Criamos os mecanismos, os instrumentos, dos
quais a Nação toda participará através dessa contribuição provisória, mas vamos ver se conseguiremos
melhorar, atenuar, minimizar esse grave problema
da saúde no País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça,
como Líder, por 5 minutos, nos termos do art. 14, inciso 11, letra a, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo fazer à Casa, nesta manhã, uma comunicação oficial
em nome da Bancada do PMDB.
A nossa Bancada estudou, com muito afinco e
critério, a chamada Lei da Telefonia Celular, o Projeto de Lei da Câmara n• 32, que tramita nesta Casa.
Como todos sabem, esse projeto é o que viabiliza a implantação de um sistema de empresas privadas na chamada "Banda B' do telefone celular.
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Trata-se de uma abertura real, consistente de um
sistema de telecomunicações que até aqui era fechado e restrüo a empresas estatais do setor.
O Congresso Nacional está agora numa etapa
avançada do processo de reforma. Primeiro, decidimos pela liberação, através de urna emenda constitucional, que alterou o artigo respectivo da Constituição e quebrou esse monopólio estatal, permitindo,
portanto, a entrada de empresas privadas.
A segunda etapa desse processo - não a
definitiva, mas a última - de reorganização do
nosso processo de infra-estrutura, tanto em
energia elétrica quanto em telefonia ou em petróleo - etapa muito importante - começa agora a
regulamentar a entrada dos capitais privados
nesses serviços públicos. O Governo, neste ano,
enviou uma lei sobre telefonia celular, permitindo
o ingresso de empresas de capital estrangeiro,
de capital privado nacional na exploração desses serviços.
Esse projeto, para a Bancada do PMDB, é visto com bons olhos. Entendemos que ele é da maior
importância para o Pafs, pois vai permitir urna expansão da oferta de telefones, da oferta de serviços
e da melhoria de qualidade, de ganhos de eficiência
notáveis. Não temos nenhuma dúvida de que o projeto é excelente, é de interesse público e de interesse nacional.
Mas, Sr. Presidente, o projeto veio da Câmara
com algumas incorreções, inclusive com uma grave
inconstitucionalidade no seu art. 13, quando diz que
fica criada a Comissão Nacional de Comunicações,
CNC, órgão regulador a que se refere o inciso XI do
art. 21 da Constituição Federal.

Primeira inconstitucionalidade: não pode o
Congresso Nacional, por sua iniciativa, já que isso
não constava do texto de origem do Governo, criar
órgãos públicos. A segunda inconstüucionalidade é
quando diz o texto que, a partir do prazo de seis meses, se o Presidente ainda não tiver enviado a lei
que regulamenta esse órgãos, cabe ao Congresso,
portanto, a iniciativa legislativa de exercê-la cumulativamente com o Presidente.
Segundo o texto oriundo da Câmara, estamos
derrogando a Constituição, através de uma lei ordinária, e dizendo que, a partir de então, é da competência do Senado, do Congresso Nacional a criação
de órgãos públicos. É evidente que essa segunda inconstüucionalidade não tem cabimento!
Há uma terceira, quando estabelece um prazo
para que o Governo envie a lei, o que evidentemente também é urna interferência em outro Poder.
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De modo que estávamos diante de um impasse, de um obstáculo aparentemente invencível. Reuniu-se a Bancada do PMDB e ouvimos os relatores
da matéria, entre eles o Senador Ney Suassuna, do
nosso Partido, cujo relatório tem um conteúdo consistente, mas, sobretudo, político, ilustrativo, elucidativo em relação a essa matéria. S. Ex" demonstra
claramente o quanto é estrategicamente decisivo e
importante para o Brasil a implantação desse novo
sistema.
Ouvimos o Senador Osmar Dias, do PSDB,
que fez uma análise do ponto de vista de mérito,
portanto, quanto ao conteúdo também económico. É
um relatório que convence de forma segura e rigorosa. É convincente pela maneira como argumenta do
ponto de vista da nece&'dade intra-estrutural da expansão dos serviços de telefonia celular.
Também no relatório do Senador Hugo Napoleão, que é Relator da Comissao de Infra-estrutura,
há uma análise importante e que me parece, ao
mesmo tempo, denotar essas contradições, esses
pequenos erros, essas inconstitucionalidades que
estamos vendo e registrando nesta manhã.
Ora, diante disso, a Bancada se viu num impasse. Ou aprovávamos um texto tal como está e
que não nos satisfaz, ou, então, Sr. Presidente, teriamos que emendar a lei, o que implicaria mandá-la
de volta para a Câmara dos Deputados, significando, é claro, uma perda de tempo, já que esse projeto
tem urgência e é do mais imediato interesse nacional.
Decidiu a nossa Bancada, então, por proposta
deste Senador, acatada por unanimidade, lazer urna
visita ao Presidente da República. Dirigimo-nos a
Sua Excelência para tentarmos saber que tipo de
procedimento, que tipo de atitude tornará logo após
a aprovação, a sanção e publicação da lei.
E para nós seria extremamente importante que
a lei que cria o órgão regulador fosse realmente enviada ao Congresso. Porque o órgão regulador é a
essência deste processo, é o que há de mais importante no controle público dos serviços de telefonia,
para que não haja abusos contra os usuários e para
que não haja também intervencionismo do Governo
em questões que muitas vezes podem ter mais caráter político ou um interesse menor do que propriamente o interesse maior da população.
Registramos ao Presidente essa nossa preocupação, pedimos a Sua Excelência a sua palavra
quanto ao compromisso de enviar, no prazo de seis
meses, esta lei que instnui o órgão regulador da telefonia celular, o órgão regulador do sistema de tele-
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comunicações. E o Senhor Presidente, sem titubear,

sem nenhuma hesitação assumiu esse compromisso
perante à Bancada do PMDB, o que nos satisfez in·
teiramente.
Até porque, Sr. Presidente, nós estivemos com
o Presidente da República em outras oportunidades,
em outras situações semelhantes e o Presidente rigorosamente cumpriu a sua palavra. Lembro-me da
Lei das Concessões, que só foi aprovada no Senado
porque o Presidente se comprometeu a mandar no
dia seguinte uma medida provisória que limpasse,
que arrumasse todos os problemas e contradições
que se registravam naquele texto.
Recordo-me, também, que, quando a Bancada
do PMDB votou a emenda do petróleo, havia algumas exigências, como a não privatização da Petrobrás, e outras, que precisavam de um compromisso
formal do Presidente. O Presidente assumiu esse
compromisso, determinou-se a cumprir todas essas
reivindicações, e agora , quando a Lei do Petróleo
chegou à Câmara, verificou-se que a palavra de Sua
Excelência havia sido cumprida. Do ponto de vista
das nossas reivindicações substantivas, ali estava
integralmente o que queríamos.
Portanto, para nós, é fácil, neste momento,
aceitar o fato de que o Presidente vai, inequivoca·
mente, cumprir a sua palavra e enviar ao Congresso, dentro de seis meses, a lei que cria o órgão regulador da telefonia celular, o que dá aos cidadãos
em geral uma segurança muito grande, a certeza de
que vamos atrair capitais privados, lazer entrar empresas estrangeiras, mas que seguramente vamos
lazê-lo debaixo de regras, de maneira transparente,
com a mais absoluta visibilidade política, e com a
confiança da população.
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço
a palavra, como Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·V. Ex'
dispõe de até cinco minutos, como Líder do Governo, nos termos regimentais.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamentavelmente, o Regimento nos impede de apartear o Senador José Fogaça, que, numa comunicação sucinta, muito objetiva e profundamente esclarecedora, trouxe ao conhecimento de Casa um dos aspectos mais importantes em tomo da lei que vamos
votar em Plenário, na próxima semana, versando sobre os serviços de telecomunicações.
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Gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar, até pela
convivência permanente com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, esse aspecto que é fundamental
em qualquer sistema democrático e que prima por
um aprimoramento de relação entre o Legislativo e o
Executivo.
Desde o primeiro instante de Governo, o Presidente Fernando Henrique tem exercitado, com muita
propriedade, o diálogo~ E recentemente tivemos a
votação da Contribuição Provisória sabre Movimen.
tação Financeira, onde Sua Excelência teve a oportunidade, juntamente com os Líderes da Câmara, de
aprimorar esse diálogo.
Fico muito feliz. Penso que essa convocação
extraordinária se justificaria no momento em que pudéssemos dizer que votamos a lei que regula as telecomunicações, como se não bastassem outras
matérias constantes da pauta. O Senado, felizmente, vai completar o ciclo da convocação, dando urna
resposta cabal à sociedade.
Mas, o aspecto que me leva· a essa comunicação, Sr. Presidente, e agora inteiramente vislumbrado no pronunciamento do Senador José Fogaça, é
esse espírito de diálogo que o Presidente Fernando
Henrique manifesta permanentemente. Acho que
com isso o Presidente dá um modelo para o seu Ministério. No momento que o Presidente Fernando
Henrique, a maior autoridade do País, quem cornan.
da o processo administrativo e tem influência no processo político, persegue o diálogo, estimula o diálogo, aceita sugestões e encontra soluções que vêm
em favor do nosso Pais, evidente que os Ministros
de Estado compreendem, também, que a lição do
chefe do Poder Executivo é uma lição universal,
deve atingir a todos.
Essa questão das telecomunicações • gostaria
de enfatizar • será creditada ao esforço do Senado
da República, em dar uma resposta imediata.
Quero lazer um elogio público à atividade dos
Senadores Hugo Napoleão, Ney Suassuna e Osmar
Dias. O próprio Senador Hugo Napoleão, que tinha
algumas posições divergentes, teve oportunidade,
dentro do aspecto regimental, inclusive, de não exercitar expediente do substitutivo, a fim de não dificul-.
tar, de maneira nenhuma, a tramitação da matéria.
Registrou a sua posição, registrou a posição do
seu Partido e teve um gesto, que quero louvaragora, de público: abriu a questão dentro do Partido da
Frente Liberal, permitindo que pudéssemos dar todo
o apoio a esta matéria, que é de suma importância.
··
E aí, Sr. Presidente, é o momento em gue,
como vez por outra aparece urna crítica a respeito
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da convocação extraordinária - posso dizer isso não

somente como Uder do Governo, mas como Senador que tem um profundo respeito e amor a esta
Casa·, todos os Senadores, nesse esforço de convocação extraordinária, estão dando uma resposta
altamente positiva. É fácil de explicar. houve uma reclamação inicial de que não tínhamos tido matéria
para os primeiros dias da convocação. Ficou claro
que, além das matérias que seriam votadas em carátar definitivo, e o serviço de telecomunicações é
uma delas, nós teríamos outras matérias que teriam
de cumprir o prazo das comissões. Infelizmente, o
trabalho das comissões, às vezes, não é noticiado
com a intensidade do que ocorre no Plenário, mas
todas as comissões, sem exceção, realizaram um
trabalho que considero notável. Vamos ter, agora, a
partir da semana que vem, matérias que serão votadas, em Plenário, em caráter definitivo, justificando,
inteiramente, uma convocação que foi da mais alta
imporiãncia para o País e para o próprio Congresso,
porque ele demonstra, mais uma vez, que está inteiramente afinado com o pensamento maior não só do
Governo, mas também da sociedade brasileira.
Quero cumprimentar o Senador José Fogaça,
oportuno na sua colocação. Esse é um trabalho
construtivo. Não é questão de se opor ao Governo,
exclusivamente, mas é questão de esclarecer. Fica·
mos muito felizes quando percebemos que o Presi·
dente Fernando Henrique Cardoso, um democrata
por excelência, entende que a colaboração do Legislativo é fundamental para o aprimoramento, inclusive, de mensagens, de projetes que vêm do Governo.
Portanto, cumprimentando o Senador José Fogaça, quero cumprimentar também a Bancada do
PMDB, que tem dado uma colaboração inequívoca ·
aos projetes que estão tramitando aqui. Rettero,
neste momento, a minha convicção de que o senti·
mente universal desta Casa é dar um trabalho primoroso em favor dos projetes que são importantes
pãião País.
No dia de hoje, já posso dizer que, ao término do
período, vamos nos orgulhar desta convocação extraordinária, porque o Senado da República, de sua parte, vai dar a resposta que todo o País espera.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente,
peço a palavra pela andem, sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Tem
V. Ex" a palavra, por cinco minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Pela
andem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente,
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não pude apartear o eminente Senador José Fogaça
e pedi permissão ao Senador Waldeck Omelas para
falar antes de S. Ex", por uma circunstância curiosa
e oportuna.
O Diário do Senado Federal, hoje, está sendo
distribuído com a data do dia 11, trazendo o trabalho
da Comissão Especial que foi criada, da qual o Senador José Fogaça era o Vice-Presidente, para ela·
borar os projetes de leis reguladores do texto constitucional atterado pelas Emendas Constitucionais n"s

5, 6, 7, 8 e9.
Esse trabalho está com 394 páginas e fui o Relator da matéria. Pela primeira vez, senão uma das
poucas vezes, o relatório foi apresentado rigorosamente dentro do prazo, sem que houvesse a neces·
sidade de se requerer prorrogação.
Ali, a certa altura, sobre o problema do órgão
regulador, destaco - evidentemente, a matéria ainda
vai ser distribuída aos eminentes Senadores, espero
que hoje ou, no máximo, na segunda-feira - esses
tópicos, que fazem eco com o que acaba de .dizer,
oportunamente, o Senador José Fogaça.
Na prática, a lei não está definindo como será
esse órgão regulador. Até o dia em que o Executivo
resolver mandar o projeto de lei regulamentando
efetivamente o órgão, fica tudo a cargo do Ministério
das Comunicações, portanto, fora do controle do
Congresso.
•o órgão regulador é de fundamental importância e deve atuar dentro das diretrizes que o Con·
gresso Nacional emanar, deve ter instrumentos para
agir desde o primeiro rnomento."
·
-Destaco a seguir, Sr. Presidente, que tal
estado de coisas é lesivo ao País, pois será feita
uma regulamentação mínima. O que se deve fa·
zer nesse caso é apenas uma concessão, porque não há meios de se cobrar do concessioná,
rio algo que não esteja de acordo com uma lei
futura.
Destaco mais o seguinte:
"Não se pode permitir qualquer concessão de satélite de telefonia celular ou de
qualquer outro serviço limitado sem que sejam definidos:

a) o interesse brasileiro;

b) a estratégia;
c) o cenário brasileiro.·
Até para o investidor estrangeiro essa lei mínima pode ser prejudicial, porque não dá a segurança
e a estabilidade de que ele precisa.
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Concluo:
"Sem um órgão controlador eficaz e
forte não há salvaguardas que evitem a
substituição de monopólios estatais por monopólios privados. •
Por isso, ouvi com muita atenção o que disse o
Senador José Fogaça. Estou satisfeito em ver a fiscalização do Senador Elcio Alvares, no sentido de
que possamos ter isso; em caso contrário, vamos
resvalar de um monopólio para o outro, e não sei
qual será o mais perigoso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas,
que dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em artigo
ontem publicado, sob o título "Feijão com arroz e
tecnologia", o Presidente da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, Alberto Duque Portugal,
tece comentários a respeito da contribuição da agri·
cultura ao combate à inflação, mostrando, sobretu·
do, que, por trás do incremento da produção agrfcola brasileira, há um grande esforço tecnológico.
Mostra, por exemplo, que, na safra 75!76, c
Brasil produziu 1O milhões de toneladas de arroz,
plantadas em 6,6 milhões de hectares. Agora, duas
décadas depois, essa mesma produção está sendo
obtida em apenas 4 milhões de hectares, com uma
economia de 2,5 milhões de hectares. Isso tem um
reflexo no ganho de produtividade, do ponto de vis!a
económico e ecológico. Tece também comentários a
respeito da produção de feijão, que, da mesma forma, experimentou ganhos nesse perfodo.
Não pretendo ler o artigo, publicado ontem em
O Globo, que peço seja considerado parte integrante do meu pronunciamento.
Na verdade, o Presidente da Embrapa poderia
também ter chamado a atenção para ã revolução
agrícola feita neste País com o desenvolvimento da
soja para a área do Centro-Oeste.
A tecnologia, contudo, não sai para o campo,
não vai para a exploração económica, para a sua
utilização, se não houver instrumentos adequados
de desenvolvimento.
No caso da soja, pára o Centro-Oeste, foi o
Programa Polocentro que possibilitou o desbrava- ·
mento dessas. fronteiras, com três pólos: o Prodepan, na área do Pantanal; o Prodegan, na área dõ.
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grande Dourados; e a Geoeconõmica, na região de

Brasflia e seu entorno.
Os resultados positivos desse esforço vemos
hoje, quando, por exemplo, se fala e se tem em andamento entendimentos e estudos para o lançamento de uma nova ferrovia entre Pirapora e Unaí, porque a produção já alcançou um montante que permite e requer um transporte ferroviário.
Só lamento, Sr. Presidente, o equívoco de que,
naquela época, o Polocentro não tenha incorporado
também uma área que hoje é chamada de cerrado
setentrional, que é exatamente a fronteira agrícola
do Nordeste. Este Nordeste, que apresenta tão graves problemas, tão grandes dificuldades, que é o
terceiro Brasil no índice de desenvolvimento humano, possui uma fronteira agrícola que não tem contado com o apoio necessário para que possa se desenvolver, mas nem por isso tem deixado de ser
ocupada ou explorada.
O oeste da Bahia, por exemplo, já representa
hoje 2,5% da safra nacional de grãos, com uma produção da ordem de 1,7 milhão de toneladas•. A região de Balsas, no Maranhão, que começou à produzir mais recentemente, já ganha também um importante destaque nacional, bem como o sudoeste
do Piauí e a área do Estado de Tocantins.
Inclusive, estou me deslocando logo mais para
a cidade de Petrolina, no Estado de Pernambuco,
onde vou participar do Seminário sobre Oportunida-des de Negócios, em função da hidrovia do São
Francisco.
O Presidente da República quer fazer essa hi·
drovia, mas é preciso que tenham logo início ações
imediatas no sentido de imrlementá-la. Os recursos
foram alocados no Orçamento pelo Legislativo, inclusive mediante uma emenda da Comissão de Serviços de Infra-estrutura desta Casa. Ouço, contudo,
rumores de cortes na dotação destinada a essa hidrovia.
Espero que o bom-senso prevaleça. Já é hora
dos Ministérios setoriais aprenderem que cortes e
ajustes nos orçamentos não podem ter o caráter da
linearidade, mas têm que ser seletivos para aproveitar aqueles projetes como o da Hidrovia do São
Francisco, que é, sem dúvida alguma, o projeto de
mais baixo custo e de mais alta taxa de retomo no
País, neste momento, no setor de transporte.
É preciso, por conseguinte, que· não haja corte
e que esse projeto possa ser implementado neste
ano, porque, se a antiga Companhia de Navegação
do São Francisco, no seu tempo áureo, conseguiu
ter um pico de apenas .120 mil toneladas transporta-

~-~~~-~---
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das no ano, este ano, sem nenhuma obra, sem ne-

nhum investimento, sem aplicação de nenhum recurso, teremos um volume de transporte de 270 mil toneladas. Há uma demanda reprimida - os estudos
mostram isso - da ordem de um 1,5 milhão de toneladas de carga hidroviária na Região.
É preciso que essa hidrovia seja executada e
não seja vítima do ajuste do Orçamento, não seja vítima de cortes por falta de maior precisão e de maior
cuidado nas áreas técnicas e administrativas, até
porque ela representa um desejo do Presidente da
República.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
retomar a questão da tecnologia. Se, neste artigo, o
Presidente da Embrapa referiu-se ao arroz e ao feijão, é preciso salientar que a Embrapa é a única instituição de pesquisa deste País que está espacialmente distribuída por todo o territólio nacional. Todos os institutos federais de pesquisa estão concentrados no Rio de Janeiro e em São Paulo, na Região
Sudeste do País, por conseguinte.
Todos os ce~ntros de pesquisa das empresas
estatais estão instalados preferencialmente na Ilha
do Fundão, no Rio de Janeiro, mas também em São
Paulo.
A única exceção em relação a Institutos federais de pesquisa diz respeito à Amazônia e vem
como exceção para confirmar a regra.
É preciso, sabendo, conhecendo a importância
que a tecnologia e a pesquisa científica têm nesta
nova era do conhecimento da informação para assegurar a competitividade de países e de regiões, que
tenhamos políticas claras, explícitas para fazer crescer, nas outras regiões do País, a pesquisa cientifica
e tecnológica.
Nesse campo, existem ações administrativas e
ações legislativas.
No campo da ação administrativa, devo, por
uma questão de justiça, dizer que o Ministro José Israel Vargas, da Ciência e Tecnologia, tem sido sensível às considerações que lhe foram feitas pela
Bancada do Nordeste no Senado Federal e que já
definiu, inclusive, um programa de infovias para a
Região, mas isso é pouco.
Quero, daqui, fazer um apelo a S. Ex• para que
defina programa específico de investimento em ciência e tecnologia no Nordeste.
Aqui, o MEC, Ministério da Educação, necessariamente deverá se agregar, fortalecendo as uni·
versidades federais, estaduais e particulares no Nordeste, qualificando seus recursos humanos para que
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possamos criar uma base sólida capaz de tomar o
Nordeste competitivo.
É preciso, se necessário; que recursos externos sejam mobilizados. O Senado Federal, que não
tem criado dificuldades para a mobilização de recursos, de financiamentos multilaterais, ou bilaterais
para os estados, para os órgãos federais, pelo contrário, deverá ter o maior interesse em aprovar o
pleito que venha do Ministério da Ciência e Tecnologia, com um programa voltado especificamente para
atender às necessidades da Região Nordeste.
Sr. Presidente, no âmbito legislativo, já tive
oportunidade de chamar a atenção desta tribuna
para a forte concentração que a política de incentivos tem feito no Centro-Sul. Por isso, apresentei o
Projeto de Lei n• 148196, que objetiva fundamentalmente atribuir um índice mais elevado de dedução
no Imposto de Renda para as empresas instaladas
no Norte e no Nordeste; um percentual mais elevado
de crédito do Imposto de Renda retido na fonte; redução de 80% do IOF ou relativos a títulos e valores
mobiliários. São todos esses instrumentos que estão
na lei nacional e que precisam ter um tratameirto diferenciado em relação a essa<: duas Regiões. Mas
aduzo a redução temporária rio Imposto sobre Produtos .lndustlializados incidentes sobre os produtos
de empresas de base tecnológica que se quer estimular no Nordeste e, de âmbito nacional, a extensão
às micro e pequenas empresas industriais, que, isolada ou conjuntamente, para permitir beneficiar setores ou áreas especfficas, possam ter benefícios na
redução do IPI. Também, a adoção do mecanismo
da compensação de créditos de qualquer natureza,
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, contra a
Fazenda Pública, para permitir que se estimule o recurso e a utiliZação do incentivo à pesquisa científica
e tecnológica. E, finalmente, o acréscimo de 1O%
sobre os incentivos fiscais para as empresas que,
comprovadamente, aumentarem os seus dispêndios
com pesquisa e desenvolvimento.
Sr. Presidente, o que se deseja e o .que se
quer com esses dois pleitos, um dirigido à área administrativa e o outro ao âmbito legislativo, é, de um
lado, estimular uma maior participação e uma maior
presença do setor privado nos investimentos de pesquisa científica e tecnológica no País, porque, hoje,
90% desses recursos são do setor público. Sendo
assim, é possível, é necessário, é desejável e indispensável que o próprio Governo Federal reoriente a
sua ação, contemplando, de modo mais efetivo, a
Região Nordeste, procurando, dessa forma, criar bases para a compensação dos desequilíbrios regia-
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nais, desenvolvendo e fomentando, no Nordeste,
centros de excelência como foi feito anos atrás, na
região Sudeste, criando a importante base de pesquisas de que o Pafs dispõe hoje.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. WALDECK ORNELAS EM SEU PRONUNCIAMENTO:
FEIJÃO COM ARROZ E TECNOLOGIA

Alberto Duque Portugal

O êxito da polftlca antllnflacionária tem seu lado '"feijãocom-arroz". Explico-me. Os produtos agrícolas têm dado contribuição positiva ao combata à inftação. Alguém pode pensar que
isso se deve à proverbial •ajuda da São Pedro•. Que ·oeus é brasileiro• etc.
Na realidade, por trás da contribuição dos produtos agrfco-tas à derrubada inflação, há muita ciência e tecnologia. A agria.JI-

tura brasileira está se modernizando, o que é vlsfvel mesmo nos
dois alimentos mais tradicionais da cozinha brasileira, o arroz e
feij~o. que Já foram acusados de •relutantes retardatários" no processo de renovação tea1ológica de nossa agricultura. Eram duas
das lavouras mais lentas na incorporação de novas tecnologias.
Para aumentar a produção, era preciso aumentar a área cultiva~
da Na safra do verão de 1975n6, por exemplo, para colher perto
de dez milhões de toneladas de arroz em casca, os agricultores
brasileiros cultiVaram 6,6 milhões de hectares. Foi um ano de di·
ma favorável, o crédito era subsidiado e farto. A produtividade da
lavoura acompanhou a média da época: 1.466 quilos por hectare.
Hoje, 20 anos depois. para obter a mesma produção, o
agricultor brasileiro só precisa de quatro milhões de hectares. Ou
seja: poupamos do cultiVo mais de 2,5 milhões de hectares, por·
que em cada hectare, colhemos agora 2.500 quilos, em vez dos
1.400 daquela época.
Também melhorou a regularidade da oferta de arroz no
país. Há 20 anos, mais de 70o/o da produção nacfonal de arroz se
faziam sem inigação. Acontecesse um desarranjo climático no
Centro-Oeste, como o tristemente célebre e freqüente "veranlco
de janeiro•, e lá se la uma parcela expressiva da produção aspa-.
rada. Resultado quase inexorável: crise de abastecimento na entressafra, filas nos supermercados, alta de preços e da inflação.
Agora, mais da metade da produção brasileira de arroz é
obtida em lavouras irrigadas, muito menos dependentes da aJuda
de São Pedro. E, graças à contribuição da ciênda, o cultivo irrigado é hoje pelo menos 50% mais produtivo do que há 20 anos.
Não apenas onde a irrigação do arroz é tradicional, como
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também em Minas,
Goiás, Tocantins, Baixo São Francisco e outras regiões, vem crescendo a produção irrigada em propriedades grandes, médias a
pequenas, inclusive com o aproveitamento racional das várzeas.
Nos últimos dez anos o Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuárla, liderado pela Embrapa, lançou 35 novas variedades de arroz irrigado e 15 de arroz de sequeiro. Participam desse
esforço entidades estaduais como o Instituto Rio-grandense do
Arroz (IAGA) e os Institutos Agronómicos de Campinas (IAC) e
do Paraná (IAPAR).
Quanto às variedades irrigadas, a pesquisa brasileira também se beneficia do trabalho do IARI, Centro Internacional de
Pesquisa sediado nas Filipinas.
Graças às contribuições dos pesquisadores, o •cultivo SBil\
irrigação, -arroz de sequeiro•, também tem melhorado sua J?ertorJ
manca. Nesse caso os resultados são um pouco mais mo~estQs
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porque a lavoura mais suscetrvel aos contratempos climáticos desencoraja o agricultor a dispensar-lh'e maiores cuidados. Mesmo
assim, graças ao melhoramento genético, a produtiVidade é hoje
de 30% a 40% superior à de 20 anos atrás.
Ganhos semelhantes aos do arroz ocorrem no cultivo do
feijão. Os pesquisadores brasileiros lançaram, desde 1985, 34 novas variedades. Os progressos são observáveis sobretudo na
•safra da seca•, ou •segunda safra• do Centro·Sul. O crescimento
da produtividade é consistente justamente a partir de 1985. Além
das cultivares melhoradas a adoção da irrigação, embora não generalizada, eleva a méõl3. nacional. E, a exemplo do arroz, ajuda
a garantir certa estabilidade à oferta, normalizando o abastecimento e evitando as antigas e freqüentes crises e dores de cabe-ça para o consumidor.
A •economia de hectares" proporcionada pelo aumento da
produtividade, e que só com o arroz vai a mais de 2,5 milhões de
hectares, tem impactos favoráveis na ecologia e na economia.
Por outro lado, diminui a pressão pela abertura de novas áreas
para expansão do cultivo, o que implica menos desmatamento.
Por outro lado, a produção pode concentrar-se em regiões menos distantes dos consumidores, o que diminui o custo do frete,
que é incorporado ao preço final do produto e alimenta a inflação.
Sem nenhum favor, pode-se dizer, ainda, que em tom de
blague, que o controle da inflação tem seu tanto de .,.eijão-com~
arroz• mas temperado com muita tecnologia.
Alberto Duque Portugal é presidente da Embrapa·;

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1996, lido anteriormente, terá tramitação com prazo determinado
de quarenta e cinco dias, nos termos do art 64, § 12 ,
da Constituição Federal, combinado com o art. 375,
do Regimento Interno do Senado Federal.
De acordo com o art. 122, inciso 11, b, do
Regimento Interno, a matéria poderá receber
emendas pelo pmzo de cinco dias úteis, perante
a Comissão'âe Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo} • Nos
termos do art 376, o, do Regimento Interno, combinado com o art. 4 2 da Resolução n• 37, de 1995, do
Senado Federal, os Projetos de Decreto Legislativo
n•s 60 a 64, de 1996, lidos anteriormente, terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, o prazo de cinco dias úteis para réêebimento de emendas, findo o qual a referida Comissão
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - O
Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1996 (n• 102/95,
na Casa de origem}, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis,
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
.inciso 11, d, do Regimento Interno, combinado com o
art. 42 , da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) -0 Sellhor Presidente chRepúblicaemioo ao Coogi:a= Naciooal

\!ed1da Pronsona n" 1.-+85-27. ;1.iota<.ia .cm 0 Jc julho cie !996 .c
publicada no J:a i,; c!u m.:smo m~s e ano ..;uc ··~Is põe ôuor-: a base cc:
-:;.tk:ulo J;1 (. :vnlrll'UJ.:Jo ~c~1ra ll i':-ograma J-: ::nc:;;ro..,:Jo 'Out.:Iai - !'IS
.1

.Jc\·!da p~ias p..:ssous _:L!rHllt.::Js a L!U~ st: rcr~rc o ~· : . , Jo an. :: ja L-.:1 ns.: 12. de 24 Jç _1ulho llc ! -N 1. ·= d:i outras prO\ ILÍ~nt.::o.s ...

De at:ordo t:om as rndit.:açõcs das iid-:ranças . c: nos termos dos ~~
4° c 5° do art. :;o da Rcsoiw,::lo 11'' 1!89-C~. r!t:a assim t:onstJtutda a
Comtssão \lista mt:umbtda de emitir p:lret:cr sobre ;l matena:
Semiôores
Titulares
Carlos Bezerra
Casildo Maldaner
Jose Agripino
José Bianco
Lúcio Alcântara
Lut:Idio Portella

Suplentes
PMDB
!.Gerson Camata
2.Flaviano Melo
PFL
I .Júlio Campos
2.Hugo Napoleão
PSDB
1 .Beni V eras
PPB
I T uw Ca\·alcante
PSL
1.

Romeu Tuma

:)eourados
Supientes

Titulares
')~•

3 1oe-v• t
.' uão .\ 1a1:.1
:..u1z \ 1or;.!lr:.l·

:::Jinno 8cz

•vrn ·

~ • . l" 1 :51

2. \nlon:o ...::~u
)lo(~\!-~~-: 1Dl3l'' D. P~ r ----~-~-~c.
i_

· _Pc...:ro

.'··l)\-~li::

. ---·---·-
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3::tsiiJo \"iilanJ
Carios \!oscon1
hndir::t fcghali
.--\ugusto
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Jloco 1 ?PS.TL;
: üdeimo Leão
:'SD8
'.F~u R0sa
PC Jo B
I ..-\gn~lo Quc1roz
PPS
/
l.Scrgw .-\rouca

De acordo com a R~solução n° I. Je !9891CN. llca ~stabd~cido o
s~guinte calendário para a tramnação da ma;c;z
Dia
Dia
Até

12-07-96
15-07-96
15-07-96

.-\te

:-t-U7-96
U8-08-96

.-\t~

-designação-da /m1ssão Mista
-instalação da omissão Mista
- prazo para - cebimento de emendas e para a
Comissão . ista emitir o parecer sobre t1
admJssJb 1d::1d~
- pmzo tin::~l ,j;) Comissão l'v11St::l
-prazo no Congresso Nacional
í

O SR PRESIDE~TE (Vahnir Campelo) O Senhor Presideme da República cmiou ao Coogresso Naciooal

a Medida Provisória n" IA86-29, adotada ~m 9 de julho de 1996 c
publicada no dia I O d mesmo mês e ::~no. que ··dispõe sobre a Nota do
T csouro :--.iacion::~l - NTN e sua utilização para aquisiçã<> úe bens ..:
direitos alienados no àmbno do Programa NaciOnal de Desestatização PND. institUido da Lei no 8.03 I. de 12 de ::~bnl de 1990. consolidando
as normas so9:fe a materia constantes da Lei n° 8.177. de Io de março de
!991. e da Lei n° 8.249. de 24 de outubro de 1991, c altera os arts. 2° e
3" da Lei n° 8.249/91 ".
.

**

,De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos
-l- e )o do art. 2° da Resolução no 1189-CN, tica assim constituída a
Conilssão Mista incumbida de emitir parecer sobre a \11atéria:
0

(

-----------·
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Senadores
Suplentes·

Titulares
Jose Fogaça
:-.;êv Suassuna
Jod . k Hollanda
Frêltas Nêto
Teotonto Vilela Filho
Darcy Ribeiro

PMDB
I .Fernando Bezerra
2.0nofre Quinan
PFL
!.Jose Alves
2.Jonas Pinhetro
PSDB
!.Geraldo Mêlo
PDT
I .Sebastião Rocha

Josê Eduardo Outra

I .Eduardo Suplicy

!)epurados

Titulares
. \bciJ.rJo

l~;:J!on

":..:Jt.l!J..:·.,
·\·:. •.·"-•·'·....;.,r·)s
~~ :::-~ ..;Lv

Supienres
J!oc..:c 1 PFT . i'TG 1
: l~!ro .'\o~uc!rJ.
.: ...J:..urnç.! F,..:rnJnd~s
:3io..:o; P\IDB i''D P~L. P:-C,

!3!oc..:o

I j>~g.·pl I

i Luts Barbosa

!>SDB
L;:ônJ<.Üs l':-;stmo

i Dan;io J<: C1stro

Fernando Gabetra

G ii ney V ia na (c..:essào)
P\1~

Bosco França .

I :\lelquiades .\eio

00658

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

De acordo com a Resolução n" I, de 1989-CN. tica estabelecido o
seguinte calendário para a trami~ação da matéria:
Dia
Dia
Até

Ate
Ate

12-07-96
15-07-96
15-07-96

-designação da C -.:mssão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
:::..+-07-96 -prazo tina! da Comissão Mista
08-08-96 . -prazo no Congresso Nacional

OSR.PRFSIDENTE(VahnirCampelo)-OSenhorPresidemedaRqlúblicaenviouaoCaigressoNaciooal

.\lc...ilda P:o\'ISOr;a n' !.-+87-10. ,:dotada ;.::n '' d;; :uiho Jc :"Y6 .:
publi~.:ada :1J ci:a : ') ,_io mesmo mês ~ ano. .;ue ··.:ttspõe sobr..: ·'
Jos trabalhadores nos iunos nu r;;suiw.dos Ja ;;:noresa
,,:..C::!
.iXlrtii.:IDaçào
'
.
:outras pro\'JJênci:lS

,t

De acordo com ::s mdt<.:ações das i :Jer:mças. ~ ~os t~rmos Jos '~ ~
-+" e 5" do art. 2" d::t Resolução n, lí89-C::--:. tica assim ~.:onsmutda a
Comissão Mista mcumbtda de emnír parecer sobre a matéria:.

Senadores
Titulares
Gilberto Miranda
Fernando Bezerra
Vílson Klemübing
José Agripino
Beni Veras
Regina Assumpção
Ademir Andrade

Suplentes
PMDB
l.Nabor Junior
2.Carlos Bezerra
PFL _
I .Francelina Pereira
2.Edson Lobão
PSDB
!.Geraldo Melo
PTB
l.Valmtr Campelo
PSB
1.Antônio Carlos Valadares
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Deputados
Titliláres

Suplentes
3lo~:o 1 PFL.PTB

l
l .-\tJb L::1S

\!::mod CJ.stro
: Jsmrr L::na

:.João .\kii:lo :\c:w
!31o..:n t P\108. P~D!PSL. PSC,
I. :VIaun Sc:rgw
Bloco 1 PPB/PU

LUis Barbosa

firmo

J~

l BasiliO \"tllani

Castro

PSDB
l .Wilson C:1mpos
PT .

Sandra Starling

I .~ilmário :\liranda

PDT
.\latheus Schmidt

I .Silvio Abreu

De acordo com a Resolução n" I. de 1989-CN. tica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia
Dia
Até

12-07-96
15-07-96
15-07-96

A. te

2-i-07 -96

Até

08-08-96

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
-prazo tina! da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O SR PRESIDE!'.'TE (Vahnir Campelo) -0 Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Naciooal

a .Vkdida Provisoria n" !.-188-U. adorada ~m '' Jç :uiho de 1996 c
publicada no dia i O do mesmo mes ~ :.mo. cjU<! ··::ispõ.: ~obre medidas
compiemenrares ao Plano R.e.:ti e dá o urras providências ·.
De acordo cDm as indic.:tções das lideranças. ~nos termos dos ~~
-+" e 5° do art. :o da Resoiução n" 1/89-CN. rica assim constituída a
Comissão Mista mcumbida de em1~1r parecer sobre a matéria:

-------

----
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Senadores
.Suplentes

Titulares
Fernando Bezerra
Casildo Maldaner
Odacir Soares
Romero Jucá
Lúcio Alcântara
Roberto Freire
Epitácio Catereira

PMDB
l.Ney Suassuna
2.Gilvam Borges
PFL
l.Francelino Pereira
2.Hugo Napoleão
PSDB
l.Jetferson Peres
PPS
1:
PPB
l.Esperidião Amin

Deputados
Suplentes

Titulares

Bloco 1 PFL"PTB 1
Efra1m Mora1s
l Lu1z Braga
2.Corauci Sobrinho
Berinho Rosado
Bloco 1 P\1DBiPSDtPSL'PSCl
Eliscu P:ld!Íha
i Jurandyr P:!ixão
Bloco 1 PPB!PL'
i. Herculano Anghinem
Roberto CamposPSDB
Jose An1bal
l.Arnaldo !'.ladeira

rsB·

Sl!rgio Guerra
Aldo Rebelo

I .João Colaço
PC Jo B
!.Sergio Miranda

De acordo com a Resolução n" l. de 1989-CN. tica estabelecido o
st:guinte calendário para a tramitação da matéria:
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12-07-96

Dia
Dia
Até

15-07-96

:\te
At<!

2-1--07-96
1)8-08-96

15-07-96

00661

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre :.1
admissibilidade
-prazo iinal da Comissão Mista
-prazo no Congresso 01acioml

O SR. PRESIDENTE (Valrmr Carnpdo) --O Senhor Prosid::nicda RcpubhcaenvtouaoCongn:sso Mciooal

.\kcilda P;O\"iSOri:.1 n' ! AS9-13. ~il..iOt:.li.Ü c:m ,; -Je iuiho Je !996 .:
;ui:JiH::J.da no Jra ; '' co :nesmo mes .: ~mo. c,ue ·· ::.1 no\·a redaçào ao ~ .: ·
Jo ~u1. 52 Ja L~1 n.: :).~3! . ...:~ .::: jc sctêmbro ~..: ~ ·~k)-J.. --tuc i1spõc ~0Dr~
J. ;J.momz:J.çào. _::.1ros . :. c;utros_ encargos Jecorrentes Ja ..:xnnçào .>u
J1ssoluçào de c:mJJades J:.1 :\dmmtstr::wào Públtca FederaL .: da outr'-l~
pro\·tJ2m:las
.l

De '-!cordo com ;J.s mdtc'-lções J:.1s itJer:.1nç:.1::>. c nos termos dos ::~
-l- e 5° do '-lrt. 2° da Resolução n" l ,'89-C~--L rica :tsstm constitutda :.1
Com1ssão Mista incumbida de emitir p:lrecer sobre :1 marena:
0

Senadores
Titulares
Gilberto Miranda
Carlos Bezerra
José Alves
Freitas Neto
Bem Veras

Suplentes
PMDB
l.Flavwno Melo
2.Mauro Miranda
PFL
I . Bel! o Parga
2.Joel de Hollanda
PSDB
!.Geraldo :Vlelo
PSL

Romeu Tuma ·
Sebastião Rocha

l.Darcy Ribe1ro
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Deputados

Supientes

Titulares

Je P:lUÍ;J.
. \mórLIO [_'c no
\rac~!\·

.
. \.rHt1!1lt.) õ..!U
.

..

. dlo~()

..

\~iii;,;

Blo(o !l)FLPTBJ
l.Osmtr i...ima
::. Efr::u m :\1 orars
1 i'\1DB;PSD.'PSL i'SC;
; llomcro l >::u!-:ll

3kl..:o ! PPB: PL:
i .Adh~m;.1r de

Barro~

1::!ho

PSDB
i LutL C:.1rios i·l:J.ui\
PPS -

Robcrw Bram
.--\ugusto Carvalho

l.Ságro .-\rouca

Fernando G:.lbetra

l.Gilnev. Viana (cessàoJ .";;; ....\

De acordo com a Resolução 11° 1. de 1989-C:N. tica estabelecido o
segumte cakndano para a tramttação da matáia:
Dia
Dia
,\te

.-\te!
.--\te!

12-07-96
15-07-96
15-07-96

-designação da Comissào Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de! emendas e para a
Comissào Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
2-1--07-96 . -prazo tina! da Comrssão \lista
!)8-08-96 -prazo no Congresso Nacional

O SR PRESIDENTE (VahnirCampelo)-0 Senhor Presidroteda Repúblicaen•iou ao Cor.grcsso Naciooal
.;.1 •;)rO\'"'')f!'l
11 u.....
.. .•,{,.:..
~ ......
.
L..~
.... •r1'J

"'U(lt''
.. , -....;.,.,
•
• .........
.... ,,
•• 1..J

uir·•
...1.,'·i

:nrOrrnaLI\ o Jus

•. .-tH)()-1~

1
'Ql'1,!'1
1 ..........................

i., '"''"ITI'l
n·-•-:., ....· ••"'\)
u.v
.t ..........
·'........
11
•

~reei nos

-:::!o .. ~un~uos----~.:

.• .,1-··

.. ~

.1.~
........

.-'''!·l·l\)
..

.'- -•

.;,_il./(-.,
.. .

~

.... ··•-'
''"Dl-)•'
i·><tc'
-~ ..
.. , \.
. . . . . ..·,lnr·'
,
1..'.....•l L-.,
~u...o.J
.\.
t!r"~~los

;.:

:..:!1th..i~.h.i~s :.;J~r:.1rs .

.:

...!;J outr~s pro\·tJ~r.cias

---·-

--------
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De acordo com as Indicações Jas 11Jeranças. ;;: nos t:.:rmos Jos ;: ~
-+., .: 5" Jo ~m. :··' Ja R;;:soiuç:io n·' ' S9-C:\. iica assim úlnStltl!!Ja :1
L'01mssão \lista Incumbida Jc: emitir rarc:cc:r sobre a marcna.

Senadores
Titulares
Humberto Lucena
Roberto Requ1ão
Joel de Hollanda
Bello Parga
Jose Roberto Arruda

Suplentes
P!\.1DU
· l.Ney Suassuna
· 2.Nabor Junior
PFL
l . Edson Lobão
2.Freitas Neto
PSDB
l .Teotonio Vilela Filho

!.Eduardo Suplicy
PTB

Em!lia Fernandes

I. Valmir Campelo

Depurados
Titulares

Suplentes

Bloco 1 PFL PTB I
::;auio l)ueiroz
l.Raui Bdem
Jose :Santana J.: '.'~tsconcc:ilos
:.\lauro F::curY
í31oco 1 P\108-"l'"D' PSL!'SC'
t:Jmiw Bcz
!.Barbosa ~<.:to
Bloco 1 PPBiPL l
· l Fausto .\lartdlo
Pedro Corre:!
PSDB
i .Hino Arns
Luiz Fernando
P\1N
Bosco França
I ..\lelquíades :\'eto

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sandra Starling

Julhode!996

l.\ilmário .\liranda

De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN, tica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia
Dia
Até

12-01-96
15-01-96
15-01-96

Até
Até

24-07-96
08-08-96

-designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo tina! da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Vabnir Qunpelo) -O Senhor Presideltteda República enviou ao Coogn:sso Naciooal

;vkàida Pron;on:l :1' ~ A91"-l I. .:uoram :::m " ._.:c .;cliho ·.:c ! 996 e
:Jublicada no dia i r.) Jo n1esmo mes ~ :!no..;ue ··.iispõe ~o ore ll numero
Je cargos Je :-:aturêZ:l E_speci:li. .1e ::1rgos Jo <irupo-Díreção .~ ·
,\ssessoramenw ~upenor.::s ,; Lie Funções Gr:mric1das -:c:Istenres nos
llrgãos .Ja \dmmistraç:lo ?úbÍ!Ci.l Feúcr:~i iireta. .cutarquica -.:
tundacionai. e ó ourr::~s providencias··
1

De acordo com as mdicações das lideranças. e nos terrnos dos ~ ~
~~ e 5° do an. :o da Resolução n° Jl89-C~. rica assim constituída a
Comissão i\lista 1!1cumbida Je emnir parecer sobre a matena:

Senadores
Titulares
Ramez Tebet
Flaviano Melo

Suplentes
PMDB
l.Casildo Maldaner
2.Ney Suassun-a

-------~~
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PFL
Edson Lobão
Freiras ~eto
Jose Rob<:!rto Arruda
A.nton!O Carlos Valadar<:!s
Roberto Freire

I Bello Parga
:!.Josl! Agnpino
PSDB
I.G<:!raldo Meio
PSB
l.Adem1r Andrad<:!
PPS
I.

Deputados
Suplentes

Titull1res
Roben:o fonr..;s
Leur Lomamo
Lme Rosado
Gerson Per<:!s
Aáeison Ribetro

.Bloco 1 PFL. PTB l
·i .\ciauro P;o>rc:ra
2.L.lei Vareiia
Bloco 1 PMDB/PSDiPSLiPSC·~
l.Eiton R.ohneit
Bloco tPPB'PL:
!. Edson \)uetroz
PSDB
l Ayrron Xerez
PDT

:\latheus Schmidt

!.Silvio Abreu
PSB

Nilson Gibson

l.G<:!rvàsio Olivctra

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, tica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
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Dia
Dia
Até

12-07-96
15-07-96
15-07-96

Até
Até

2-t-07-96
08-08-96

Julho de 1996

-designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão \!1sta emim o parecer sobre a
admissibilidade
-prazo final da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O SR. PRmOENIE (ValmirOunpeln)-0 &mr Pu:sideoreda Rqlúblic:acmiruaoCaugtts&l Nacmd·

a Medida Provisória n° 1.492-11, adotada em 9 de julho de 1996 e
publicada no dia lO do mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de
CondiçãQ Especial de Trabalho - GCET para os servidores militares
federais das Forças Armadas e dâ outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§
4° e 5° do art. 2° da Resolução n° l/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: \

Senadores
Titulares

Roberto Requião
Ney Suassuna
Julio Campos
. Hugo Napoleão
José Roberto Arruda

Suplentes

PMDB
· R,amez Tebet
2.Femando Bezerra
PFL
l.Bello Parga
2.João Rocha
PSDB
l.José lgnâcio Ferreira

_
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l.Epitácio Cafeteira ·

Totó Cavalcante
PSL

I.

RomeuTuma

Deputados
Titulares

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)
Ronivon Santiago .
!.José Santana de Vasconcellos
2._Leur Lomanto
José Mendonça Bezerra
. Bloco (PMDB/PSD/PSL!PSC)
Hélio Rosas
I .Antônio Brasil
.!
'
Bloco (PPB/PL)
Gerson Peres
!.Edson Queiroz
PSDB
I .Itamar Serpa
Antônio Feijão
PCdoB
l.Jandira Feghali
Agnelo Queiroz
PPS
!.Augusto Carvalho
Sérgio Arouca

De acordo com a Resolução n" 1. Je 1989-CN, tica estabelecido o
segumte calendano para a tramitação da matena:
Dia.
Dia
Até

Até
Ate

!2-07-96 -designação da Comissão Mista
15-07-96 - ínstaração da Comissão Mista
!5-07-96 . - prazo para recebimento de emendas e para a
Com1ssão \11sta emim o parecer sobrt: a
admissibilidade
:-t-07-96 -prazo tina! da Com1ssão :Ylista ..
08-08-96 -prazo no Congresso ~acional
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O SR. PRFSIDENTE (Valmir Campdo)- O &mar Presiàm: da República aM-111 ao Ca~g~<SSC> Naciooai

:--k<.iid:l i':onson:.t no ~ ...+93-":'. JJotadJ .::n ,, cie _:uiho ._iç l 946 -~
)Libii(JUa ;:o Jw ; '! cio m~smo m~s ..: :'no ..:ue -- .!tsoõc soor.: us tunuos
l

~uc ~sp~!crri~~ ~ ~~ outr~s çroYidêncras

De :.l(Ordo (OITI :;s ;ndtc:J.Çõcs Jas LJer:.~nç::~s. ;; ~ws :~:-mos Jos , ~
-io art _ _::·• JJ R..:soiu(:!O n" l. ::!9-L:\_ :ic:l :tssirn ~onstituH.b "l
Cúmtssão \IISt:l !m:umbtcia J.: ~:nlllr parc(cf sobre :1 matena:

-+" ..:-

:-~

Senadores
Titulares

Suplentes
P!v!DB

Jos.é Fogaça
Gilvam Borges

l.Flanano Melo
2.João França
PFL

Bello P::~rga
Francelmo Pereira

I _Edson Lobão
2Julio Campos
PSDB
I José Roberto Arruda
PDT
!Darcy Ribeiro

Coutinho Jorge
Sebastião Rocha
Jos<! Eduardo Outra

!.Eduardo Suplicy
Deputados

Titulares

"upienres
Jltl\:0 i PFL PTB I
; LI( r:mo 1) 1a:mo

2..\lauro L0ocs

,.,, OL·J
-- I ')'tDB
.)
t •.,

_\ntómo Jo \.::til e

p<.::o·rsr !'''C
.. ;
-J

'

•

•

! _P:.~uio Rnzc!

Jlo..:o 1 I'PR'PL 1
; .-\r. \"ai:luão
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PSDB
F.:rnando Torres

Firmo de Clstro

(j ilnc>y

Fernando Gabeir:l

Viana (c..:ssão l

P~vt~

I :\-lelquíades .'ieto

Bosco França

De acordo com a Resolução n, I. de !989-CN. tica esrabelecicio o
segumte calendario para a tramnação da matena:
Dia
Dia
Ate

Ate
Ate

12-07-96 -designação da Comissão Mista
15-07-96 ·-instalação da Comissão Mista
15-07-96 . -prazo para-recebimento de emendas e para a
Comissão \11sta ..:mitir o parecer sobre :.1
admissibilidade
24-07-96 _c_ prazo tina! da Comissão Mista
08-08-96 -prazo no Congresso Nacional

0 SR PRESIDE:\'il- <.\ :llim:C'ampclol O ~.'lor Prc~ili.>daRq;ubkaao\lou aoÇqogn,~so l'.=om!
:1 :0\ ISOfl:.l

~A9-'-9. -..lOt:.hl:l ~:n

. ; .jç ).l\bo .Je ! -196 ;;
r;uOilcada no ~l~ lf) Jo r:·ú~Sn'io íne~ ~ _ :!.no. :..;,:..rc ·· ~rspõ~ subre :.1 aioc2..ç:lo.
.i .\lelÜJ:l

n"

:m J.:pos1tos :sp<:c!:liS. ::mun.:r:1Jos . .i: :;;cursos ,::.~s ulsponJbíiidad..:s
"O
:· ....! ·l''li.l1' 1 ll.(lf :: \ ~--·'n·•n · '•ros· 'll i: ...,.;o '• '·nn·,r(l
.!
..••
d
:;

lr..L

.\,..:~.. ...

L.:.

•

..........

.....;._;,.._

·~~

! ...

11,.

...

-:

:.

De ~lLOrJo (:Jin ~~ t:~J1c:.:tçô..:s ~wlS i 1Jer:1nças . ...: nos _L:nnos Jos ~ ~
-l5° Jo :.lrt ::" Ja iZ;;soiuçJo n" l:~LJ-C~. iic:l :.lSS!m conslltUIJ:l :.1
Comissão \listJ mcumbida J.: .:mnir r~lr<::cçr sobre :.1 maren:.1:
0

..:

Senadores
Titulares
Gilberto \!tr::.nJ:.J
~ey Suassuna

Suplentes
P\1DB
I R:.~m.:z T .:bet
:Sabor Jumor
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Romero Jucá
Joel de Hollanda
Lúcio Alcântara

Julho de 1996

I .Freitas Neto
2.Bello Parga
PSDB
.Ludw Coelho
·-··"-·· .. PTB
I .EmlliaFernandes

Valmir Campelo
PSB

l .Antônio C1rlos Valadares

Adem1r Andrade

Depurados
'iuplentes

Titulares.
81oco' [>FL. i'Ti3i
1 )smir

·. Pauiu i3ornh;Ju.s.:n

L: ma

Carios .\h:ii:.:s
8lo..:o 1 P\1D8.'PSD, PSLPSC; ..
1 1ío1ncro tJg:u1uo

:-ianuro .\!ao:.:!

Antômo f3alhmann

_Bloco 1J'P!3 PL;
i ..--\rnaido F:.!n:J. J<:.~J.
PSDB
I.Cipnano Corre:a

Sandra Stariing

l .:'\ilmário \liranda

PDT

:\Iatheus Schmidt

1 .Silvio Abreu

De acordo com a Resolução n" L Je 1989-CN. fica çsiàbeleéido
seguinte calendário para a tramitação da mar~na:
Dia
Dia
At~

tl

12-07-96 - designação da Comissão Mista
!5-07-96 - instalação da ComissãoMista
15-07-96 ----~prazo para recebimento de emendas e para a
Com1ssão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

------------
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.-\té
.-\te

:24-07-96 -prazo tina! da Comissão Mista
08-08-96 .- - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDEl'ITE (Valmir Campelo) --0 Senhor Presidente da Rcpúblicacmiou ao Congresso Nacional

l);.; ~~ordo ~~.nn ~~s :::J1c:J.~õ~s

;.;as l·iJcr::tnç~s. c_ ~1os I..:rmüs jos :: ~
-'' c: 5' .JLl .:ít. .::·· J;1 iZc:sotu<,::lu n·' ' S'-1-C:\. :íc;1 ~bstm ~·onsutuiJ;l ::
(,Jmissão \ltsw :ncL::nbt<.Ü Jc: c:mn1r i';lrcccr sobre ;1 matcrl;l.

Senadores
Suplentes

Titulares

PYlDB
l.Nabor Jun10r
2.Gerson Camata
PFL
l .Jost! Agnpino
2.Vilson Kleinúbing

Jose Fogaça
João França
Bello Parga
Julio Campos

PSDB
l.Beni Veras

Jefferson Peres

-~

PPS
Roberto Fretre

l.

Totó Cavalcante

1. Lucidio Portella

L)eputauos
Supientes

Titulares
Bloco 1 PF! . PTB l
: -~~-· \·~lr\.!ii~!
.: use R. .h.::;;.l

. :\monw

joi.JL!Lll!TI .-".faüill

.:.C.:!Ja \tendes

·----------
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?\ 1DB P" ii P~' . p:-;c,
· 0Jr..::s;o t)-;.>ronUI
Jlo~..:o

\ í)!>~3 P!.. :

. \u~ustu _ f~~n:.ls

i>SDB
.\ larcon I P~rti io

l'SB

Jandira Feghali

: :\Ibon Gtbson
PCJo t3
l .A.gneio Queiroz

De acordo com a Resoluç:lo n~ l. de 1989-CN. tica estabelecido o
seguinte caiendano para a tramitaç.1o da materia:
Dia
Dia
Ate

Ate
Ate

12-07-96 ·-designação da Comissão Mista
'
15-07-96 - instalação da Comissão Mista
j 5-07-96
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão .\lista emitir o parecer sobre .a.
admissibilidade
2-t-07-96 -prazo rinai da Comissão Mista
08-08-96 · - prazo no Congresso Nacional

O SR PRFSIDEJ.Io"TE (ValmirCarnpelo} -0 Sc:t-,h;:,.· Pr..,ic--.reda República<nViouao Coogresso Na..-ionál

a Medida Provisóna no 1.-196-19. Jdotada em 9 de julho de 1996 e
publicada no dia !O do mesmo m~s ~ano. que ··cria a GratJticação àe
Desempenho Je :'l.tiYidade - Je Fiscalização. a Gratificação de
Desempenho Je Atividade Je Protéção ao Vôo. c dá outras
providências .. _
De acordo com as indicações das lidéranças. e nos termos dos ~§
4° é 5° do art. 2° da Resolução n° I /89-CN. tica assim constituída a
Comissão Mista incumbida àe emitir parecer sobre a matéria:
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Senadores
Suplentes

Titulares
Gilberto Miranda
Flaviano Melo
José Alves
Edson Lobão
Beni Veras
Romeu Tuma
Sebastião Rocha

PMDB
!.Fernando Bezerra
2.Nabor Junior
PFL
!.Guilherme Palmeira
2.Romero Jucá
PSDB
l.Lúdio Coelho
PSL
1.
Iúarcy Ribeiro
Deputados
:)upientes

Titulares

i3Lo<.:o 1 Pf!_ PTB 1
. t \laurH.:w \arar
\.roido L~:.:.Jr2..z
\nroniO Jos ::::.mws
:.Jose C..:cnos LJuw~no
"3lo<.:ll 'P\!DB PSD P<:I .. ?SC
Jill<.:ll I !'!'[3

i'!.;

1.Ja1r t3oisonaro

PSDB
I

João Ldo

ÜSII~dJo

:)olcr

PPS

Sergio .-\rou<.:a

I ..-\ugusto CarYaiho

Fernando G<.lbeira

I Gilney Viana t<.:essàol

De a<.:ordo <.:om a Resolução n" 1. Je I 989-C);. rica estabelecido o
segumte <.:alcnc.bno para a tramitação da matena:

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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12-07-96
!5-07-96
!5-07 -96

Dia
Dia
At~

2-J.-07-96
I 18-08-lJ6
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-designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo final da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nac10nal

O SR. PRESIDENTE (Vahnir Campelo)- O Senhor 1'Iesidol!e da República enviou ao CCI1gre;so Naciooal

_, .\lediJ:l ?:o\Json:r n"

~A97-:U.

,,uotau:r em u Je J'.tiho i.: 1'196 _;
;:uiJli~~.H..Í:.l :10 Jr:1 ! !) Ju rncsmo rn~s ~ ~no. que ·· ...:na :.1 Gr:J.titicação Jç _
l)esemp.:nno c Prouum ;Jade-ljDP das ~lll\ 1Jad.:s J..: r:nanps. -.:onrrok.

De :.~corJo uJm :.1~ indJc:1ç0es J:.JS iiJeranças . ..: nos tcrmos Jos ;: ~
-+" ..: 5° Jo art. 2" Ja Resolução n" L 89-CN. rica assim constitui da :.1
Comissão \IIsw mcumbida de emitir rarecer sobre a matena:

Senadores
Titulares
Rama Tebet
Ney Suassuna
João Rocha
Hugo Napoleão

Jose Eduardo Outra
Jose Eduardo VIeira

Suplentes
PMDB
I .Fla,nano Melo
2.Nabor Junior
PFL
I Joel de Hollanda
2Jose Alves
PSDB
I .Lúcio Alcântara
PT
I .Lauro Campos
PTB
. Reg ma Assumpção
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Deputados
Suplentes

Titulares

Bloco tPFLPTBl
I:.:VIaum:to :\a1:.1r

Rubc:m .\kdina

.::.Jus~

.Jl)sç .Jorg..:

Robc:no \'alau:1o
.\ry \'aladão
Arthur Virg!lio

.\lLtclo \lontl..!!ro

Bloco' 1'\IDB,PSD/PSL PSC i .
l.Eiisc:u Padliha
í3loco 1 PPB/Pl.. l
l Cunha Ltma
PSDB
I .Jovatr Arames
P\1N

Bosco França

I. \lelquíades

.

Sandra StarJino

~eto

PT

.~ilmário :\lir.anda

De acordo com a Resolução no I. de I 989-CN. tica estabelecido o
segumte calc:ndàno para a tramitação da matt!ria:
Dia
Dia
Até

I::!-07-96 ·-designação da Comissão Mista
15-07-96 - instalação da Comissão Mista
15-07-96 - prazo para recebimento de emendas e para a

.-\te
Até

Comtssão Mista c:mitir o parecer sobre a
admtssibilidade
-prazo tina! da Cmmssão :VIista
- prazo no Congresso Nacional

2-l--07-96

08-08-96

o SR. PRESIDE~TE (ValmirCampelol ·· O "-"•""'' P:-.!Sldi:rucda Rcpilbllcaamou ao Congrê!.SO -,.ac,cru!
\klilJa l'roYtsona n" lA 'JS-I'>..:Jotada -::n ,; J-: ,:ulho Je ! 996 "
"Jispõe sobr.:: .:
.':'ubllcaJa no ..;ta ; :) .;o :nesmo :r:~s .: :mo. ~ue
.
drg~u1t/.a~Jo Ja P:--..:-stJ0:H.:l:.l ...!~1_ R;.;~L:t1ilt...::.! .: Jos \lintst:.::-los~ . .: ú:i L)LitrJ::;
.!

·'rO\.
;;~t11'''1..:
t"
l\..0"-o• ... •'---'

-~

----~---------
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Julho de 19%

De :J.cordo com :J.S tnd!c:J.t,:\ks J<.1s lidcrant,:<.ls. -: nos t<.:rmos dos ~ ~
-+o e 5° do :J.rt. ::o d:J. Resoiuç:io 11° l 189-C)l. íica ~lSstm constituid:~ ;J.
Comissão \lista tnéu'mbtda de emnir parecer sobre :~materia: .
· 'Senadores
Suplentes

Titulares

Fernando Bezerra
Gilberto Miranda
José Bianco
Waldeck Ornelas
Artur da Távola
AntoniO

C:~rlos

Valadares

Roberto Freire

PMDB
.l.NJbor Junior
2.0nofre Quinan
PFL ..
I. Francelino Pereira·
· · 2-Joel de Hollanda
... PSDB
l.Teotonio Vilela Filho
. PSB
l.Ademir Andrade
PPS
I.

. Depurados
Titulares

..

·

}

Suplentes

Bloco 1 PFL PTB 1
! \l;J.Uf!CIO :\:.J!;J.f
\'IImar Roci1:.1
::.Ikr:.~clito Fortes
\kndonp F:iho
Bloco 1 P\108/PSD/PSLd'SC 1
l .J\·andro C unha Lm:.~
GonzJ~;J \lota
:3loco 1 PPB:PL 1
i .Gerson Peres
Eunco \! IrJmÜ
PSDB
!.franco :VIontoro
Roberto Santos
PDT
I Silvio Abreu
:\latheus Schmidt
PSB
I.Gervasio Oliveira
Nilson Gibson
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Oç acordo com a Resoluç5.o n" 1. de 1989-CN. fica estabelecido o
segumte ca1çndano para a tramnaç5.o Ja matena.
Dia
Dia
Ate

12-07-96
15-07-96
15-07-96

.-\te
.-\te

:::-t-07-96
08-08-96

-designação da Comtssão Mista
-instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão :-..1ista emitir o parecer sobre a
admtssibllidade
-prazo tina! da Comtssão Mtsta
-prazo no Congresso NaciOnal

O SR PRESIDENTE (Valmir Campelo) -0 Senhor Pre.siclfme da República enviou ao Congresso Naciooal

PrO\ ISOf!J n" l.-+99-28. _,Jeraua C: !TI c) Je j ui h o Je ! 996 é
;'tWilc:lda no Jía i' 1 do mçsmo n1t!is :e ano ..~ue ·· 1rg:mt;z:a c Jisctniina os
:~l::it;.;rn~s Je (~.Hurolc ~::t~r:-10 -.: J:..! Pl~n~~~un..:nto :.: ~c ( )rc~.linento JÔ
ilnu·•r 1:.., ..),-.Ut'l () c .·h :,L;:r·,..:
P!""O\ .;u~.-)n··I·t..:··
v .........
..... ,. "..)
.i .\ kutJa

•

•

......

__ '\.........

1

•

'-

..........

~

~·.

De Jcordo t.:om JS triliH.:ações Jas i 1deranps. e nos termos dos ~ ~
-+'' e 5" Jo an. :: 0 Ja Resoiuç5.o n" 1 89-C:\. :i c a assim constituida ·a
Comiss5.o\lisra ltlCLimbtda Je emitir parecer sobre a maréna:. ·

Senadores
Titulares
Fernando Bezerra
Ronaldo Cunha Ltma
Guilherme Palmeira
Freitas Neto

Jose Bon1Iac10
Romeu Tuma

Suplentes
PMDB
l.Gilbeno Miranda
2.Marlu(;e Pinto
PFL
1. VIlson Kleinübing
2.Waldt:, . Orneias
PSDB
- i.Teotonw Vilela Filho
PPB
Lut.:Jdlo Ponelia

-~~
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U So:nnor Pr:.:siJ:.:m:.: J:.J.Rc:Duóiil::.: :.:m·wu :.10 Congresso :\<.te!On:.Ji
:-.kJ:J<:~ PrO\'ISona n·' lA99-2S ... .Jüt:.Ji..Ía em '' Je _:uiho J:.: ''i96 ..:

no i..ÍIJ i'' Jo mesmo m~s:.: ~mo. que --xganiza e disciOima os
'.Íbt:.:mas Jç Cvntrok !m..:rnu .: ..::.: :'Lln:.:iam:.:ntQ :': .Je Orç<.~m.:mo c:o
;)OU\.:!'" E.\.:.:cuu\·o . ..: JJ ULHr:1s ~ 1 rO\ to....:~nci~ts··
:"ubiic<:~d<.t

Do: acordo com ~:s InUil:ações Jas i1J:.:ranças. :.: nos t.:rmos Jos ::.'
-I'' :.: .5° Jo art :::o lb ResoiúçJo n' 1 )\9-CN. ric<.~ assim -=onsmuH.ia a
Cmn~ssJo \lista Incumbida Jo: cmnir rar:.:-=:.:r sobr:.: <.~ mat~na:.
Senadores
Titulares
Fo:rnando Bezo:rra
Ronaldo Cunha Luna
Guilherme Palmeira
Frenas Neto
Bel11 Veras
Jose Bol1lt'ácio

Suplentes.
P\108
!.Gilberto Miranda
2.Marluce Pinto
PFL
I. Vilson KleinUbing
2.Waldeck Ornelas
PSDB
l.Teotonio Vilela Filho
PPB
.Lucidio Portella

Romeu Tuma

O SR. PRESIDENTE (Vahnir Campelo) -O Senhor l'resldeme da República <miou ao Coogresso Nácirnal

\kJ1Ja Pro\·Js,m:~ n" 1.500-12. :tdot:.tJa C!TI '·' Je _:uiho Je ; 99ó -:
publi-=ada no J:a l,; Jo mesmo mes :.:ano. que ".J:i nova reciação aos ans.
:::-1. :::6 e .57 Ja L<:! :r' ~.666. J-: ::: l Je ILinho Lk 1993. que regulamenta_<,)
art. _:-:-:_ tnc1so :\:\L _:a_ c·unstltuiç:io. :!lSlltui normas ru.ra licnaç:io c:
-=onrr:nos J:.J .-\Jministra(,::lo Publil::l c: Ja outras pronJ~ncias"
.l

---- -
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De acordo com as md1cações das lideranças. c nos termos dos ~~ _
-1-" e 5° Jo art ::" Ja Resoluç:lo !1° I /89-C)J. tica assim constituida a
Comiss:lo \lista Incumbida de .:mim parecer sobre a materia:

Senadores
Suplentes

Titulares
Jose Fogaça
Gerson Cami.lta
Edson Lobão
Rom.:ro Juca
Carlos Wilson
Sebasti:lo Rocha
Eduardo Supllcy

PMDB
l.Flav1ano Mdo
2.Gilvam Borges
PFL
I. Frenas Neto
1.Jod de Hollanda
PSDB
I.Lúdio Codho
PDT
I. Darcy Ribeiro
l.Jos.: Eduardo Outra

Depumdos
Suplentes

Titulares
i kr~lci 1t0 Fonc:s

i3locll 1 PF!. l'TB 1
' . \llt\Íi\10 \ ic:r:.udc>

l31ocuiP\!DB P'D PSLPSC;
Hermes P::~rci:.~nd!o
: EJmi1o í3ez
i3lo..:o 1 PPB PL.1

PSDB
.-l..ecio :\eves

·! lldemar Kussier

00680
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i (}tln<:y Viana

1c~ssãol

P:V1\

l. \lelquiades .\e to

Bosco França

De acordo com a Resoluç:lo 11u I. de !989-CN. tica estabelecido o
sc:gumtc: cakndano para a tramnação da matena:

Ar~

12-07-96
!5-07-96
!5-07-96

Ate
Ate

2-t-07-96
08-08-96

Dia
Dia

-designação da Comissão Mista
-instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão \lista çmltir o parecer sobre a
admtssJbilidªde
- prazo tina! da Comissão Mista
-prazo no Congresso NaciOnal

O SR PRESIDE!'<TE (Valrrúr Carnpclo)- O Smhor Presidente da República emiou ao Congresso Nacional

a :Vtedida l'ro\tsona n" 1_.501-11. :tdowda c:m <)de JUlho de !996 e
pub!tcada no dw 10 Jo mesmo mt:s <: ano. LJUe --;:!Itera a legislação
referente ao Adictonal ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante :\FRMM c: ao Fundo da :vlannhu :Vlercante - FMM. e da outras
provid2m:tas··
De acordo com as mdicaçõçs das lidaanças. é nos termos dos ~~
.f é 5° do art. 2° da Ro::solução n" 1/89-CN. lica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
0

Senadores
Titulares
Gilvam Borges
Gerson Camata

Suplentes
PMDB
l.Ramez Tebet
2.Renan Calheiros
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Romero Jucá
Hugo Napoleão
B~ni V~ras

Valmir Campelo

Adem ir Andrade

00681

I .Edson Lobão
2.João Rocha
PSDB
!.Carlos Wilson
PTB
!.Emília Fernandes
PSB
··!.Antônio Carlos Valadares

Depurados
Suplenres

Titulares

Jlocu 1 i'FL P"!""B 1
' Raui B.:k:n
.i:.~rmc \lanrns
'
. .
.
..
.
<.;, ••
I') r'3 . .•r··
"•).:-:.
___
......r"
'="...
. ......
_;use L ,~nos \ :.:! :-:!
:1!o,>: ;'\.!DB 1'-.:D P~L. p:;c:
\lbcno l.iuk:man
'lloco 1 !'!'!3 !'L;
: l ·sil!laro Kcunta
Franc:scu :-;ti\ a
~.....

~

~'<..;[)!)

l':lUio

Fcu Rosa

FéiJO

PT
Sandra Starling
.\latheus Schmdit

:\ilmário 'liranda
l Sílvio .\breu

De acordo com a Resolução n" 1. de 1989-CN. tica estabelecrdo o
segurnte cakndano p:1raa tramitação Ja mat~na:
· ·
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)Ia
Dia
Até

I ~-07-Yó
I 5-07-96
15-07-96

.-\to:

~-+-07-96

Are

08-US-96
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- Jcsignw;ão da Comissão Mista
- mstalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de c::mendas c para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
-prazo tinal L;a Comissão ~!isra
-prazo no C0::gresso Nacional

O SR. PRESIDE~'~TE (Vairmr ('ampelo)- 0 Senhor Presidalte da RepubhcamHru ao ('oogresso ~acwnal

a .\!~àiàa Prov1sona n" 1.502-6. ::durad<l ;.::n ~' do: ..:ulho de !996,... c
publicada no dia l '.i Jo mesmo m<:s c <lno. que ··Ji nova redução aos aris.
l ::l c -+<..J Ja Le-I n" '-' IJ~~- ,:c ::s. c.k Juiho Jc i ':i95. LJUc :.iispõc sobre ~s
Jirctnzes para daboraç:lo Ja ki orpmentana Jç 1996 ··.
De <.1cordo êOm as mdicações Jas lideranças. e nos termos dos ~~
.f ç 5" do arr. ::o da Resolução n~ l !89-CN. rica assim constituída :.1
Comissão !\!IS ta !llc.:umbida de emitir parecer sobre a materia:.
0

Senadores
Suplentes

Titulares
Renan Calheiros
Carlos Bezerra

PMDB
!.Fernando Bezerra
2.Gilberro Miranda

PFL
Waldeck Omelas
Odacir Soares

!.Jose Alves
2.Jonas Pinheiro

PSDB
Lúcio Alcântara

I .Jetferson Peres
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Robeno Freire
Esperidião Amin

I .José Bonifácio

Deputados
Titulares

Suplentes

Bloco 1 PFLIPTB l
I .João Maia
Jose Cirlos Courmho
.!::time :\ lanms
2.Zila Bezerra
Bloco 1 P:\!DB PSD!PSL/PS() .
.-\móniO do VJ!le
l.Pmheiro Llndim
Bloco 1 PPB/PL)
1 Márcio R.::maldo Moreira
Gerson Peres
!'SOB
Arnaldo :V1adeira
1.Z~ Gerardo
PSB
1 Gonzaga Patriota
Sérgio Guerra
PC do 8
.
Sérgio Miranda
!.Inácio Arruda
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, tica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria:

Dia
Dia
Até

12-07-96
15-07-96
15-07-96

Até
Até

24-07-96
08-08-96

-designaçã-o da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo tina! da Comissão Mista
- prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Passamos a Presidência dos trabalhos ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Vatmir Campelo, deixa a cadeira
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Casildo Ma/daner.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo por 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PDT-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, desde a semana passada, com a regulamentação da Lei n• 8.844, de 04 de janeiro de 1994,
o Governo do Presidente Fernando l;lenrique Cardoso começou a delinear uma ação coordenada com
vistas a uma melhor assistência à uma população de
idosos.
Pode-se comemorar o fato como uma das providências mais acertadas do aluai Governo. Todo
esforço que vise a melhoria da qualidade dê Vida do
idoso brasileiro significa, antes de tudo, um passo a
mais neste já longo processo de resgate da cidadania e da dignidade do nosso povo.
A questão social do idoso sempre representa
um desafio para os governantes.
Se, por um lado, o sonho maior de toda uma
humanidade sempre foi desenvolver tecnologias e
procedimentos médicos capazes de prolongar a
vida, por outro, nem sempre as nações conseguiram
criar as condições necessárias para que os idosos
vivessem bem dignamente.
A assistência ao idoso, em nosso País, vive em
permanentes crises e padece de escassez crõnica
de recursos.
São por demais conhecidas as desumanas
condições de vida da grande maioria dos idosos brasileiros.
Pensando nisso, Sr. Presidente, e perfeitamente sintonizado com a nova poiHica nacional do idoso,
resolvi propor algumas alterações à Lei n• 8.842,
pois, apesar de esse instrumento refletir uma visão
modema sobre os fenômenos relativos à chamada
terceira idade, pouca coisa foi efetivamente alterada.
De fato, os aluais programas de assistência ao idoso
continuam tendo aspecto paternalista.
Especialmente no que concerne ao atendimento à saúde, percebe-se a necessidade de se criarem
mecanismos para transformar em beneffcios para os
idosos alguns dispositivos das Leis n"s 8.080 e
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8.142, ambas de 1990, todas referentes ao Sistema
Único de Saúde, o SUS.
Esse é o propósito dos arts. 2 e 3° do Projeto
de Lei que acabo de apresentar à Mesa do Senado,
os quais prevêem diretrizes a serem adotadas pelas
administrações municipais, com vistas a· promover o
bem-estar da população de idosos, sobretudo os carentes e os idosos residentes na zona rural.
Preocupei-me também, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, com a integração social do idoso. Na m~
nha opinião, para evitar que o idoso permaneça quase sempre à margem das atividades políticas sociais
e culturais, é essencial que o apoio governamental,
as ações coordenadas da dita política do idoso tenham início na espera mais prõxima do cidadão, ou
seja, no município, na prefeitura municipal.
O projeto de lei que apresentei contempla exatamente esse aspecto, prevendo oficialmente a valorização das experiências dos mais velhos, através
dos conselhos municipais dos idosos.
São propostas, Sr. Presidente, Sr"s. e S~s. Senadores, de inegável valor social e democrático para
cuja aprovaçãe> espero merecer o apoio de teÇas os
Srs. Senadores.
·
Assim, Sr. Presidente, tomo a liberdade de pedir aos meus Pares uma atenção toda especial para
essa lei de 1994, que dispõe sobre a polftica nacional do idoso, que cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências.
Através deste meu projeto, procuro resgatar a
dignidade que todos nós devemos ter com os idosos, cem os aposentados do nosso País.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) •
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá, por 20 minutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) • Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ontem, neste plenário, os Senadores do Estado do Acre relataram absurdos que estariam ocorrendo na administração governamental do Estado e faziam denúncias sobre superfaturamento de obras, sobre irregularidades administrativas, enfim, sobre maus procedimentos políticos.
Não quero entrar no mérito dessas denúncias
sobre o Governo do Estado do Acre. Mas ontem, naquela oportunidade, aparteei a Senadora Marina Si!·
va e disse a S. Ex" que hoje estaria também neste
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plenário denunciando absurdos que estão ocorrendo

no Governo do Estado de Roraima.
Sr. Presidente, lamentei que, infelizmente, parte dos governos dos Estados do Norte estivessem
com tantos problemas quanto à sua gestão pai fiica.
Infelizmente, nas Estados mais distantes, onde às
vezes a justiça é mais morosa, ande a mfdia nacional não se interessa por questões tão graves, temos
o descompasso entre a vontade popular e a administração pública.
No caso de Roraima, o Estado está entregue a
um verdadeiro caos. Para não me alongar em denúncias e mais denúncias de irregularidades, registraria apenas dois aspectos que talvez resumam
bem o problema que se vive hoje, pela má administração, pela incompetência, pelo despreparo do Ga. vemador Neudo Campos do PTB*.
O primeiro deles diz respeito à própria questão
do funcionalismo pública. Não bastasse a demissão
de milhares de seiVidores
Não bastasse a demissão de milhares de servidores das cooperativas, não bastassem os baixas
salários pagos pelo Estado, não bastasse a falta de
pagamento de diárias e de etapas dos seiVidores
policiais da Polícia Militar, o Governador conseguiu
inovar e conseguiu também atrapalhar o pagamento
dos servidores federais colocados à disposição do
Estado. Esses seiVidores federais, que têm seus salários pagas pela União, até hoje, dia 12 de julho,
não as receberam. O mais grave, é que o não-pagamento desses salários se deve, diretamente, a um
ata arbitrário, irresponsável da Governador Neuda
Campas.
Na final da mês passada, a Ministério da Administração Federal juntamente com a Ministério da
Fazenda encaminharam ao Governa da Estada de
Roraima um convênio que deveria ser assinada pela
Ministra Pedro Malan, pelo Ministra Bresser Pereira
e pelo Governador de Roraima, Neudo Campas, no
sentida de simplificar os procedimentos de pagamentos dos Servidores Federais bem cama automatizar o pagamento de vantagens, diárias, qüinqüênias, anUênios, vale-refeição, ticket-creche, tadas essas vantagens que têm as funcionárias federais. Bastaria o Governador assinar este convênio.
Os Governadores da Acre, de Rondônia e da Amapá
assinaram a convênio, e as seiVidares federais receberam os seus salários. O que fez a nossa Governadar Neudo Campos?
Foi para as cãmeras de televisão e rasgou a
convênio defronte das cãmeras de televisão, inviabilizando a processa de implantação da denominada
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'Folhão' dos servidores federais. Esse ata de agressão ao Governa Federal, esse ata de agressão ao
Ministra Bresser Pereira, esse ato de agressão ao
Ministra Pedra Malan e ao própria Presidente Fernanda Henrique - é claro - teve uma repercussão
imediata; ou seja, exatamente a dificuldade de transferência das pagamentos aos seiVidares federais.
Esses seiVidares não têm culpa, pois são vítimas da
arbttrariedade e da ignorância da Governador. Mas
esses servidores, por canta desse gesta de despreparo da Sr. Neuda Campos, estão até hoje sem receber os seus salários. São mais de quatorze mil
seiVidores que não receberam os seus salários para
pagar os seus débitos, para comprar alimentas, para
comprar remédios; enfim, para prover o sustento das
suas famílias.
Quando viu o absurdo da seu ata, a Governadar Neuda Campas veia, ontem, ao Distrito Federal,
a Brasilia, e hoje, depois de tanta fanfarra, depois de
tanta açãa, depois de tanto despreparo, assinará a
convênio que vai possibilitar o pagamento das servidares federais. Assinando-o, hoje, esses recúrsos
deverão ser liberados para as seiVidores na pr<$.xima
terça-feira, dia 16 - mais da metade do mês transcorreu sem que as servidores federais tivessem
seus salários pagos em dia. Quem vai arcar com
esse prejuízo, Sr. Presidente?
Encaminhei, ontem, requerimen•o aos diretores
da Telaima - Companhia Telefónica de Roraima -,
da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, da
Eletronorte, que fornece energia aos habitantes de
Boa Vista e da Companhia Estadual de Energia da
Estado de Roraima, salicttanda-lhes dispensa da
multa das contas de água, luz e telefone desses servidores federais. Não é possível que sejam penalizados por atraso na pagamento das suas contas por
incompetência da Governador do Estada.
Além de ressaltar esse fato lamentável das salários atrasados, que demonstra o despreparo do
Governo da Estado, quero também falar da improbidade, do desmantela, do desrespeito na aplicação
das verbas públicas. Ciíaria apenas um exemplo: a
Governo da Estada de Roraima - e tenho, aqui, em
minhas mãos, o empenho que comprova isso - contratou a Empresa Sá Engenharia, da famma do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, par cerca de R$700 mil, para construir uma
fonte luminosa num parque da cidade, pagando-a
com verba da Secretaria de Educação do Estado.
Exatamente, Sr. Presidente, com as verbas escassas da educação, que deveriam financiar merenda ·
escalar, melhor pagamento dos professares, cans- ·
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trução de mais salas de aula. O Governo do Estado
mandou construir fonte luminosa no Parque Anauá.
Não diz que é a fonte do saber ou a fonte da sabedona.
Estamos encaminhando expediente referente
não apenas a este fato mas também em relação ao
desvio de verbas, inclusive da educação, ao Tnbunal
de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado, já que as contas de 1995 deste mesmo Governador receberam parecer negativo do Tlibunal de
Contas do Estado de Roraima. A decisão foi no sentido de rejeitar as contas do Governador Neudo
Campos pela sua má aplicação e pelo desvio de verbas públicas.
É lamentável, é entristecedor, a meu ver, vir a
esta tlibuna falar a respeito disso. Mas é preciso
mostrar a toda a sociedade brasileira que Roraima,
no tocante à sua administração pública, está entregue às baratas; os seus recursos públicos estão
sendo desbaratados; os funcionálios perseguidos.
Os salálios não são pagos em dia, a não ser para
um grupo pequeno de empreiteiros, que hoje comanda a aplicação de verbas públicas no Estado.
Quero encerrar as minhas palavras, Sr. Presidente, lamentando que, com tantos absurdos, uma
parte da imprensa do nosso Estado e da nossa região esteja fazendo ouvidos de mercador.
Quero, especificamente, tratar aqui da Rede
Amazónica de Televisão, da Rede Regional da TV
Globo, em Roraima, que apesar de ser diligida pelo
Dr. Philippe Daou, a quem tenho imenso respeito,
tem procurado, infelizmente, em Roraima - não sei
se em outros Estados da Federação- distorcer fatos
políticos, procurando enganar a opinião pública ao
dar cobertura a atas ilícitos, como esse que estamos
denunciando. Inclusive por intennédio da concessão
da Rede Globo, que todos sabem, é a empresa de
maior audiência em um canal de televisão, tem procurado a Rede Amazónica, através da TV Roraima,
influenciar nos processos políticos eleitorais daquele
Estado.
Quero aqui deixar esse alerta ao Dr. Philippe
Daou, pois, não acredito que essa sua atuação faça
parte da sua postura pessoal, mas também não podemos deixar passar uma atuação nefasta da Rede
Amazónica no Estado de Roraima.
O Sr. Bernardo Cabral - Pennite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço V. Ex" com
muito prazer.
b Sr. ·Bernardo Cabral - Acabo de ouvir, Senador Romero Jucá,V. Ex" fazer essa ressalva à fi·
I
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gura do Dr. Philippe Daou, e não poderia ser de outra forma. A verticalidade e a dignidade do Dr. Philippe Daou, meu amigo ao longo de mais de 40 anos,
pennitem que ele não esteja nem endossando, nem
patrocinando, nem incentivando qualquer ato que
contralie a ética jornalística. Provavelmente, - aí louvo-me do que V. Ex" acaba de dizer- isso possa estar acontecendo à sua revelia. Com esta denúncia e
com a notícia que levarei a ele, tenho a certeza de
que se colocará um cobro a esse tipo de coisa. Não
é possível que se envolva a Rede Amazônica de
Televisão, que tem sido um dos poucos órgãos que
não se transformou em balcão de negócios, para
que através dele se faça coação política. É bom que
V. Ex• traga esse fato ao conhecimento da Casa. De
qualquer sorte, a exceção que V. Ex" faz à figura do
Dr. Philippe Daou é absolutamente correta.
O SR. ROMERO JUCÁ- Acolho o aparte de V.
Ex".
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - A
Presidência alerta que V. Ex" dispõe de apenas
'
mais três minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ- Estou concluindo.
As observações do Senador Bernardo :·Cabral
só corroboram e reforçam a visão que tenho do Dr.
Philippe Daou, de homem sélio e íntegro. Por isso
mesmo, ressalvo a sua pessoa, mas declaro que me
preocupa a postura da Rede Amazónica. Chegou-se
ao ponto de o assessor de comunicação do Governador do Estado ser o elemento que monta a pauta
de entrevistas, que decide quem a Rede Amazónica,
em Roraima, vai entrevistar ou não, exercendo poder de censura, o que é abominável.
Espero que o Dr. Philippe Daou, ao saber das
denúncias que fazemos, tome providências para que
não se macule a história, a integridade; a postura e
· o esforço pioneiro da Rede Amazónica. Ao ser diferente, vai nos preocupar a formação de redes regionais como a Rede Amazónica, porque, se forem mal
encaminhadas, podem exercer um colonialismo cultural, um colonialismo político, enfim, uma influência
maléfica na formação dos Estados da Amazônia.
Como V. Ex0 , espero que o Dr. Philippe Daou,
alheio a um detalhe tão pequeno em Roraima, retome as rédeas, com sua postura, com seu comando,
com sua integridade, da ação da Rede Amazónica,
especialmente em Roraima, no sentido de coibir
abusos e manipulações como os que estão ocorrendo nesse Estado.
Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, lamentando o fato de ter de vir aqui tratar, numa tlibuna nacional, de questões do meu Estado especifica-
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mente. Mas, sem dúvida alguma, a corrupção e os
desmandos no Governo Neudo Campos são tão graves que é importante que o País, que o Tribunal de
COntas da União, que os Ministros do Governo Federal tomem conhecimento deles, para que, efetiVamente, se punam os culpados e se impeça que absurdos corno os que estão acontecendo hoje continuem a proliferar na vida pública brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
· O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) •
Dando seqüência à lista de oradores, concedo a palavra ao eminente Senador Guilherme Palmeira
V. Ex", de acordo com o Regimento Interno,
dispõe de vinte minutos para fazer o seu pronunciamento.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, na verdade, não era minha intenção
fazer uso da palavra nesta manhã. Eu pretendia
fazê-lo na semana passada, mas problemas outros
não permitiram que eu viesse a esta tribuna para
justificar um projeto que apresentei e que procura
beneficiar o micro e o pequeno agricultor da minha
Região, o Nordeste.
Aproveito este momento para dar conhecimento à Casa da minha proposta de criação do Pronar.
Trata-se de um projeto que autoriza o Poder Executivo
a instttuir o Programa de Incentivo à Atividade Rural.
Sr. Presidente, com alguma freqüência, tenho
abordado algumas questões que dizem respeito não
só à assimetria federativa do País, mas também às
razões que levam ao seu agravamento. Todos sabemos que a concentração de renda e a desigualdatie
social constituem o maior desafio brasileiro contemporâneo.
Não podemos deixar de reconhecer, por outro
lado, que o programa de ajustamento económico, de
que resultou o Plano Real e que pôs fim à especula·
ção financeira, representou a incorporação de milhões de brasileiros ao mercado de consumo e melhorou, ainda que timidamente, o perfil da distribuição
de renda no nosso Pais.
A estabilidade económica trouxe inegáveis, incontestáveis e palpáveis benefícios ao Brasil. O problema da disparidade regional, porém, continua em
aberto. Um estudo que está sendo concluído pelo
Professor Álvaro Antonio Zini Jr., da Faculdade de
Ecónomia e Administração da USP, relativo à renda
per capita dos diferentes Estados brasileiros nos mtimos 55 anos, mostra que a diferença tem-se acentuado em inúmeros casos.
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Alguns Estados cresceram mais do que a média nacional, enquanto outros tiveram desempenho
abaixo desse índice. No caso do Nordeste, há os
que cresceram e os que pioraram a sua participação. É uma sttuação que precisa ser examinada com
urgência, com critério e cuidado, pois corremos o risco de estarmos criando um outro Nordeste dentro do
já sofrido Nordeste, que, por sua vez, já concentra os
piores índices económicos e sociais da Federação.
Tenho sistematicamente defendido a tese de
que as regiões desenvolvidas exigem macropolíticas, posição, por sinal, que já foi expressa pela
maioria dos representantes nordestinos nesta Casa.
Os sinais da fragilidade regional não se mostram apenas na area social, onde as questões são
gravíssimas e irreversíveisa curto prazo: acentuamse também na área económica, por fatores mais do
que conhecidos. Um dos setores mais duramente
atingidos é o da produção agrícola e pecuária, onde
a produtividade, na maioria dos casos, está .muito
abaixo da média nacional, agora irreversiveltftente
submetida à concorrência internacional.
•·
Em nosso caso, é preciso ter presente que a
agricultura de subsistência exerce um papel fundamental no sistema produtivo regional, pois representa, para alguns milhões de nordestinos do semiárido e do sertão, a própria sobrevivência. Se adicionarmos a esse desafio as precárias circunstâncias
em que sobrevive o setor sucroalcooleiro, teremos
uma visão mais aproximada do grau de dependência
e de riscos a que está submetida a maioria dos Estados de nossa região.
Exatamente por isso, Sr Presidente, necessitamos de medidas urgentes " emergenciais, em que
pese persistirmos na crença de que o problema estrutural da economia regional só será resolvido com
programas mais amplos, mais abrangentes e mais
ambiciosos. Essa é a razão qUe me leva a submeter
ao Senado projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Incentivo à Atividade
Rural - Pronar, cujo objetivo é o de sustentar e incentivar a atividade agrícola de subsistência na região, promovendo o acesso dos microprodutores rurais ao crédito agrícola, necessário à sua permanência no campo.
O financiamento para esse programa será
constituído por 30% dos recursos do Banco do Brasil
destinados anualmente ao crédito rural, por igual
proporção dos recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste, previstos no art. 159, I,
"c", da Constituição, além de eventuais dotações orçamentárias específicas e outras em lei. Deverão
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ser aplicados em financiamentos aos microprodutores rurais e em operações de crédito destinadas ao
custeio da safra e aos investimentos necessários à
atividade agrícola.
O projeto não altera, antes prevê que o Poder
Executivo introduza na Lei 7.827/89, que regulamentou a disposição constitucional, as modificações necessárias à operacionalização dessa iniciativa, que
não implica a adoção de condiç6es especiais nem a
reserva de recursos legalmente previstos para o financiamento da safra.
Estou certo, Sr. Presidente, que o exame da
proposta pelas Comissões Técnicas da Casa poderá
resultar em seu aprimoramento, para o que certamente hão de contribuir nossos eminentes colegas
de representação nordestina e de outras regiões.
Como já afirmei, trata-se de um recurso emergencial, plenamente justificável pelas crescentes evidências de que temos que criar condições para não
agravar o êxodo rural, nem as migrações que há
tanto tempo vêm caracterizando o cotidiano da vida
dos Estados do Nordeste. Temos o dever constitucional de velar pelo equilíbrio federativo, um princípio vital para a estrutura do sistema político brasileiro. Não pedimos privilégios, não pleiteamos benefícios indevidos, nem reclamamos vantagens abusivas. O que desejamos, com esse projeto, é, em última análise, melhorar as desvantagens comparativas
do Nordeste em relação às demais regiões também
vocacionadas para a agricultura e a pecuária.
Na atual conjuntura, estou convencido de que
é o mínimo que podemos pleitear e propor, como
forma compensatória para os graves e desafiadores
problemas com que nos defrontamos em virtualmente todos os Estados da região que representamos
nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - É
com muita honra que passo a palavra ao nobre Senador José Samey. É um orgulho muito grande estar
presidindo eventualmente esta sessão e, ao mesmo
tempo, passar a palavra ao Presidente não só do
Senado, como do Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMOB-AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Muito obrigado a V. Ex'.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna nesta manhã para comunicar à Casa que estou
apresentando um projeto de lei que considero, neste
instante, da maior relevância para o nosso País.
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O projeto de lei dii;pc,e sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do H IV e de
doentes de AIOS. Passo a lê-lo:
'O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1°- Os portadores do HIV e doentes de AIOS receberão gratuitamente, do
Sistema Único de Saúde, toda a: medicação
necessária ao seu tratamento.

°-

§ 1
O Poder Executivo, através elo
Ministério da Saúde, padronizará os medicamentos a serem utilizados em cada estágio
evolutivo da infecção e da doença, com vistas a orientar a aquisiyão dos mesmos pelos
gestores do Sistema Unico de Saúde.

§ 2° - A padronização deverá ser revista e republicada anualmente, para se adequar ao conhecimento científico atualizado e
à disponibilidade de novos medicamentos
no mercado.
Ar!. 2• - As despesas decorrentes da
implementação dessa lei correrão à conta
da dotação orçamentária própria do ,Ministério da Saúde e das oriundas da arreCadação
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.
Ar!. 3° - Essa lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições
em contrário. •
Sr. Presidente, hoje, o mundo se depara com
uma grande esperança para a solução da pandemia
do HIV, doença que tem sido encarada como uma
ameaça à própria sobrevivência da humanidade,
uma vez que ela associa o sentimento eterno do
amor ao sentimento da morte.
Está na nossa Constituição, no art. 196, que a
saúde é um direito de todos e que é um dever do
Estado garanti-la. O acesso à assistência farmacêutica por parte de alguns grupos vulneráveis, como é
o caso dos portadores do HIV e dos pacientes de
AIOS, é um dos elementos desse direito de cidadania.
As notícias que nos chegam atualmente da XI
Conferência Internacional, realizada em Vancouver,
sobre os novos esquemas terapêuticos para o tratamento dessa doença, ao mesmo tempo em que oferecem esperanças para milhares de pessoas, trazem o desafio de se encontrar meios para disponibilizar esses medicamentos a todos aqueles que deles
necessitam, em razão do seu custo elevado, tanto
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para os pacientes como para os programas governa·

mentais de controle e assistência à AIOS.
A adoção desses novos esquemas terapêuticos· -denominados pela imprensa de "coquetel de
<:'•ngas" ou 'esquema tríplice', talvez influenciada
pela denominação do esquema clássico de tratamento da tuberculose, utilizado por muito anos - deverá ter um impacto significativo na evolução da epidemia e poderá reduzir gastos com a assistência de
pacientes, uma vez que diminuem o número e a freqüêncla de infecções oportunistas.
Por outro lado, Sr. Presidente, não posso acreditar que um país como o Brasil, de tão grandes riquezas, de fortunas particulares incluídas entre as
maiores do mundo, não pode deixar de assumir a
responsabilidade de oferecer condições de vida e
esperança a todos aqueles que, neste instante,
numa corrida contra o tempo, esperam que o Estado
venha ao encontro de suas necessidades.
Acredito que este seja um projeto da maior importância. O País tem esse dever, que é mais do
que um dever e um direito adquirido, é um dever de
caridade, é um dever de solidariedade, é um dever
de humanidade para com todos aqueles que vêem,
neste momento, a oportunidade de mais algum tempo de vida sobre a face da Terra.
Quero comunicar também que irei procurar as
lideranças desta Casa, na tentativa de viabilizarmos
urgentemente esse projeto, a fim de que todos aqueles que imploram por recursos, nas televisões e nos
jornais, possam dispor de fonte do Estado para que
lenham acesso a melhores dias e melhores condições de vida.
Era esse o comanicado que gostaria de fazer
nesta manhã, com a minha autoridade de Presidente
desta Casa e de ex-Presidente da República, em
nome da classe política, sensibilizado por um problemn que, de forma tão grande, afeta a humanidade e
a nossa população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO JUCÁ - Sr. Presidente, em
nome da Liderança do PFL, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - De
acordo com o Regimento, V. Ex" terá a palavra por 5
minutos.
Gostaria, porém, de ressaltar que a proposta
ap!esentada pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador José Sarney, por tudo o que represenloU e pelo que representa ao País, engalana a
Nação brasileira.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como líder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
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Senadores, como Lfder em exercfcio do Partido da
Frente Liberal e em nome do Partido, eu gostaria,
em primeiro lugar, de registrar a importância do projeto apresentado pelo Presidente da Casa, Senador
JoséSamey.
No momento em que o Congresso aprova a
CPMF e no momento em que a mídia internacional
começa a anunciar avanços consideráveis no tratamento da AIOS e no combate ao vírus HIV, o Presidente José Samey, com a sua experiência e eom a
sua dimensão de ex-Presidente da República e de
homem público, apresenta um projeto que engrandece esta Casa e que vai ao encontro do sofrimento
de uma parcela significatiVa das lammas brasileiras.
Por isso mesmo, em nome do partido, eu gostaria não só de registrar o apoio e a admiração pelo
projeto apresentado, mas, como líder em exercício,
de garantir a assinatura do PFL de apoiamento ao
.regime de urgência para a tramitação do projeto,
porque entendemos que ele deve ser votado rapidamente.
<
A cada dia que passa, morrem brasileiros e
brasileiras. Com esse pro;ato, eles poderão ser atendidos com um tratarnen!v adequado com esses novos remédios, que hoje custam caro e, por isso, inibem a participação da maioria das pessoas que precisam deles.
Quero, portanto, garantir a posição favorável
do PFL quanto à tramitação dessa matéria em regime de urgência. Pessoalmente, quero dizer da minha admiração e respeito por essa iniciativa do Presidente José Samey, que deve merecer de nós todo
o apoio necessário para a sua aprovação.
Presidente José Samey, meus parabéns. A postura e a iniciativa de V. Ex" engrandecem esta Casa.

Durante o discurso do Sr Romero
Jucá, o Sr. Casi/do Maldaner, df.•ixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Samey; Presidente •
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito obrigado a V. Ex".
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Casildo
Maldaner.
São lido os seguintes :
PROJETO DE LEI DO SENADO N°158, DE 1996

Dispõe sobre a distribuição gr.,,uita
de medicamentos aos portadores do HIV.
e doentes de Alds.
O Co,,gresso Nacional decreta:

00690

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art. 1• Os portadores do HIV (vírus da imunedeficiência humana) e doentes de Aids (Síndrome
da lmunodeficiência Adquirida) receberão gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento.
§ 1• O Poder Executivo, através do Ministério
da Saúde, padronizará os medicamentos a serem
utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e
da doença, com vistas a orientar a aquisição dos
mesmos pelos gestores do Sistema Único de Saúde.
§ 2° A padronização deverá ser revista e republicada anualmente, para se adequar ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no mercado.
Art. ZO As despesas decorrentes da implementação desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do Ministério da Saúde e das oriundas da arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.
Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Está na nossa Constituição (ar!. -196) que a
saúde é um direito de todos e que é dever do Estado
garanti-la.
O acesso à assistência farmacêutica por parte
de alguns grupos vulneráveis - como é o caso dos
portadores do HIV e pacientes de Aids - é um dos
elementos desse direito de cidadania que, apesar do
dispositivo constitucional, não se concretizou integralmente.
As noticias que nos chegam da XI Conferência
Internacional sobre Aids, realizada em Vancouver,
no Canadá, sobre os novos esquemas terapêuticos
para o tratamento da Aids, ao mesmo tempo em que
oferecem esperanças para milhares de pessoas, trazem o desafio de encontrar meios para disponibilizar
esses medicamentos para todos que deles necessitam, em razão de seu custo elevado, tanto para pacientes individualmente como para os programas governamentais de controle e assistência à Aids.
Preocupados com a relevância de outros problemas de saúde, as autoridades sanitárias podem
considerar que esta não seja uma ação prioritária. A
aprovação recente da Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras apertará ao setor saúde
recursos com os quais poderá fazer frente a essa
nova despesa.
A proposição que apresento aos nobres colegas desta Casa visa, assim, não apenas garantir a
concretização do dispositivo constitucional como,

a

Julho de 1996

também, ao cumprimento de um dever de humanidade para com os brasileiros acometidos pela Aids.
A adoção desses novos esquemas terapêuticos - que a imprensa passou a denominar "coquetel
de drogas" ou "esquema tríplice", talvez influenciada
pela denominação do esquema clássico de tratamento da tuberculose, utilizado por muitos anos deverá ter um impacto significativo na evolução da
epidemia e poderá reduzir gastos com a assistência
de pacientes, uma vez que diminuem o número e a
freqüência de infecções oportunistas, reduzindo, em
conseqüência, o número de internações e necessidade de assistência, inclusive farmacêutica, desses
pacientes.
Por outro lado, um pais como o Brasil, de tão
grandes riquezas, de fortunas particulares incluídas
entre as maiores do mundo, não pode deixar de assumir a responsabllidade de oferecer condições de
_vida e esperança a milhares de brasileiros, vitimas
da pandemia do HIV.
É com esta intenção que ofereço à conSideração dos nobres colegas esta proposição legisjativa.
Sala das Sessões, 12 de julho de 1996. - Senador José Sarney.

a

(À Comissão de Assuntos SociaisDecisão Terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO N•159, DE 1996
Altera dispositivos da Lei n• 8.842,
de 4 de janeiro de 1994, que "dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e dá outras
providênciasu ..
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° O art. 4° da lei n• 8.842, de 4 de janeiro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, numerando-se o atual parágrafo único como
§2":
"Art. 4°. --····················---············--······

§ 1• Pare dar cumprimento ao disposto
no item 11 deste artigo, o poder público municipal tomará providências para a criação do
Conselho Municipal do Idoso, integrado por
representantes da sociedade civil com idade
superior a sessenta anos, o qual deverá ser
ouvido na tomada de decisões administrati-

vas.
"Art. 2• O art. 10 .da Lei n• 8.842, de

1994, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
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"Art. 10., .........................- •.- -..··-----·

§ 4° Para dar cumprimento ao disposto
no item 11, ai ínea a, deste artigo, serão desenvolvidas, no âmbito do Sistema Único de
Saúde, as seguintes ações:
a) manutenção de ambulatórios geriátricos, nos Municípios de população inferior
a dez mil habitantes;
b) manutenção de ambulatórios geriátricos e de unidades móveis de atendimento
domiciliar, nos Municípios de população entre dez e cem mil habitantes;
c) manutenção de pelo menos uma
unidade geriátrica em cada hospital existente em sua sede, além das obrigações contidas nas alíneas anteriores, nos Municípios
de população superior a cem mil habitantes.
oooooooOoooOo••Ooooo-.ooooooo~OO•••••o•••-uooouooooooooouo

Art. 3° A alínea h do item 11 do artigo 1O da Lei
n• 8.842 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10•.....•......••....•.•....•......••.........••..•
1- ·'· ......................................................

11- ........ c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
h) criar serviços alternativos de saúde para o
idoso, incluindo atendimento médico domiciliar regular e periódico à população idosa rural,
"

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nas últimas décadas, surgiram, nas sociedades mais desenvolvidas, movimentos pioneiros para
melhor compreensão do significado do envelhecimento. No Brasil, os reflexos dessa tendência mun-

dial aluaram a partir dos anos setenta, quando se
verificou que o percentual de idosos na população
se tomava cada vez mais alto.
Surgiram, em resposta a essa tendência, várias tentativas de assegurar legalmente os direitos
especiais dessa parcela de cidadãos, que culminaram com a promulgação da Lei n• 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Mas, apesar de esse instrumento refletir uma visão modema sobre os fenômenos relativos à chamada "terceira idade', pouco foi sensivelmente alterado.
De fato, os atuais programas de assistência ao
idoso continuam tendo aspectos assistencialistas.
Sobretudo no que concerne ao atendimento à saú-

----~---------------
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de, percebe-se a necessidade de criar mecanismos

para transformar em benefícios para os idosos alguns dispositivos das Leis n• 8.080, de 19 de setembro de 1990 e n• 8.142, de 28 de dezembro do mesmo ano- referentes ao SUS.
Esse é o propósito dos arts. 2" e 3° do presente Projeto de Lei, os quais contêm diretrizes a serem
adotadas pelas administrações municipais, de forma
a promover o bem-estar da população idosa, sobretudo a carente e rural.
O outro aspecto, sobre o qual nosso Projeto de
Lei se detém, refere-se à integração social dos idosos. Na verdade, eles continuam à margem das atividades pol~icas e cuHurais, apesar do esforço de
algumas entidades como a Igreja e o Sesc.
Para transformar o apoio das entidades governamentais, preconizado no art. 4° da Lei n• 8.842,
em ações concretas, é ideal que o processo tenha
jnício na esfera mais próxima dos cidadãos, a municipal. Por essa razão, o art. 1• da nossa proposta indica o caminho oficial para valorização das experiências de vida dos cidadãos mais velhos. Os Conselhos Municipais, trazendo a participação dos maiores
de sessenta anos às decisões administrativas, Seria
medida de alto valor social e democrático.
São estas as considerações que, esperamos,
determinarão o apoio dos nossos pares ao presente
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 12 de julho de 1996.- Senador Valmir campelo, PTB- DF.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a política nacional do
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso
dá outras providências.

e

Art. 4° Constituem diretrizes da política nacional do idoso:
I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações;
11 - participação do idoso, através de suas organizações -representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetes a serem desenvolvidos;
III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias fammas, em detrimento do
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não
possuam condições garantam sua própria sobrevi,
vência;
IV- descentralização político-administrativa;
'

---~~~~~-
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V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na
prestação de serviços;
VI- implementação de sistema de informações
que permita a divulgação da política, dos serviços
oferecidos, dos planos, programas e projetes em
cada nível de governo;
VIl - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter
educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;
VIII - priorização do atendimento ao idoso em
órgãos públicos e privados prestadores de serviços,
quando desabrigados e sem famma;
IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as
questões relativas ao envelhecimento.
Parágrafo único. É vedada a permanência de
portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social.
Art. 1O. Na implementação da política nacional
do idoso, são competências dos órgãos e entidades
públicos:
I - na área de promoção e assistência social:
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas
do idoso, mediante a participação das fammas, da
sociedade e de entidades governamentais e não governamentais;
b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de
convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos
domiciliares e outros;
c) promover simpósios, seminários e encontros
específicos;
d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso;
e) promove-r a capacitação de recursos para
atendimento ao idoso.
11 - na área de saúde:
a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos
diversos níveis de atendimento do Sistema Único de
Saúde;
b) prevenir, promover, proteger e recuperar a
saúde do idoso, mediante programas e medidas profiláticas;
c) adotar e aplicar normas de funcionamento
às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde;
·
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d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares;
e) desenvolver formas de cooperação entre as
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municfpios e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de
equipes interprofissionais;
f) incluir a Geriatria como especialidade clínica,
para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais;
g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso,
com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação; e
h) criar serviços alternativos de saúde para o
idoso.
III - na área de educação:
a) adequar currfculos, metodologias e material
didático aos programas educacionais destinados ao
idoso;
b) inserir nos currfculos mínimos, nos diversos
níveis de ensino formal, conteúdos voltados para o
processo de envelhecimento, de forma a eliminar
preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o as-

sunto;

7·

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores;
d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de envelhec~
mente;
e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às condições do idoso;
f) apoiar a criação de universidade aberta para
a terceira idade, como meio de universalizar o acesso às diferentes forrr.as do saber.
IV - na área do trabalho e previdência social:
a) garantir mecanismos que impeçam a discrimlnaçãodo idoso quanto a sua participação no mercado de trabalho, no setor público e privado;
b) priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários;
c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadorias nos setores
público e privado com antecedência mínima de dois
anos antes do afastamento.
V - na área de habitação e urbanismo:
a) destinar nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares;
b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de condições de habitabilida-
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de e adaptação de moradia, considerando seu esta-

do físico e sua independência de locomoção;
c) elaborar critérios que garantam o acesso da
pessoa idosa à habitação popular;
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas.
VI - na área de justiça:
a) promover e defender os direitos da pessoa
idosa;
b) zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determinando açôes para evitar abusos e lesões
a seus direitos.
VIl - na área da cultura, Asporte e Jazer:
a) garantir ao idoso a participação no processo
de produção, reelaboração e fruição dos bens cultu·
rais;
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e
eventos culturais, mediante preços reduzidos, em
âmbito nacional;
c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais;
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informação e habilidade do idoso aos mais
jovens, como meio de garantir a continuidade e a
identidade cultural;
e) incentivar e criar programas de Jazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria
da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade.
§ 12 É assegurado ao idoso o direito de dispor
de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada.
§ 22 Nos casos de comprovada incapacidade
do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á nomeado
Curador especial em juízo.
§ 3' Todo cidadão tem o dever de denunciar à
autoridade competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso.

(A Comissão de Assuntos Sociais Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os projetas lidos serão publicados e remetidos à comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores Lúcio Alcântara, Eduardo Suplicy e MarJuce Pinto enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministério da
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Educação e do Desporto está levando a efeito (ou
se prepara para fazê-lo), basicamente, três grandes
atividades no campo da educação a distância:
1. O 'Salto para o Futuro•, programa de atualização de professores para o ensino tundamental público, desenvolvido por meio de 1400 telepostcs,
com a recepção organizada de programas produzidos pela Fundação Roquette Pinto e transmitidos
pela rede de emissoras educativas de televisão. A
execução 'cabe às Unidades Federativas, que organizam a recepção, ciím administração local e orientadores. Os programas são acompanhados por breves
súmulas escritas e se estabelece, por turnos, comunicação por fax entre os telepostos e a emissora;
2. A TV Escola, que compreende a formação e
a capacitação de professores e diretores de escolas
e, sobretudo, o apoio às atividades em sala de aula,
isto é, tem como destinatários professores e alunos.
-A meta é prover todas as escolas de ensino tundamental, de mais de 100 alunos, de antena parabólica, aparelho de televisão, videocassete e fitas VHS.
São realizadas três horas diárias de emissões pela
televisão, repetidas cinco vezes por canal exclusivo,
via satélite. A produção cabe mais urna vez à Fundação Roquette Pinto, sendo terceirizada cerca da
metade dos programas. Ao mesmo tempo, é produzido material didático, enviado às escolas junto com
um periódico, "Revista' da TV Escola', que apresenta
a programação do período e outras matérias de interesse. Foram firmados convênios para atender 47
mil escolas, envolvendo 1,3 milhão de professores e
25 milhões de alunos. Cada escola recebe R$ 1,5
(mil e quinhentos reais) para adquirir o chamado klt
tecnológico, recursos estes oriundos da cota federal
do salário-educação. Cabem aos Estados e Municípios as despesas de instalação, manutenção e segurança dos equipamentos. É expectativa do MEC
que as equipe de supervisão de educação a distância, responsáveis pelo 'Salto para o Futuro•, em
conjunto com as DEMECs, possam orientar a utilização dos programas da TV Escola. Foi estabelecido
um programa de capacitação dos professores, estabelecendo-se em cada Estado um núcleo capacitado
pelo MEC para, por sua vez, capacitar ós professores e acompanhar o projeto. A informação é que, até
agora, cerca de 30 mil antenas parabólicas estão
funcionando, enquanto a meta é de 45 mil postos;
3. O Programa de Informática, que tem em vista instalar, a partir de 1997, 250 mil computadores
nas escolas. Os mesmos estarão em rede e acoplados à televisão, servindo de apoio às ativídades em
sala de aula.
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Com base nas publicações da TV Escola e do
"Salto para o Futuro", registramos um esforço aliamente elogiável de atuallzar as escolas, que ainda
utilizam em grande parte tecnologias do século XIX,
enquanto o aluno, em sua comunidade, senão também em sua casa, dispõe de acesso às tecnologias
eletrõnicas, criando um contraste deprimente com o
curriculo escolar. A introdução das novas tecnologias na sala de aula leva provavelmente à modificação das condutas do professores e dos alunos e tem
a vantagem de levar aos mesmos, em breve prazo,
o fluxo de novos conhecimentos. As atividades em
tela são também realizadas em grande escala, conforme convém à educação a distância, contribuindo
para reduzir significativamente os custos unitários.
No entanto, esse mesmo gigantismo cria dificuldades pelas dimensões do País, pelas diversidades
culturais, pelo número de ateres envolvidos (União,
Estados, Municípios, órgãos financiadores internacionais, etc.) e pela complexidade das ações envolvidas. Também a mfstica das tecnologias apresenta
o risco de levar a crer que equipamentos e programas eletrõnicos são determinantes ou suficientes
para o êxito da educação a distância, quando a história da tecnologia educacional no Brasil revela que
todo esse aparato, por melhor que seja, tem a sua
efetividade dramaticamente reduzida em virtude de
falha de seres humanos na base, isto é, de gestores
regionais e locais e da recepção organizada. Dificuldades nessas áreas são típicas de pafses menos
desenvolvidos e os levam freqüentemente a perder
quase todos ou a maior pane dos beneffcios.
Embora sem proceder a uma pesquisa científica, este Consultor apresenla algumas observações:
• Seguindo as instruções do material enviado
pelo correio às escolas, existe grande dificuldade de
sintonizar a programação, com o auxmo de uma antena par<iibólica de qualidade. O que ocorrerá em
Manicoré ou em Urucurituba?
• A programação do "Salto para o Futuro" é excessivamente centralizada nas experiências de escolas particulares do Rio e de S. Paulo. Participantes de telepostos organizados, que são necessariamente professores da rede pública, observaram
esse hiato em face da sua experiência. A TV Escola,
que trabalha com a base nacional do curriculo, tem
em vista desenvolver a Programação Bem-te-vi,
para abordar a identidade cultural de cada região.
No enlanto, a questão aponlada por especialistas é
que, apesar da realização de pesquisas de acompanhamento e avaliação, a maior parte do pessoal da
produção e gestão nunca observou um teleposto

Julho de 1996

nem teve, portanto, contato direto com os seus clientes.
• A análise dos "Cadernos da TV Escola' ('Escola Hoje' sobre gestão e 'Conversa de Professor"
(Ciências, Língua Portuguesa, Livros etc .•• , Viagem
de Leitura e Matemática) revelou tratar-se de material muito pobre para os propósitos de educação a
distância. Os textos, embora em si bem elaborados,
dificilmente serão compreendidos pelo público-alvo;
fazem escasso uso de ilustrações e mesmo de recursos de diagramação. Enfim, serviriam de apoio
para o ensino presencial de outros públicos, mas
não à educação a distância.
* Há escasso uso da interatividade, que a implantação de computadores, possivelmente a partir
do próximo ano, pode até superar. Existem, entretanto, meios mais baratos, que são pouco utilizados.
Um exemplo é o fax, que aparenlemente é subutili.zado, inclusive pelo 'Salto para o Futuro•.
Trata-se, portanto, de atuação que apresenta,
como seria de se esperar, luzes e sombras. Ainda
que os seus resultados sejam pobres, poder-se-ia
dizer que, se é ruim com ela, pior sem ela. Todavia,
quanto menor a qualidade dos serviços, menores os
impactos positivos e maior o desperdício de recursos. Como condicionante dos problemas técnicos,
há necessidade de se destacar, em seguida, questões administrativas e financeiras da maior importârr
cia, que podem contribuir para que as atividades em
foco sejam um notável êxito ou um grande fracasso,
no último caso comprometendo outras iniciativas
que venham a surgir no campo.
Daf o desempenho das atividades pode ser gravemente comprometido pelas seguintes questões:
• A Secretaria de Educação a Distância, recém
criada e ainda não regulamentada, depende de outrem para execução financeira. Ora, a autonomia administrativa e financeira é essencial para o bom andamento de programas como estes, do contrário, ficam enredados numa teia de trocas e de inércia burocrática, tfpica das grandes administrações públicas.

• As fontes apontam para o subfinanciamento
dos programas. Foi declarado que as necessidades
para este exercfcio financeiro são de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) ou supostamente R$ 0,32 (trinta e dois centavos de real) por aluno,
mas apenas R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), aproximadamente, estariam assegurados no
Orçamento Geral da União. A Secretaria conta com
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do FNDE para
a produção e está negociado recursos (necessaria-

--~-----------------~
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mente limitados) do Banco do Mundial, Banco lnteramericano de Desenvolvimento e outras fontes.
Contar com recursos inerciais do orçamento pode levar à acomodação, mas a incerteza de meios reduz
o ritmo de realizações, afasta pessoal qualificado e
leva a grande insegurança. A experiência ensina que
a corda bamba tem vantagens, mas não pode ser muito bamba, sob pena de perder-se o equilibrista.
• A complexidade das ações e a multiplicidade
dos atores envolvidos podem deixar o MEC em situações difíceis, ao passo que, aó mesmo tempo,
conduzem ao desempenho desigual e a sérios tropeços de execução. O sucesso depende da prioridade concedida aos programas pelos Estados e Municípios, da sua capacidade financeira de complementar os recursos e das boas relações entre os três níveis de governo na educação, cujas atribuições ainda não são claras, quer na Constituição Federal,
quer nas Constituições Estaduais, quer na Lei Complementar prevista pela primeira, até hoje não aprovada Há necessidade também de apoio da área
económica de cada governo subnacional, para alocação e liberação, a tempo, das verbas necessárias.
Por outro lado, a grandiosidade das tarefas contrasta com a "cultura de balcão" prevalecente no funcionamento da maioria dos órgãos públicos. A rotina
das ações, o estilo de apagar incêndios, de resolver
tudo com atraso, a falta de preocupação e de conhecimento de custos e a tendência de procrastinar decisões, porque os recur5os financeiros estão sempre
atrasados (e quanto mais lento o fluxo das decisões,
menor é também o fluxo de despesa pública), criam
um clima desfavorável ao sucesso da educação a:
distância.
As dimensões da empreitada e a necessidade de
um governo quatrienal deixar resultados duradouros
exigem condições de execução ágil de um projeto.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, embora
ambiciosas na sua concepção, as atividades planejactas ou executadas pela Secretaria de Educação a
Distância do MEC apresentam alta potencialidade
de transformação e atualização da escola fundamental. A prioridade ao porte das escolas e às quatro primeiras séries do ensino fundamental corresponde a um delicado equilíbrio entre custos e benefícios. No entanto, não se eStão verificando, a nosso
ver, as condições administrativas e financeiras para
o êxito, uma vez que a capacitação adequada do
pessoal, a organização dos telepostos e a utilização
eficiente e eficaz dos recursos eletrõnicos podem
ser prejudicadas pela falta de gestão e financiamento condizentes e de entrosamento entre esferas go-

~~~~~---~-~~-~
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vernamentais. A existência de licitações sub judice

~

em alguns Estados, além de outros fatos, é sinal da
lentidão e da falta de compromisso das paquidérmicas burocracias públicas.
Desenham-se, portanto, dois cenários extremos. No cenário otimista, essas dificuldades são superadas e, apesar de desigualdades de desempenho, consegue-se êxito na maioria dos Estados e
Municípios. No cenário mais pessimista, ocorre o
fracasso e, como existem muitos responsáveis pela
execução, o MEC, criador da idéia e autor da iniciativa, fica com o ónus de ter despendido volumosos recursos sem resultados palpáveis. Estados e Municípios ainda poderão culpar a suposta centralização.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, registro o depoimento da famma do menor Sérgio Leonardo Gonzaga
Cerdoso, em função do drama de seu desaparecimento, enviado pela Deputada Maria Lúcia Prendi,
da ALESP, e offcio ao Presidente Fernando Henri~
que Cardoso sobre o assunto.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU~PRO
NUNCIAMENTO:
OFfCIO N°147/96

Brasma, 1Ode julho de 1996

Exm• Sr.
Fernando Henrique Cerdoso
Presidente da República
Palácio do Planalto, 3° andar
70150-900- Brasília·DF
Excelentíssimo Senhor Presidente,
O crescimento da violência no Brasil vem alarmando em demasiado a sociedade que encontra-se
em pavorosa apelando para a proteção individual
em conseqüência da ausência de competência do
Estado em exercer com responsabilidade e eficiência a garantia de princípios fundamentais dos cidadãos, sobretudo à segurança.
Parcela da sociedade que cresce em percentual significativo, as crianças e adolescentes, com
suas inocência e vulnerabilidades físicas tem sido o
alvo principal dos agentes difusores da violência.
Transformados em mercadorias vem sendo objeto de venda no exterior e também do tráfico de ór. gãos.
O que pode substanciar tais denúncias é o
conteúdo do Ofício G.MLP 098/96, da Assembléia
Legislativa de São Paulo, ~encaminhando relato sobre do desaparecimento, em 28-9-87, do menor Sérgio Leonardo Gonzaga Cardoso.
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Referido expediente encaminho em anexo a V.
Ex" para solicitar atenção ao exposto, pois, faz-se
necessárias medidas institucionais urgentes para
coibir ações criminosas como as relatadas.
Ao ensejo renovo a V. Ex• protestos de estima
e consideração. - Senador Eduardo Matarazzo Su-

plicy.
OF.G.MLP 098/96

Julho de 1996

de Polida Judiciária da cidade de Porto Nacional - Estado de
Tocantins (antigo estado da Goiás}, sobre o desaparecimento
em 28-9--87 do menor Sérgio Leonardo Gonzaga Cardoso, então
com a Idade de 1 ano e B meses.

O depoimento foi prestado à Frente Parlamentar representada na Deputada Estadual Maria Lúcia Prandf no dia 14-5-96
às 12h30mln., na Assembléia legislativa do Estado de São Paulo

São Paulo, 30 de maio de 1996

Exm• Senhor
Eduardo Suplicy
DD. Senador

(ALESP).

O relato reailzado pelos pais. Sr. lzael a Sr' Zulmira, e por
Sérgio Leonardo, apresentou os seguintes dados:

O desaparecimento de Sérgio Leonaraõ- ocorreu em 28
de setembro de 1987, às Bh30min., na chácara de sua avó, na

Excelentíssimo Senhor,
A sociedade brasileira vem assistindo indigna·
da à situação em que se encontram nossas crianças
e adolescentes, o depoimento que segue, trata do
desaparecimento de Sérgio Leonardo Gonzaga Cardoso em 28-9-87 e de seu aparecimento em 12-596. Ao longo desses quase 9 anos, Sérgio Leonardo
passou por
conviveu com seus sequestradores
todo tipo de violência e maus tratos.
O breve relato aqui realizado, aponta a urgên·
cia de medidas institucionais que averigúem, e responsabilizem os envolvidos no tráfico de crianças e
no tráfico de órgãos; permitindo que nosso Pafs se
liberte desta sttuação vexatória.
Apelamos, neste momento para que o drama
que esta famnia viveu e vive, seja passível de solução e acreditamos na sua colaboração para em conjunto darmos um basta a esta situação de horror e
barbárie.
No aguardo de vossa manifestação, renova;
mos nossos sentimentos de respeito e consideração.
Atenciosamente, - Maria Lucia Prandi, Deputada Estadual Frente Parlamentar Estadual pelo Fim
de Tode Tipo de Violência e Exploração Contra
Crianças e Adolescentes.

e

cidade de Porto Nacional, Estado de Tocantins, quando este
brincava com outras dez crianças. A idade de Sérgio Leonardo
na época era de 1 ano e 8 meses. Imediatamente após a cons·

os órgãe pessoas da comunidade, em busca de ajuda

tatação do desaparecimento, os pais procuraram todos
os responsáveis

para localização da criança. Decorridos 9 {nove) meses, o Sr.
~lourival Vicente Ferreira denunciou o Sr. Pedro lzar Neto como
eeqüestrador da criança. A denúncia foi feita à polfcia da cidade
de Porto Nacional, quando o Sr. Lourival afirmou ~balhar
como operador de máquinas na Estância São Judas Tadeu, de
propriedade do Dr. Pedro lzar, situada no Município

d! Nativl-

dade-GO, tendo presenciado conversa entre o Dr. Pedro lzar e
seu gerente Marcos Roberto Molitor sobre o seqüestro de uma
criança que seria levada para São Paulo. Disse ainda que o Dr.
Pedro lzar possuía aviões monomotores

e residia em

São Pau-

lo/Capital, no bairro da Vila Guilherme. Após o depoimento o Sr.
Lourival ficou 4 {quatro) anos desaparecido, e conforme a mãe
do menino Sérgio Leonardo, a Srl Zulmira, foi desencadeado
um longo processo de busca, envolvendo inclusive jornais, para
que o Sr. Lourival reaparecesse. Em 1991, o mesmo foi_ encontrado, alegando estar residindo em Brasília e somente ter voltado por causa de um trabalho. Confirmou a estória em novo depoimento realizado em 7-6-91. entretanto, após um tempo, por
pressões do advogado do Sr. Marcos Molitor, passou

1i

rr:udar

sua versão confirmada.
Continuando sua procura. a SP Zulmira manteve ....... :~+''
com o Sr. José Adauto Duarte- delegado da Polfcia F... ';Hal

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL PELO FIM DE

em Brasílía -, que a auxiliou a dar buscas em locais or.-:!~J ; '.a:k··

TODO TIPO DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIAN·

ria encontrar seu filho, principalmente em cl<fl'lrles aoon'·

ÇAS E ADOLESCENTES

por telefonemas anõnimos. Um telefonema disse el:..«·

São Paulo, 30 de maio de 1996
Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Atendimento

e

Bem~Estar/Comunidade

.!~.e

._ .
abandonado na Bahia, Cidade de Canavieira, distrito <
montes Jadison, em uma Creche Residência (te/: 037-2&4 . .'til
e 037-2872933). O Sr. Morte! - delegado da Polícia Ft:c.:-:.:al

do SOS Criança, Sri Danlzi Oagmar

(PR} entrou em contato com Canavieira e encontraram a c1e. ne

Francisca de Moraes, Coordenadora. a Frente Partamentar Esta-

sobre responsabilidade de um casal que negou a existênci<. oa

e

dual pelo Fim de Todo Trpo de Violência e Exploração Contra

criança. Inclusive a Polícia Federal em Ilhéus foi acionada

Crfanças e Adolescentes colheu o depoimento dos Srs. lzael Sér-

nada encontrou. Outro telefonema anõnimo disse que o menino

gio Mateus da Silva e Zulmira Gonzaga Cardoso, país de Sérgio

apareceu em Londrlna-PR, não sendo possível confirmar tal in·

Leonardo Gonzaga Cardoso, referente ao processo que tramita

fonnação. Estes telefonemas ocorreram nos dias 2-5

na Secretaria de Estado de Segurança Pública, Superintendência

respectivamente.

e 9-5-96
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o menino apareceu no programa da TV

Globo, Domingão do Faustão, com o nome de Claiton Martins Pereira, tendo sido abandonado no Conselho Tutelar da Anápolís/GO,
afirmado que seus pais moravam em São Paulo/capital no bairro de
Vila Guilhenne, próximo do SBT-lV. A identificação imediata pelos
famiüares em Porto Nacional, pois a semelhança do menino com

outros 4 irmãos é muito grande, trouxe os pais a São Paulo, onde
receberam a guarda-provisória da criança por intermédio do Juiz da
Vara da lnfànda e Juventude do bairro do lpirangafComarca da capital -Dr. ,Ad~son Paukoskl Simoni.
··A pafHr de reencontro. os pais, conforme solicitação do Juiz,
provjdenciaraffi o exame de ONA, para confirmação da paternidade.
Neste perfodo estabeleceu-se um diálogo entre o menino e seus
pais sobre os 8 anos que estiveram separados. Sérgio Leonardo
passou a contar-lhes, inidalmente de maneira confusa e a cada dia
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Leite•, localizada na BR-174. estrada ManausiBolívla- e seria o
local onda as crianças são levadas, para em seguida serem

vendidas ou ·~. O menino afinnou conhecer dois pilotos
que faziam as viagens com os meninos; um deles de nome Zé
Augusto.
Foram fomecldos os seguintes telefones de pessoas que colaboraram com os pais: Delegado Policia Federal, Dr. José Adauto

Duarte- (061) 226-0423, Dr. Muriel, Polfcia F-ral (PR) (043) 3241314, 324-6168, o menino forneceu al1da o telefone de Sérgio,
dono da fazenda 7 Estrelas (MG) e do Gerente da Emprasa Gorltifo
(011) 685-1303 (SP) (011) 685-1099 (SP) e (031) 273-1255 (MG).
Ciente da responsabilidade frente à gravidade dos

aconte-

cimentos apontados neste depoimento, Frente Parlamentar Estadual pelo Fím da todo tipo de VIolência e exploração contra Crian-

mais coordenada, que estivera com uma senhora de nome Dina

ças e Adolescentes, vem solicitar a Imediata investigação dos tatos apresentados e punição da todos os responsáveis. Mesmo

juntamente com mais dez (10} crianças em uma fai:erida de Ma-

considerando os aspectos confuso, às vezes pouco esclarecedo-

naus.

vez que fugiu teve como castigo suas unhas arrancadas e na segunda vez um braço seu foi quebrado, e na terceira vez disse ter

res do depoimento, e até mesmo os possíveis exageros ou fantasias que porventura os envolvidos possam revelar, é fato que as
infonnações são estarrecedoras, necessitando investigação detalhada e punição exemplar dos responsáveis. Muito se houve falar
do tráfico de crianças e adolescentes e do tráfico de órgãos. Já

conseguido chegar em Anápolis (GO), onde um certo Sr. João
da empresa de Onibus ltapemirim lhe deu roupas e o levou
ao Conselho Tutelar de Anápolis (GO). Disse ainda ter sido
ameaçado de morte, caso contasse algo a alguém, por 5
(cinco) homeris, que constantemente- trazíam CrfãnçaS para- a

existem dados em diversas instibJições e denúncias das J!lé!IS diferentes tocandades. Urge uma ação conjunta de todos &queres
que desejam fazer de nosso Pafs um Brasil..ck:ladão, um Brasil
desenvolvido e solidário. Não podamos nos calar. temos que dar
uma basta a esta situação da horror e barbárie.

fazenda, crianças estas que muitas vezes eram vendidas
para outros países por sua •mãe• 0 1 Oina, que os levava
para a Boi Ma. Disse também ter conhecido os seguintes locais: Favela da Roclnha (AJ), Bolívia, Praia Ponta Negra,
Teixeira de Freitas (BA), Feira de Santana (BA), Santarém-

Confiamos que nossos goveman~es sa responsabilizarão
pela segurança da tamma envolvida, pela apuração dos fatos e situações aqui expostos e pela punição exemplar dos responsáveis.

Fugiu 3 vezes deste local e por duas vezes foi reencontrado
pela Sei Oina, que se dizia sua mãe, e o levou de volta. Na primeira

Parantins (PA), Maringá (PR), Ilhéus (BA). Afirmou que os
responsáveis usavam nomes diferentes permanentemente.

O presente relatório da Frente Parlamentar Estadual pelo
Fim de todo lipo de Vlolênda e Exploração contra Crianças e
Adolescentes está sendo encaminhudo aos seguintes organismos
e instituições:

Suas viagens eram feitas. com o apoio dos gerentes das empresas ltapemirim, Gontijo/BH e São Geraldo. Conforme
suas lembranças, os ónibus eram muito bonitos e confortá-

-Comissão Direitos Humanos da Câmara Federal

veis. Vez por outra, Sérgio Leonardo diz ter ficado nas fazendas destes gerentes que lhe conseguiam passagens para

-Deputada Marilú Guimarães (titular)

-Deputado Hélio Bicudo (Presidente)
- Deputado Nilmárlo Miranda (titular)

viajar. No episódio de quebra de seu braço disse ter sido
hospitalizado no Hospital ·2a· em Manaus, de onde fugiu,

- Ministério da Justiça
-Sr. Nelson Jobim
- Conselho Nacional de Direitos da Defesa da Criança

tendo sido reencontrado na Fazenda-Escola por sua •mãe•
Oina. Afirmou também que o gerente da empresa Gontijo se

do Adolescente (CONANDA)
-Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

chama Juarez Sérgio. Confirmou ter ouvido em telefone que
seria vendido para a Alemanha e, por este motivo viajou até
a Bolívia, mas ComO não deu certo sua mãe mandou--o roubar

nas ruas.
O menino disse ainda ter presenciado a morte de duas
crianças que tiveram seus órgãos extirpados e colocados em um
saco plástico com gelo, por meio de uma •cirurgia• realizada por
um •doutor". Este fato

tez com qtJe fugisse

pela segunda vez da

fazenda. Por fim cfisse que a fazenda se chama •Fazenda Benedito

- Conselho Estadual de Direitos da Criança

cente (CONDECA):
-São Paulo

-RIO de Janeiro
-Paraná
-Bahia
-Tocantins
-Goiás
- Minas Gerais

e do

e

Adoles-
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-Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania- SP

- Dr. Sellsário dos Santos Júnior
-secretaria da Segunmça PUblica do Estado da São Paulo
-Dr. José Afonso da Silva
-secretariada Criança, Fammae Bem-Estar5ociai-SP

- Sr' Marta Godinho
- Ministério Público do Estado de São Paulo
-Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula
- Minislérlo Público dos Estados do Rio da Janeiro, Minas

Gerais, Paraná Bahia. Tocantins e Goiás.
- Assembléia Legislativa dos Estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Paraná, Bahia, Tocanti"c:. ~ Goiás.
-Deputada Federal Teima de Souza
- Deputada Federal Marta SUplicy
-senador Eduardo Supllcy
- Senadora Marina da Silva - Entidades representativas

dos Direitos da Criança e do Adolescente:
- Movimento NaclonaJ da Meninos e Meninas de Rua
(MNMMR)
-Pastoral do Menor
- OAB- Ordem dos Advogados do Brasil

-Anistia Internacional
Maria Lúcia Prandl, Deputada EstaduaVPT Frente Parlamentar Estadual pelo 11m de todo tipo de Violência e Exploração

contra Crianças e Adolescentes.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia deixar de ocupar hoje a tribuna desta Casa para manifestar meu regozijo diante de um fato que, a bem da
verdade, há quase dez anos vimos lutando e, finalmente, vejo concretizado: a definitiVa solução para a
até então angustiosa situação de indefinição pela qual
passavam os servidores públicos da União em serviço
nos ex-Territórios Federais, em particular no Estado de
Roraima que temo a honra de aqui representar.
Ontem, S~. Presidente, tivemos nós, o Governador Neudo Campos, os Deputados Alceste Almeida,
Francisco Rodrigues, Luiz Barbosa e eu própria, a gratilicanle certeza manifestada pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro Bresser Pereira de que os mais de 8.000 servidotes lotados em nosso Estado lá permanecerão. Nenhuma demissão se fará e, mais que isso, todos terão

seu definitivo cadastramento no SIAFI, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.
Mais ainda, Sr. Presidente, esses mesmos beneffcios e garantias se estendem aos aposentados.
Sua Excelência, o Ministro Bresser Pereira, concedeu entrevista neste sentido e tivemos nós a grata
satisfação de estar presentes na ocasião.

Julho de 1996

Outra boa notícia é a de que ainda nesta segunda feira próxima, dia 15, todos esses servidores
receberão seus proventos relativos ao mês de junho
e já a partir do mês de agosto os depósitos serão
efetuados diretamente em suas contas correntes
através do Sistema Integrado de Administração FInanceira, o SIAFI. Neste sentido o Governador Neudo Campos assinou hoje mesmo um convênio onde,
além do Governador, puseram suas assinaturas os
Ministros da Administração e da Fazenda.
Estas, Sr. Presidente, as notícias que não poderia deixar de dar a esses laboriosos e abnegados
servidores. Há muito, e sou testemunha ocul'lr de
sua angústia, viviam o horror de urha situação indefinida. Não raras vezes pessoas inescrupulosas usaram sua aflição para inflamar ãnimos e criar falsas
expectativas com o único objetivo de tirar proveito
da situação. Por isso esse meu regozijo de agora,
pois nunca, em momento algum, desacreditei de
uma solução e sempre empunhei com esses servidores a bandeira da esperança que jamais deixamos
morrer. De seu lado fiquei nos momentos mais diffceis, dando-lhes palavras de conforto e cobrando
das autoridades urna definitiva solução. Aliás, neste
momento deixo de lado a modéstia e digo, com orgulho, que foram nossas, do então Deputado 9ttomar Pinto e Deputada Marluce Pinto, as emendas
constitucionais, ainda no Congresso Constituinte,
que desde aquela época visavam garantir a esses
servidores o que hoje, finalmente, vejo consumado.
Parabenizo, pois, a todos esses servidores. É dele a
vitória de hoje. A ele, e somente a ele, é outorgado o
direito de festejar esse momento, pois que nunca
quedaram diante das incertezas, dos boatos e não
se deixaram levar por falsos pregadores da desilusão. A nós, seus legítimos representantes e que
com eles permanecemos fiéis à sua causa, restanos aplaudir de pé essa merecida conquista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h15min.)
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Ata da 10! Sessão Não Deliberativa
em 15 de julho de 1996
2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs: José Samey, Va/mi( Campelo, Joel de Hollanda,
Ademir Andrade e Beflo Parga.
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
..
__ , · ·
Sobre a mesa, expedient~ que' passo a ler.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE

N°'567196, de 28 de junho de 1996, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 459, de
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda..
As informações parciais foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O requerimento aguardará na Secretaria-GJféll da Mesa as informações complementares.

MENSAGEM

AVISO

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
DA PREsiDÊNCIA DA REPÚJ;!UCA .

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N°198, de 1996 (n• 670/96, na origem), de 11
do corrente, referente ao Projeto de Lei n• 3, de
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a .abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça
Elettoral, crédtto suplementar no valor de cento e
cinqüenta milhões, duzentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e nove reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n• 9.291, de
11 de julho de 1996.
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N• 240/96, de 5 de julho de 1996, do Ministro
dos Transportes, referente ao Requerimento n• 527,
de 1996, do Senador Gilberto Miranda.
N• 568/96, de 28 de junho de 1996, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 1.501, de
1995, do Senador Eduardo Suplicy.
N• 862/96, de 12 de julho de 1996, do MinistroChefe da Casa Civil da Presidência da Repllblica,
referente ao Requerimento n• 546, de 1996, do Senador Lauro Campos.
N°1.322196, de 10 de julho de 1996, do Ministro da Justiça, referente ao Requerimento n• 528, de
1996, do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

NO 114/96, ae 11 de julho de 1996, referente ao
Requerimento n• 97, de 1996, do Senador Eduardo
Suplicy, esclarecendo a impossibilidade de prestar as . informações solicitadas, pelas razões que menciona.

Os esclarecimentos prestados foram
encamil)hados, em cópia, ao requerente.
O 'requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O expediente lido vai à publicação.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão, por cessão do nobre Senador José Fogaça.
S. Ex" dispõe de vinte minutos.

O SR. EDISON LOBÃO PRONUNCIA
DISCURSO OUE, ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
S. Exl dispõe de até vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a abertura comercial terá sido, talvez, o
fato mais auspicioso e saudável para a economia
brasileira nos últimos anos.
O Brasil viveu durante muito tempo, durante
décadas, um falso capitalismo, um capitalismo sem
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capital e sem risco, porque as empresas se formavam, em grande parte, com créditos de bancos oficiais, subsidiados e tinham como seu cliente principalmente o Estado, em seus três níveis, e ficavam
absolutamente a salvo de concorrência dos importados, protegidas por barreiras intransponíveis, tarifárias e não-tarifárias.
A abertura começou a mudar esse quadro, Sr.
Presidente. As empresas, desafiadas pela concorrência estrangeira, tiveram de se adaptar, de fazer
"enxugamento" e de se preocupar com custos; foram
obrigadas, enfim, a ser competitivas. O consumidor
foi o grande beneficiário, seja por força dos preços
mais baratos, seja por dispor de uma oferta de produtos de melhor qualidade.
Esse processo salutar está, ao que parece,
ameaçado. O Governo começa a recuar em várias
frentes. Já recuou nos têxteis, nos calçados, nos automóveis e, agora, nos brinquedos. É verdade que
existe dumping sendo aplicado; há produtos estrangeiros sendo vendidos aqui a preços abaixo do custo, principalmente os de origem asiática, da China e
de alguns dos "Tigres" menores.
Mas o que faz o Governo? Em vez de fixar cotas aos pafses que aplicam o dumplng, ergue uma
barreira tarifária de até 70%, punindo, portanto, produtos de outras origens, de países que não praticam
concorrência desleal e restabelecendo, assim, reservas de mercado que eu prefiro chamar de reservas
de caça de empresas predadoras.
Recebi, na semana passada, um fax da Federação das Indústrias do Amazonas, pedindo apoio
contra uma ameaça que já se delineia no Ministério
da Indústria e Comércio: proibição à importação de
cimento, a fim de manter o monopólio de uma empresa do meu Estado. Em Manaus existe a única fábrica de cimento da Amazônia Ocidental, que cobra
o preço mais alto de todo o País: R$7,00 a saca,
preço bem superior ao praticado no Sul, no Sudeste
e mesmo no Nordeste. Tem um monopólio virtual,
porque protegida pela longa distância.
Essa emprésa, de um dos dois grupos dominantes do setor em nosso País, goza de incentivos fiscais
talvez como nenhuma outra nesse rámo no Brasil:
isenção de !PI, de Imposto de Renda e devolução de
grande parte do ICMS, no entanto, cobra, em Manaus
- repito- um dos preços mais elevados do País.
Sr. Presidente, as empresas de construção civil
em Manaus conseguiram importar cimento de firmas
venezuelanas e de estatais cubanas. Depois de uma
longa viagem, acrescido do pagamento de fretes, o
cimento importado está chegando ao meu Estado a
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preços mais baixos do que o cobrado pela indústria
instalada naquela cidade.
O monopólio foi quebrado dessa forma, e a
empresa atingida, em vez de cortar custos, tomadose, assim, competitiva, sob a alegação discutível de
dumping, já solicitou ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo a proibição de importação
de cimento estrangeiro, consequentemente, insistindo em manter monopólio.
Consta que o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo já iniciou uma investigação
para verificar a procedência da alegação feita por
essa empresa. Vou acompanhar de perto, Sr. Presidente, essa investigação e entrarei em contato com
o Ministro Francisco Domelles, acompanhando a
apuração da existência ou não .dessa prática de
dumping. E ainda que seja assim, Sr. Presidente,
se o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo tiver de aplicar medidas de salvaguarda, em face
da comprovação da concorrência desleal, que exija
dessa empresa, privilegiada em termos de incentivos fiscais, que reduza seus custos e seus preços
···
·
dentro de um prazo razoável.
O que não pode haver, Sr. Presidente, é um intolerável retrocesso no processo da abertura, para. que
se protejam empresas ineficientes e monopolistas. ·
Em meu passado, fui inocente útil, portando
bandeiras nacionalistas em defesa, ingenuamente,
de oligopólios e monopólios neste País. Arrependome muito por ter agido assim Espero, portanto, que
não voltemos atrás, para transformar novamente O'
País, repito, numa reserva de caça desses predado-

res nacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nos
termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno
do Senado Federal, concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães para uma comunicação inadiável, pelo prazo de até cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, tenho reiteradamente falado do estado das
estradas no Brasil. Sábado passado, o Jornal Nacional apontou, com dados estatísticos, que 95%
das estradas federais estão ein péssimo estado de
conservação e, dando razão a tudo que tenho dito,
citou várias BRs no Estado da Bahia, em que o estado de calamidade é total.
Quarenta e oito horas antes, o Ministro dos
Transportes estivera em Petrolina e declarara que
iria corrigir faltas do seu Ministério em relação às estradas baianas, em particular a 407, que liga Senhor
do Bonfim a Juazeiro, e em outras que apontei em
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meus vários discursos da tribuna do Senado. Se não
tive a ventura de receber uma satisfação do Sr. Ministro Odacir Klein, pelo menos ouvi, muito feliz,
essa declaração de S. Ex" na televisão local.
O que espero é que seja cumprida a palavra do
Ministro. E mais ainda em relação a essas estradas
a que me referi. Isso é importante, porque o estado
de calamidade das estradas federais no Brasil é total, mas, na Bahia, essa calamidade ainda é muito
maior.
O ilustre Senador Jader Barbalho fez um requerimento para o Ministro vir ao Senado - certamente o
Ministro deseja vir- para prestar satisfações em relação a essa siluação das rodovias nacionais.
Tenho certeza de que S. Ex" não desejará vir à
tribuna, depois de-reclamações de mais de um ano,
sem tomar providências efetivas em relação a esse
assunto, até porque a alegação de permanente falta
de recursos não poderá ser aceita por qualquer Senador. Acreditamos piamente na seriedade do Ministro e sabemos que S. Ex", vendo essas estradas e
fazendo declarações como as que fez em Petrolina,
e a continuar a falta de recursos, S. Ex" certamente
não ficará no cargo •.
Portanto, creio que o Ministro virá aqui, já trazendo as provas evidentes de novos trabalhos ou de
trabalhos, porque não existem antigos, em relação a
essas rodovias federais no meu Estado, que contrastam com as rodovias estaduais, que, como salientei; estão em muito bom estado.
Por isso, mais uma vez, apelo para V. Ex" que
faça chegar as minhas palavras ao Sr. Ministro dos
Transportas, na esperança que estou, agora mais

ainda, de queele~mpm-sua-palavrade homem público, homem público de muito mérito, do Rio Grande do Sul, que está servindo ao Governo Federal, e
realize· essas obras indispensáveis para a Nação e
para a Bahia.

Durante o discurso do Sr. Antonio carIas Magalhães, o Sr. Valmir Gampelo deixa
a cadeira .da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Joel de Hollanda.
O SR. NABOR JÚNIOR -Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Tem
V. Ex" a palavra para urna comunicação e dispõe de
cinco minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para urna
comunicação.) -Sr. Presidente, sro• e Srs. Senadores, acabei de ouvir o pronunciamento do Senador
Antonio canos Magalhães a propósito da situação
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das rodovias brasileiras. Eu também, como S. Ex",
tive a oportunidade de assistir ao Jornal Nacional
nesse último fim de semana, que, inclusive, mostrou
a precariedade da maioria das rodovias que cruzam
meu Estado.
Conhecendo, como conheço há muitos anos, o
Deputado Odacir Klein - fomos colegas na Câmara
dos Deputados em duas legislaturas -, tenho certeza
que S. Ex" atenderia de bom grado a uma convocação do Senado Federal para vir expor nesta casa a
situação da Pasta que dirige. Faço, portanto, um
apelo ao Senador Antonio Canos Magalhães para
que S. Ex" formalize requerimento de convocação
ao Ministro dos TranspOrtes, Deputado Odacir Klein,
o qual terei a maior satisfação de subscrever. Tenho
certeza de que o Ministro dos Transportes virá a
esta casa.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- O Ministro
gos Transportes já foi convocado.
O SR. NABOR JÚNIOR - Já foi convocado?
Então, acredito que o Sr. Ministro deve estar se
parando para vir ao Senado expor a real situação de
seu Ministério e, também, para demonstrar a sua
boa vontade em resolver essa situação.
;.
Sabemos que o estado de conservação das rodovias brasileiras se agravou consideravelmente
desde a promulgação da nova Constituição Federal,
porque foi excluída de seu texto a contribuição rodoviária que incidia sobre a comercialização de petróleo e era responsável pela formação do chamado
Fundo Rodoviário Nacional. Esse fundo rodoviário financiava, na maioria das vezes, não só a recuperação, mas também a construção de rodovias.
Infelizmente, naquela ocasião, o Congresso
Cõnstítuinte-entendeii por bem extinguir eSsli contri~
buição e, a partir daí, o Ministério dos Transportes ficou sem recursos para fazer a conservação da malha rodoviária nacional, que é bastante longa e realmente está em situação precária. Isso não se deve
exclusivamente ao atual Governo, é uma situação
que já vem de algum tempo.

pre-

Há necessidade de se fazer investimentos consideráveis nessa área. Não podemos admitir a existência, em um País de dimensões continentais como
o Brasil, de rodovias em estado de conservação tão
precário.
A rede ferroviária nacional já foi destruíde. Hoje
praticamente não se usa mais o transporte ferroviário, que tantos e assinalados serviços prestou no
transporte de carga e de passageiros em várias regiões do País. Estamos limitados à utilização do
transporte rodoviário.
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O transporte marítimo tembém foi totelmente
desmantelado. Havia antigamente várias empresas
.de navegação, algumas estatais como o Lloyd Brasileiro e a Companhia Nacional de Navegação Costeira, além de várias outras emPresas que faziam o
transporte de porto a porto, levando mercadorias e
passageiros.
Como disse anteriormente, as ferrovias estão totalmente destruldas. Então, só nos resta hoje a rodovia
como meio de transporte. Precisamos, portanto, recuperar essa rede viária nacional. Por isso, tenho certeza
de que o Ministro Qdacir Klein atenderá de bom grado
à convocação do Senado Federal para apresentar aqui
o seu plano de trabalho e também dizer aos Senadores que é necessária a alocação de mais recursos
para a sua Pasta a fim de que seu Ministério possa
CUffiPrir com suas reais finalidades.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra o nobre Senador Valmir
Campelo. S. Fx• dispõe de até vinte minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, SRA.s. e .Srs. Senadores, a população do Distrito Fedéial assistiu nesse final de semana, através das televisões e dos jornais, a uma verdadeira batelha campal.

Policiais e fiscais do Governo do Distrito Federal valeram-se de extrema violência contra cidadãos,
inclusive contra senhoras, que tentavam imPedir a
derrubada de casas construídas em chácaras situadas na Colônia Agrícola Vicente Pires, uma gleba localizada entre as cidades do Guará e Taguatinga.
Alegando irregularidades, o Diretor Executivo
da Fundação Zoobotânica justificou a derrubada das
casas dizendo que os arrendatários parcelaram as
chácaras e venderam os lotes, e que isso é vedado
pelo contrato que assinaram, através do arrendamento, com o Governo.
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, se as
casas estavam sendo construídas irregularmente,
por que a fiscalização permitiu que fossem erguidas? Que crttério absurdo é esse de permitir ao cidadão alimentar o sonho da casa própria, gastar todas as suas economias comprando material de
construção e, depois, com um verdadeiro aparato de
guerra, promover a demolição de casas inteiras?
Segundo consta, as cenas de vandalismo patrocinadas pelo Governo do Distrito Federal se deram ao arrepio da lei. Moradores que compareceram
hoje de manhã ao meu gabinete informaram que a
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Fundação Zoobotânica não dispunha de mandado
judicial para realizar o quebra-quebra•
A verdade dos fatos é que o Governo do Professor Cristovam Buarque pratica mais uma agressão gratuita contra Brasfiia!
O responsável por essas irregularidades, no final das contes, é o próprio Governo do Distrito .Federal.
·'
Primeiro, porque houve negligência da fiscalização, que permitiu maldosamente que os cidadãos
prosseguissem com as construções ditas irregulares.
Segundo, porque prometeu o que não poderia
cumprir, pois foi o próprio Governador que assegurou, antes da posse, que em menos de um mês regularizaria todos os condomínios_ Transcorrido um
ano e meio de gestão; a·sttuação aintinua tão caótica ou pior do que antes.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, as
atrapalhadas do Governo não param por aí!
Tendo prometido mundos e fundos à população para ganhar a eleição, o Governador Cristovam
Buarque caiu em descrédtto perante o povo de ~ra
sma e está chefiando o goveníó )(lái);i impopular que
o Distrito Federal já teve e um dos mais impopulares
do nosso Pais.
ComPletamente alienado dos problemas de Brasma, de suas cidades satélites, do entorno e da região
geoeconômica, cuja realidade, aliás, conhece mutto
pouco, o Governador Cristovam Buarque encof1tfá-se
neste momento em Paris e também lá se encontrava
na hora do tumulto da derrubada das casas.
Fazendo o quê, Srs. Senadores? Buscando recursos para combater o desemprego do Distrito Federal? Não, nada disso, Sras. e Srs. Senadores. Na
entrevista de hoje ao Correio Braziliense, o professor Cristovam Buarque disse que estava buscando
alternativas para uma nova "esquerda". Estava. discutindo utopias. Isso mesmo, discutindo utopia,!(!·,
Tudo isso é muito bonito e seria louváve~ ·se o
Distrito Federal não estivesse explodindo com mais
de 140 mil desemPregados; com a violência crescendo, verliginosamente; com a falta de atendimento médico adequado à população e com perigoso
descontentamento do funcionalismo, que já começa
a paralisar o governo.
A crise com o funcionalismo, diga-se de passagem, só tende a agravar-se.
Tendo prometido paraíso à categoria dúrante
as eleições, o governador anda promovendo uma
verdadeira caça às bruxas em cima do funcionalismo público local: reduziu os vencimentos de quem
ocupa cargo em comissão; acabou com o FAS; reduziu o abono devido ao pessoal do setor de saúde;
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e cortou o ticket alimentação, principalmente dos
professores.
O SR. Laura Campos - Permite V. Ex" um
aparte?

O SR. VALMIR CAMPELO -Ouço com muita
satisfação V. Ex", nobre Senador.
O Sr. Laura Campos- Nobre Senador Valmir
Campelo, o que me chama a atenção em seu pronunciamento é o fato de que sendo V. Ex", no nível
federal, um defensor intransigente das medidas impostas pelo FMI e aceitas pelo Governo Fedem!, colocadas em prática através de planos de demissão
de funcionários públicos, através de planos de arrocho, através de planos que levaram para 1 milhão e
330 mil o número de desempregados em São Paulo,
e o fato de que o Governo Cristovam tendo recebi·
do, aqui no Distrito Federal, uma herança que V. Ex"
conhece tão bem, porque profundo conhecedor dos
problemas do Distrito Federal, a herança do Gover·
no Roriz, com um desemprego enorme e o inchaço
de Brasma, invadida em virtude da distribuição de lotes promovida pelo Sr. Roriz e seus amigos. Muitos
faziam fila para a distribuição de lotes em diversos
pontos de Brasma. Diante dessa situação, o que me
causa estranheza é o fato de que V. Ex" seja um crf·
tico tão acerbo da política do Governo do Distrito Federal naquilo que ela tem em comum com a política
adotada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelos seus apoiadores. Isso parece-me bastante estranho. V. Ex" esquece-se também de que Bra·
sma recebeu agora a primeira colocação no Brasil,
em termos, por exemplo, de educação de I e 11
graus. O Governo de Brasma, apesar da restrição de
recursos imposta pelo Governo Federal, tem apresentado, modestamente, uma série de inovações,
como o banco popular e a bolsa-estudo e várias outras
medidas, que já estão dando resultados. Além do
mais, a legalização de condomínios e de áreas que foram loteadas no tempo do Governo Roriz já está sendo providenciada rapidamente pelo esiorçado Governador Cristovam Buarque. É óbvio que S. Ex" teve
compromissos no exterior. No dia 14 de julho, participou, ao lado do Presidente Jaoques Chirac, das comemorações realizadas em Paris. Penso que o Governador está bem acompanhado e está enriquecendo as
suas experiências para no seu retomo, obviamente,
mostrar que o seu Governo tem melhorado, dia a dia,
apesar dos pesares, apesar da proximidade com o Governo Federal e da imposição de medidas que tenho a
certeza de que S. Ex" não tomaria se não tiVesse liber·
dade financeira e tributária, enfim se tivesse plena liberdade de ação. Muito obrigado.
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O SR. VALMIR CAMPELO - Não há de quê.
Apenas não concordo com V. Ex", porque não sou
defensor do FMI. Nunca fiz nenhum discurso defendendo ou atacando o FMI. Uma coisa não tem nada
a ver com a outra.
Defendo, sim, e dou sustentação política ao
Governo Federal, mas com liberdade e com independência. Na hora de criticá-lo eu o critico também
com responsabilidade. Não sou um crítico nem um
apoiador irrestrito de quem quer que seja. Realmente, o meu posicionamento aqui é de apoio ao Governo, porque acredito naquilo ele que vem fazendo.
Porém, no momento de votar contra, eu voto!
Como já afirmei, não sou eu quem está contra
o funcionalismo público, não sou eu quem está cor·
!ando o ticket de alimentação, não sou eu quem
está demitindo os funcionários da Novacap - já foram demitidos mais de mil e serão demitidos mais
ge dois mil, esta semana; não fui eu quem cortou os
tlckets de alimentação dos professores. Não sou
quem está contra o funcionalismo público, porque
sou a favor da estabilidade do servidor ~público.
Sempre disse isso. O Governador Cristóva'ln Suarque foi um dos primeiros Governadores a dizer que
é contra a estabilidade. Tenho minha consciência
tranqüila quanto a esse problema.
Estou no meu papel de Senador da República
ao defender o meu Estado e a sua população e ao
manifestar essas preocupações com a situação de
BrasOia, que é cada vez mais caótica, como V. Ex'
também está no seu papel quando critica as medi·
das do Governo Federal.
Era a resposta que gostaria de dar a V. Ex".
Sr. Presidente, numa atitude extremamente
provocativa, recusa-se terminantemente a adiantar a
parcela do 13° salário, revoltando não apenas os
funcionários, mas o próprio comércio em crise já
prolongada.
Os paradoxos não param aí, Sr. Presidente!
O bate-boca do Governador com os sindicatos,
como hoje está no jornal, está se tomando explosi·
vo, deselegante, e ninguém entende mais nada, pois
foram os sindicatos que ajudaram a eleger Cristóvam Buarque Governador.
Sr"" e Srs. Senadores, cumpre-me, como Senador pelo Distrito Federal, condenar veementemente os abusos praticados pelo Governador contra os
moradores da Colônia Agrícola Vicente Pires.
A violência utilizada pela polfcia e pela fiscali·
zação é absolutamente intolerável e injustificada.
Houve exageros, e o poder de polícia foi amplamente extrapolado. As fortes cenas mostradas pelos jor-
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nais televisivos e impressos, como o Correio BrazJ.

llense e o Jornal de Bras~ia, de sábado e domingo, não deixam dúvidas quanto a isso - não sou eu
quem diz; são os jornais que mostram.
Protesto, também, contra o abandono em que
Brasflia se encontra. Os problemas estão se avolumando. Parece que não existe administração, que
não existe governo para enfrentá-los. Não adianta
colocar a culpa no governo anterior, pois já se passaram dezanove meses de administração.
O governante, é preciso dizê-lo, está muito
mais preocupado em discutir o •sexo dos anjos•, nos
auditórios de Paris e de Jerusalém, do que cumprir
com as obrigações que a população lhe confiou.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade,
por cessão do Senador Bernardo Cabral.
O SR. ADEMIR ANDRADE {PSB-PA. Pronun·
cia o seguinte diScurso. Sem revisão do Orador.) -·
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, quero tra·
zer ao conhecimento desta Casa um relatório preli·
minar da visita da Comissão criada pelo Senado Federal ao distrito de Serra Pelada, no Municfpio de
Curionópolis, no Estado do Pará
O Senado Federal criou uma comissão para
acompanhar a disputa entre a Cooperativa dos Ga·
rimpeiros de Serra Pelada e a Companhia Vale do
Rio Doce. No mesmo instante, a Câmara Federal·
também criou uma comissão com esse mesmo objetivo, e também a Assembléia Legislativa criou uma
comissão de deputados estaduais para tratar da
mesma matéria. Todas essas três casas legislativas
- o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a
Assembléia Legislativa do Estado do Pará - decidi·
ram, numa mesma data, mandar a Serra Pelada
suas representações para estudarem o grave problema que lá se instalou.
Quero ressaltar que essa questão começou a
surgir basicamente este ano, quando a empresa
Vale do Rio Doce começou a trabalhar no sentido de
acabar com o Distrito de Serra Pelada. Ela contratou
uma empresa para comprar as áreas em volta da
área mineralizada. Essa empresa comprava as propriedades rurais pelo preço três ou quatro vezes superior ao de mercado, a fim de se tomar dona única
de toda a área. Posteriormente, ela começou ata·
cando as famflias que ainda residem em Serra Pelada. E o cidadão, ao vender sua casa à Companhia
Vale do Rio Doce, por um preço insignificante - 6 mil
reais era o preço médio que a Vale do Rio Doce estava pagando a esses proprietários ·, normalmente
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voltava para o seu Estado de origem ou ia para qualquer outra cidade do Estado do Pará. A Vale fazia a
mudança do cidadão, entrava com um trator destruindo a casa, enterrava todo o material da construção. e não cedia uma telha sequer ciU uma tábua a
quem quisesse fazer uso daquele material que estava sendo destruido: ·
É evidente que isso gerou· uma revolta: dos garimpeiros. Esta revolta se deu porque a Vale dlz que
a área de Serra Pelada, que ela chama agora de
Serra Leste, é dela, e por Isso, evidentemente, quer
limpar a área. Os garimpeiros descobriram aquela
mina em 1979. Trata-se de uma mina que já foi um
grande. eldorado deste Pafs - chegou a ter ao mil
garimpeiros trabalhando dia e noite sem parar; chegaram a extrair 42 toneladas de ouro só da mina de
Serra Pelada.
Esses garimpeiros, ao longo dos anos, trabalharam sem nenhuma ·orientação, sem nenhum recurso· técnico; lrabàlharam de maneira rudimentar,
às cegas. O Governo sempre trabalhou contra o. interesse dos garimpeiros' O Departamento NaciOnal
de Produção Mineral, como a· própria Vale do Rio
Doce, ao longo de uma década e meia~ sabotou o
trabalho daqueles garimpeiros, criando todo tipo de
difiCUldade.

· Nós, como parlamentares, como representantes
do povo naquela região, sempre pedimos à Vale e ao
Departamento Nacional de Produção Mineral que aWO.:
fiassem os garimpeiros, que fizessem a prospecção, a
sondagem, que orientassem onde estava o minério,
que ensinassem técnicas de trabalho sem a U!Jlização
de mercúrio. Mas não. Ao contrário disso, o Governo,
ao longo de todo o 1empo, só sabotou e dificultou o trabalho.
A Vale conseguiu que o Governo Federal lhe
pagasse uma indenização de 60 milhões de dólares,
dinheiro tirado do Tesouro e pago em quatro prestações anuais de 15 milhões, para permitir que os garimpeiros continuassem a trabalhar ali.
Quando o Presidente enviou o projeto ao Con·
grasso Nacional, propondo o pagamento dessa indenização à Companhia Vale do Rio Doce, nós, aqui
no Congresso Nacional, colocamos uma emenda
nesse projeto, que aceitava que se pagasse a indenização à Companhia Vale do Rio Doce, mas que,
em contrapartida, se fizesse um levantamento técnico, topográfico, contábil, enfim, de todas as regras
que determina a legislação do Código de Mineração,
para que fique provado que a área de Serra Pelada
estaria inclusa dentro da área do Decreto de Lavras
n°74.509.
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A Câmara e o Senado aprovaram e, infelizmente, sem fazer nenhuma verificação, o. Presidente
João Figueiredo, naquela época,. vetou nossa emenda. Nossa. emenda não pedia. nada mais do· que a
simples verificação; a .simples ·prova de ·que a .área
pertencia à- Vale para que ela pudesse receber a importância de 60 milhões de dólares, como recebeu.·
Pois bem! De qualquer forma, com essa lei a
Vale se acalmou e deixou os garimpeiros trabalha~
rem. Durante anos e anos, com o processo contínuo
de sabotagem por,parte da Vale, a falta de. preparo
dos próprios• garimpeiros .- de- competência,. de tino
administrativo -, fez com que eles fossem trabalhando de maneira rudimentar, sem nenhum estudo: .Na
verdade, as·dificuldades de. trabalho ·fizeram:com
que a cava fOsSe inundada e o trabalho fosse parali-·
sado.
Os garimpeiros então começaram a abandonar
a região. !l!l· 80. mil garimpeifllS, hpje .temos .1.900
familias cadastrada!> pela Companhia Vale ,do Rio.
Doce no Distrito de Serra Pelada Serra Pelada hoje
já é um dis)rito legalizado pertencente ao. município
de Curionópolis•.~s 1.900 familias vivef1l.e .so-.
brevivem do aproveitamento do rejeito do minério de
Serra Pelada. Aquela cava imensa, aquela monta•
nha que foi removida pelos garimpeiros, continua.
hoje sendo novamente reciclada. e os garimpeiros
continuam. tirando ouro.' ouro. desse i:!Jamado rejeito é que sustenta 1-900 tammas situadas hoje no
distrito de Seria Pelada
·· ·
A Vale; então, depois de enfraquecet O. movimento dos garimpeiros, durante uma década e ·meia,
e diminuí-los de 80 mil para 6
"pessoas, começou, então, a fazer aquilo que sempre lhe pedimos,
a prospecção, e começou a fazer a sondagem para
estudar a área mineralizada.
Isso ela começou a fazer há· cen::a de dois
anos e meio. Protegida pela Polícia Federal, não
permitindo que nenhum garimpeiro ou que a cooperativa tivesse acesso aos furos de sondagem, ela
começou a trabalhar. E nós constatamos isso: eu, o
Senador Edison Lobão, que esteve lá conosco, o
Senador Emendes Amorim, a comissão de deputados federais e deputados estaduais. Nós fomos lá
para ver onde estavam sendo feitos os furos de sondagem. E o que oonstatamos? Constatamos que a
Vale do Rio Doce começou a fazer os furos de sondagem sobre a cava de Serra Pelada, exatamente
onde funciona Serra Pelada. E, a pattir dali, ela foi
estendendo os seus furos, num processo contfnuo.
Não há, aparentemente - e a opinião pública
pode assimilar ao ouvir os meios de comunicação
deste País-, um estudo de sondagem numa área

o

mlr

denominada Serra Leste, como a Vale do Rio Doce
anunciou. Isso não existe. É· uma mentira, uma enganação. O que há é que a Vale começou .a fazer a
prospecção dentro de Serra Pelada.e, através de furos contínuos, chegou a uma distância de Serra Pelada de 800 metros. Há um processo contínuo, há
um mapa. Recebi esse mapa, em caráter sigiloso,
encaminhado pela Vale. Constatei ln .loco que as
sondagens que estão. hoje paralisadas pelos .garimpeiros, a mais distante do centro. de Serra Pelada
está a 800 metros dela, E por quê? Porque o lençol
mineralizado é uma continuidade, sai de Serra· Pelada e se estende por uma distância. que chega a 800
metros de distância.
A Vale contabilizou esse ouro, e já sabendo disso, em janeiro. deste ano, fiZ meu prit;neiro -~ido de
info.rmação a esta Casa. Vinte dias depois, após faplr~
mos o pedido de informação, a Vale. anunciou. à .Nação, o Presidente da República anunciou à Nação a
descoberta de 'uma mina de
ouro.
. ._.150 toneladÍ3s
.
. dE!
'
..
. . Ela mandou uma resposta que não atendia às
nossas reMndicações. Posteriormente fizemos outro
pedido de informação e a-Vale nos envio~ uma resposta que o Senado deve manter sob sigilo •. Até
agora estamos mantendo o devido sigilo. Mas ficou
claro que foi uma mentira a história de que Serra
Leste dista dois quilômetros de Serra Pelada e que
se·ria.independente daquela Esta é uma mentira clara para confundir a opinião pública deste País.
Ora, os garimpeiros, massacrados durante
décadas, ao saberem da notícia de que na área
havia 150 toneladas de ouro, sentiram-se no direito de dizer'qúe áciuilo era deles, da cooperativa, e
que não iriam permitir que a Vale do Rio Doce explorasse aquela riqueza. Então, começaram a tentar negociar, a conversar com a empresa. Em princípio, a Vale não quis conversa de espécie alguma, negou-se a qualquer tipo de diálogo, dizendo
que aquela terra era dela, que ia desmobilizar Serra Pelada, desfazê-la e tirar de lá todos os garimpeiros da região. Posteriormente, a insistência dos
garimpeiros, o fechamento da estrada de acesso à
mina, feita pelos garimpeiros, e a denúncia que fizemos aqui neste Senado, mostrando que uma
Juíza Federal, a Dr. Celene, deu uma sentença
considerando que a propriedade não era da Vale e
condenando os 503 parlamentares a restituir aos
cofres da União a indenização de 60 milhões de
dólares que o Governo pagou indevidamente fez
com que a Vale passasse a admitir um processo
de negociação com os garimpeiros.
Ocorre, Srs. Senadores, que a Vale só admite
hoje negociar com as 1 .900 fammas que moram no
Distrito de Serra Pelada Não admite, em hipótese
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alguma, negociar com os garimpeiros donos dos
barrancos de Serra Pelada. Há um impasse nesse
processo:
Na proposta da Vale foi criada uma tal de chamada matriz social. Fomos verificar in· loco e, conversando com os garimpeiros, percebemos que é
mais um jogo de marketing, é mais um jogo de tapeação-da Companhia Vale do Rio Doce, é mais um
jogo de mentira, de desonestidade, de falta ética, de
falta de princípio. E imaginem V. Ex"s !afia de ética e
desonestidade de uma empresa estatal! Imaginem o
dia em· que a Vale for dos japoneses ou dos austra-· ·
lianos. Como agirá com o !)ovo do Pará, com o povo
do Maranhão, com o povo do Brasil?
E po'r que digo que é desonesta e aética a forma corno a Vale· age? Porque a Vale está tentando
dividir o movimento garimpeiro. Os garimpeiros,
após tentarem toda espécie'de negociação, quando
perceberam que. não poderiam fazer nada, paralisa'
ram os serviços da Companhia. Dizem que os g;trimpeiros seqüestraram pessoas, mas na verdade,
Senador Josaphat Marinho, o que fizeram foi prender, por algumas horas, o trator que estava esmagando as casas e as pessoas que estavam medindo
algumas casas de garimpeiros para serem indenizadas pela vil importância de 6 mil reais. Paga-se um
pouco a mais por aquelas casas fefias de alvenaria,
que têm um quintal ou uma fruteira. O preço médio é
de 6 mil reais, com direito à mudança feita pela Vale.
A Vale do Rio Doce fala a respeito de um projeto de matriz social.
o Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" pOde me dar
um esclarecimento?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Pois não, Senador, com muito prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Ademir
Andrade, como é possível fazer a diferença entre essas 1.906 fammas que a Vale do Rio Doce reconhece e os grupos que vivem nas proximidades, mas
dentro do Distrito de Serra Pelada?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador Josaphat Marinho, na verdade, as 1.900 fammas moram
em Serra Pelada e sobrevivem da exploração de
seu rejeito. As outras fammas não estão dentro do
distrito; são compostas de garimpeiros que, durante
muitos anos, exploraram o garimpo de Serra Pelada,
que foi inundado, não sendo permitido, com isso, a
continuidade da sua exploração. Esses garimpeiros,
então, saíram daquela área porque o rejeito não era
suficiente economicamente para tantas fammas.
Mas eles têm investimentos, recursos e trabalho naquela área e a consideram como propriedade sua,

.

como seu barranco. Estão exercendo uma -outra ati-

vidade fora daquela região - no Maranhão, no sul ou
no oeste do Pará ou em qualquer canto do nosso
Estado -. porque ali não havia condições de continuarem trabalhando. Mas, no momento em que a
exploração começa• a ser feita novamente, eles retomam à área. E corno agora foi anunciada a descoberta de 150 toneladas de ouro - que, na verdade,
acreditamos ser o· dobro ou o triplo - eles querem
voltar e fazer a exploração.
Então, a Vale desconhece e não quer reconhecer o direito minerário desses garimpeiros. A única
coisa que admite é pagar a posse do garimpeiro, ou
seja, aquela casa ou benfeitoria construída no distrito de Serra Peladac ·
A proposta da Vale no projeto Matriz Social é
construir, na sede do Município de Curioilópolis, casas de alvenaria de 40 metros quadradós ao custo
de 6 mil reais cada uma,· deslocando as pessoas
para essas casas e fazendo um processo de adaptação dos moradores 'no sentido· de um aprendizado
de trabalho profissional, para que eles·· pudessem,
mais tarde; vir a trabalhar no projeto ·chamado por
ela de Serra Leste, que na verdade é o projeto Serra
Pelada.
Então, esse Projeto Matriz Social é conversa
·
para inglês ver, como se dii nó ditado popular.
llia reunião que tivemos na quinta-feira à noite.
com os dirigentes da Vale do Rio Doce, lhes perguntamos quantos, entre os moradores de Serra Pelada, estavam recebendo a indenização para ir embora definitivamente, quantos estavam aceitando a tal
casa que a Vale queria e quantos estavam aceitando se integrar ao tal Projeto Matriz Social. Disseramme com todas as letras que 70% das fammas iriam
preferir a indenização e ir embora definitivamente de
Serra Pelada, enquanto os outros 30% aceitariam o
tal Projeto Matriz Social - o que evidentemente não
acredito ser verdade. A Vale está no firme propósito
de tirar as pessoas de Serra Pelada, mandá-las embora definitivamente, destruir um distrito construído,
uma sede legalmente constituída para ser dona total
e absoluta de toda a área.
Sr. Presidente, a forma violenta e aética· da
Vale é um procedimento de quem age com truculência, com má-fé. Eu disse aos seus dirigentes que
esta atitude envergonha qualquer cidadão que tem
um mínimo de consciência: tentar dividir o movimento, comprar as pessoas, prevalecendo-se da condição de miséria, de desemprego, de fome das pessoas que estão vivendo naquela área. A Vale quer
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comprar as casas das pessoas e tirá-las definitivamente de Serra Pelada.
Quero finalizar, Sr. Presidente, dizendo que os
garimpeiros de Serra Pelada não aceitam a proposta
da Vale e impõem duas condições: ou a Vale esquece aquela região, vai embora e deixa que eles tomem conta da área. É evidente que, com um potencial de mina já reconhecido internacionalmente, os
garimpeiros poderão associar-se com empresas que
tenham tecnologia e assim poderão continuar a explorar o ouro e terão algum usufruto daquele bem.
Ou então a Vale indeniza a todos eles, não apenas
as 1.900 famnias que estão dentro de Serra Pelada.
Os garimpeiros só aceitam essas duas condições.
O Sr. Josaphat Marinho·- Permite-me V. Ex" .
um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex", Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nos seus trabalhos
de prospecção, a Vale não utiliza, pelo menos, parte
dessa mão-de-obra de garimpeiros?
O SR. ADEMIR ANDRADE - É possível que
utilize uma pequena parte das 1.900 famfiias que estão dentro de Serra Pelada, e, por isso o Projeto de
Matriz Social.
Ocorre, Senador Josaphat Marinho, que Serra
Pelada foi um garimpo único neste mundo. Para fazer a escavação e a exploração do ouro, os garimpeiros se tomavam donos de barranco, com área de
4mx4m, e desciam-no para encontrar o ouro. Para
fazer o trabalho de escavação, tinham de investir, de
contratar pessoas, portanto, saíam pelas cidades do
Pará, do Maranhão e de outros Estados vendendo
quotas do seu barranco. O farmacêutico comprava
1%, o padeiro adquiria 1%, um dentista comprava
5%, etc. Cada barranco daqueles se tomava uma
sociedade anónima, de vários sócios, tudo documentado. No momento em que se encontrasse o
ouro, o metal era dividido, proporcionalmente, ao número de quotas de cada um.
É uma questão que envolveu o interesse de
milhares de pessoas as quais até, hoje, se julgam
proprietárias daquela riqueza, porque, ali, investiram
dinheiro. De forma que não aceitam, de maneira nenhuma, a proposta que está sendo feita pela Vale do
Rio Doce.
Essa empresa aceita mudar, agora, o seu Projeto de Matriz Social. Conversando com os Senadores, Deputados Federais e Estaduais a Vale do Rio
Doce admite mudar o seu projeto no seguinte aspecto: primeiro, continua atendendo exclusivamente
àquelas 1.900 famílias. Mas, por exemplo, em vez
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de dar a casa dentro de Curion6polis, propõe-se a
fazer um programa de assentamento rural, passando as famílias a ter um lote rural para trabalhar e
produzir naquele local.
Aquela Companhia - talvez porque tenha se
sentido envergonhada com o que estava fazendo à
nossa vista, quando Senadores, Deputados Federais, Estaduais e a imprensa chegaram ao local; envergonhada também da atitude desonesta e antiéti·
ca que estava promovendo - admitiu, pelo menos
para nós, que o Projeto Matriz Social poderia continuar em Serra Pelada. Na verdade, o que ela desejava era deslocar as 1.900 fammas da área, des-.
!ruindo totalmente suas casas. Entretanto, atualmente, já passa a admitir a possibilidade de aquelas moradias serem pagas e o Projeto Matriz Social ser
construído dentro da área de Serra Pelada. Isso nos.
foi dito na reunião que tivemos na quinta-feira com
P6 dirigentes da Vale do Rio Dooe.
No dia seguinte, sexta-feira, pela manhã, deslocamo-nos para Serra Pelada. No camintjo, pudemos observar uma pequena manifestação' com jogos, bombons, prêmios, etc, para que a população .
daquela cidade recebesse os Parlamentares, sensibilizando-nos para um pronunciamento a favor do
Projeto Serra Leste. É evidente que a empresa já
cooptou algumas lideranças do Município de Curionópolis, inclusive o prefeito, que está recebendo fortunas com o adiantamento de impostos - não sei se
para aplicar em benefício da população. Como nosso compromisso era visitar Serra Pelada, apesar de
o tempo ter sido exíguo, seguimos di relo para aquele município. Inclusive, Sr. Presidente, penso que
uma visita tão rápida não deveria acontecer, pois
acredito que deveríamos ter passado, pelo menos,
dois dias por lá •.
Constatamos a presença de mais de sete mil
garimpeiros. Pessoas pobres, humildes, simples, vivendo com muita dfficuldade, mas com muita esperança de que não seja cometida uma injustiça contra
eles. Eles acreditam que a única maneira de mudar
a forma de agir do Governo seja através da ação
das comissões do Senado, da Câmara e da Assembléia Legislativa.
A principal reivindicação dos garimpeiros é que
as Forças Armadas Brasileiras cheguem à Serra Pelada e, juntos, façam a demarcação do Decreto de
Lavra n• 74.509. Eles querem que seja colocado o
marco denominado SL-1 de acordo com as coordenadas geodésicas e, a partir dele, se faça um levantamento topográfico, para que fique provado que a
área do Decreto de Lavra n• 7 4.509 tem, dentro de
si, a área de Serra Pelada. É o que eles estão pedindo, reivindicando, porque afirmam, categoricamente,
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que Serra Pelada e, evidentemente, Serra Leste que é a mesma coisa, não tem diferença alguma estão fora da área do Decreto de Lavra n' 74.509.
O Sr. Josaphat Marinho • Pelo que V. Ex' ex·
põe, fica-me a impressão de que falta um programa
social que compatibilize a ação da Vale do Rio Doce
com a situação dos garimpeiros. Mas esse programa
não passaria pela interferência superior do Ministério
das Minas e Energia?
O SR. ADEMIR ANDRADE- Com certeza. Até
mesmo do Presidente da República.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex', então, não
convirá em que, ao lado dessas comissões a que se
referiu, haja a participação administrativa do Ministério das Minas e Energia, que poderá facilitar a solu·
ção?

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sem dúvida ai·
guma. Nós combinamos. com os garimpeiros que
eles organizassem uma comissão das suas lideran-

ças para que ela viesse a Brasma. Acredtto que essa
comissão esteja chegando aqui amanhã para colocar de maneira clara as suas propostas, e nós devemos colocar também aquilo que é possfvel ser feito.
Evidentemente, depois de conversarmos, garimpeiros, Senadores e Deputados Federais, tentaremos
uma ação conjunta das duas comissões: vamos chamar o Poder Executivo, o Ministro das Minas e Energia e até o próprio Presidente da República para encaminharmos uma solução que atenda ao interesse
de todos.
Vale dizer, Senador, que os garimpeiros, na
nossa concepção, têm toda razão de fazer o que estão fazendo. Diz a Vale do Rio Doce que, no aspecto
legal, ganhou em todas as instãncias. Não tenho segurança disso, porque, como já disse, há uma sentença de uma juíza federal negando esse direito à
Vale. Mas diz a Vale que já ganhou em todas as instâncias, que os garimpeiros têm que sair, e que ela
não discute o direito minerário. Ela discute outros
aspectos, mas o diretto minerário não.
Ora, os garimpeiros estão se apercebendo da
questão da justiça social e não admitem que contra
eles seja cometida uma injustiça. Por isso, paralisaram as sondas que estavam fazendo o estudo e vão
continuar com elas paralisadas, sem dúvida nenhuma, enquanto isso não se resolver. Creio que essa
não seja apenas uma posição só minha, já que conheço a matéria e convivi com todos aqueles garimpeiros, mas sim a posição dos Senadores Edison
Lobão, Emandes Amorim, dos Deputados Antonio
Feijão e José Priante e de todos os que estiveram
presentes àquela visita. Espero que todos dêem ra-
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zão às reivindicações dos garimpeiros, apesar de
parecer que estejam fazendo algo contra a lei.
A justiça, às vezes, está acima da lei e o nosso
senso de justiça faz com que, mesmo col)tra a lei se é que a lei de fato favoreceu a Vale do Rio Doce, aprovemos a atitude tomada pelos garimpeiros de
não permitir que o trabalho continue enquanto não
lhes for apresentada uma solução.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nobre Senador Ademir Andrade, o tempo de V. Ex' já
está esgotado e há vários oradores inscritos.
Peço a V. Ex' que conclua o seu pronunciamento.
·
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente, vou
concluir, peço apEinas mais um minuto, pois não havia
percebido que o meu tempo tinha se esgotado.
Sobre o aspecto da localização, há uma enorme dúvida e os garimpeiros querem que as Forças
Anmadas Brasileiras.- faço. questão de repetir, pois
acreditam nelas - façam a demarcação. Existem
ainda outros aspectos questionáveis. A Vale do Rio
Doce recebeu esse alvará - aliás, não foi a Vale e,
sim, a AMSA Mineração que, posteriormente, foi incorporada pela Vale do Rio Doce, em i974 -,
beu esse decreto de lavra e pes.quisa para pesquisar
o ferro e, no mesmo dia em que foi assinado o Decreto n• 74.509, foram assinados três outros decretos e publicados no Diário Oficial da União, na mesma página, assinados pelo então Ministro Shigeaki
Ueki e pelo Presidente da República Ernesto Geisel.
Desses quatro decretos assinados, três são irregulares, pois o Código de Mineração é muito claro
quando diz que a área máxima de decreto de pesquisa é de dez mil hectares, mesmo assim em condições excepcionais. Pois, no mesmo dia, estão publicados no Diário Oficial quatro decretos em favor
da AMSA Mineração. Um de dez mil, um de vinte
mil, um de trinta mil e outro de cem mil hectares.
Ora, a Vale do Rio Doce pegou justamente a
área de dez mil, que era a única legalizada, para colocar em cima da área de Serra Pelada. Essa é uma
dúvida. Além disso, há um prazo pera se fazer a
pesquisa, senão o decreto caduca e a empresa perde o direito. A AMSA recebeu esse decreto em 1974
e, até 1979, quando um garimpeiro descobriu as primeiras pepitas em Serra Pelada, não houve nenhuma pesquisa, não houve nenhum trabalho, a Vale do
Rio Doce nunca pregou, como se diz no ditado popular, um prego ou uma barra de sabão naquela
área, não fez absolutamente nada. Portanto, que direito teria ela sobre a área? E ela só começou a pedir a questão do ouro em 1983, três anos após a exploração pelos garimpeiros. de Serra Pelada.

rece-
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Encerrando minhas colocações, quero, neste
relatório preliminar, que considero extremamente importante, ponderar ao Presidente da República e ao
Governador do Estado que dêem mais tempo para
que as negociações possam se processar, para que
as coisas se esclareçam de fato e para que encontremos um denominador comum que atenda aos interesses de todos. Que não se aja com violência,
que não se mande as Forças Armadas para desalojar os garimpeiros e muito menos que se mande a
Polícia Militar para tirá-los de lá. Vamos dar um tempo para que haja negociação e entendimento e todos possam sair ganhando nesse processo.
Eram essas minhas ponderações. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. V. Ex" dispõe de até 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, o custo FHC é
o custo dessa fantástica experiência de que o Brasil
é vítima e que, mais uma vez, insiste em transformar
a sociedade brasileira em cobaias para que o FMI e
o Banco Mundial apliquem as medidas de dominação, que se repetem ao longo dos insucessos dos
diversos planos ditos de combate à inflação.

Na última sexta-feira tivemos oportunidade de
mostrar como, Campos Safes, em 1899, antes da
existência do FMI - criado em 1944, em Bretton
Woods -, já fizera um plano, um pacote, que levou o
Brasil ao sucateamento industrial. Campos Safes,
antes de sua posse na Presidência da República,
viajou a Portugal e depois à França, onde conversou
com Yves Guio!, Presidente de um dos grandes bancos daquela ocasião, sobre o problema da dfvida extema. Depois foi a Londres, onde esteve com os
Rotschilds, que nos impuseram um plano muito parecido com os planos que se sucederam a partir de
1965, quando o Sr. Roberto Campos e o Sr. Octávio
Gouvêa de Bulhões aplicaram sobre o Brasil o enxugamento, o aumento da taxa de juros, o aumento do
número de falências, o aumento do desemprego e o
arrocho salarial, como medidas ditas de combate à
inflação. E, depois, no dia 1° de março de 1986, vimos repetir-se a tentativa frustrada de combate à inflação, denominada Cruzado I.
O que parece caracterizar esse plano é, de infcio, um equívoco a respeito do diagnóstico. Dizem
que existe excesso de demanda nas sociedades
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mais pobres, mais depauperadas do mundo, excesso de demanda num pafs como o Brasil, onde a renda per capita é de R$3,4 mil. Mas o Japão tem uma
taxa de inflação baixfssima e, no entanto, é o pafs
onde o nfvel de demanda, o nfvel de consumo é o
mais elevado do mundo, US$34 mil per caplta,
US$1 O mil acima da dos Estados Unidos. Portanto,
o Japão deveria ter uma inflação galopante, se essas inverdades do FMI, que justificam o massacre e
a dominação sobre as sociedades periféricas, fossem verdadeiras.
O que se faz é, obviamente, cair no laço do
FMI, deixar-se enredar pelo aumento do endividamento externo, deixar-se enredar por planos que tornam a situação interna cada vez mais desesperadora. Ministros da Fazenda e do Planejamento desses
países, numa primeira etapa, deixam a inflação disparar para criar o caos, para criar na mente coletiva
o medo, o pavor da inflação e, com isso, justificar as

medidas desumanas que acabam sendo impostas.
Na Rússia, a dfvida externa aumentou. O FMI
facilitou o aumento da dívida externa naquele pars
após a queda do muro de Bertim. A tal ponto a situação chegou que uma inflação de 7.000% ao ano
acabou justificando medidas absolutamente iguais
àquelas que foram impostas ao México, à Argentina,
ao Brasil e a outros pafses da periferia
Quando isso acontece, este Plano covarde afirma que é preciso enxugar a economia, porque, senão,
a inflação volta, fica incontida A repressed inflation
não pode ser instalada, e, portanto, seremos dominados continuamente pelo monstro inflacionário.
Ocorre que os exemplos se sucedem. Uma
pesquisa recente mostra que a cidade de São Paulo
tem um custo de vida muito superior ao de Nova Iorque: renda de Terceiro Mundo, preços de Primeiro
Mundo. Assim como Buenos Aires, que foi durante
muito tempo após esse Plano a capital de custo de
vida mais elevado do mundo depois de Tóquio, agora é o Brasil; as capitais brasileiras, como São Paulo, despontam com as megalópoles de custo de vida
mais elevados no mundo.
Salários de Terceiro Mundo, preços de Primeiro Mundo. Obviamente, assim, não é possfvel que
os preços continuem a subir porque a população
exangue, exaurida, empobrecida, não pode pagar os
preços absurdos de Primeiro Mundo com os salários
ínfimos do Terceiro Mundo.
O que aconteceu no México também parece
que não nos serviu de lição. O que existe de novo
nesse Plano, se alguma coisa existe em relação aos
anteriores, é aquilo que Roberto Campos chamou,
ao aplicar o seu plano, o Cruzado Novo, de sangria
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depuradora: o aumento do número de falências devido ao aumento da taxa de juros e a redução de demanda. Esse aumento do número de falências a que
Roberto Campos denominou, na segunda edição
desse programa de dominação externa - a primeira
edição foi de Campos Sales -, isto é, de sangria depuradora, consistia nesse processo de sucateamento do parque industrial brasileiro, a fim que o único
capital remanescente, o capital estrangeiro, adquirisse na bacia das almas, a preços desesperadamente
baiXos das empresas falidas ou semifalidas, o parque industrial nacional.
Naquela ocasião, o intento, o objetivo final não
foi alcançado, porque a tal ponto cai o mercado brasileiro, se destruiu o mercado brasileiro, que o capital estrangeiro não se animou a comprar as indústrias brasileiras falidas, porque sabia que a retomada
da produção se tomava impossível diante do sucateamento do mercado interno.
No México, o processo lá instaurado fez com
que 87% de partes, peças· e componentes da indústria automobilfstica fossem importados e apenas
montados nas indústrias mexicanas.
Portanto, o desemprego aumenta não apenas
porque o estado keynesiano, outrora empregador,
reempregador da mão-de-obra dispensada pela tecnologia, pelo processo capitalista industrial, massaorador dos trabalhadores, labor-saving, poupador
de mão-de-obra, mas porque esse estado keynesiano que reempregava passou agora a exercer uma
função oposta, transformando-se, ao lado das indústrias, na reengenharia, no downsizing, em outro instrumento de desemprego. O capital estrangeiro, tal
como agora se insere nessas novas relações internacionais, constitui-se em uma força desempregadora, que cai sobre a América Latina com a força de
uma guilhotina.
O que vimos acontecer no México se repete na
Argentina, no Brasil e também, desesperadoramente, na Rússia, em que, nos últimos dois meses, 456
diretores de bancos foram assassinados. Naquele
pafs, a máfia tomou conta do mercado livre. A ditadura do mercado livre foi deposta e substitufda pela
máfia, que reina em todos os selares importantes da
atividade económico-financeira da Rússia.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Com muito prazer,
emio oente Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Na linha de seu raciocínio, creio poder afirmar-se que grande parte
desses males decorrem da globalização excessiva.
Ainda ontem, aliás, um eminente sociólogo, Alain
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Touraine, faz um admirável artigo a esse respeito,
até esclarecendo que essa política de globalização
começa a ser abandonada em todos os países, porque reflete, na verdade, uma política de dependência dos menos fortes economicamente diante dos
pafses economicamente mais fortes.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço e incorporo o lúcido aparte com que V. Ex" acaba de agraciar à minha fala.
Realmente, não tenho dúvida alguma de que o
chamado processo de globalização é um processo
contínuo, é um processo antigo. Numa fase de globalização, por exemplo, quando a Inglaterra começou a sua Revolução Industrial e precisava dos mercados mundiais, em 1785, aqui, no Brasil, D. Maria,
a Louca, mandou incendiar 300 manufaturas brasileiras. Fomos proibidos até no Rio, na Bahia e em
Minas Gerais, de manufaturar objetos de ouro. Rca.ram apenas algumas manufaturas de tecidos necessários, tecidos grossos, para vestir os escravos.
Aquela globalização daquele momento, aq4ela
mudança que houve no mundo se repetiu no final do
século, quando houve o chamado encilhamento, que
é o segundo sucateamento das indústrias brasileiras. E, agora, o Brasil é alcançado já no nfvel de
acumulação, de desenvoivimento industrial, com um
parque industrial muito maior, e esses males da globalização se apresentam, obviamente, como uma
verdadeira catástrofe.
Portanto, estou de pleno acordo com V. Ex".
Lester Turow tem a mesma preocupação que o nobre Senador acaba de refletir. E não apenas ele,
mas diversos outros autores, pensadores do primeiro mundo já chegaram à conclusão de que é completamente impossfvel e desumano tentar entregar à
insanidade de um mercado, um mercado oligopólico,
um mercado eivado de cartéis, um mercado altamente concentrado, um mercado poupador de mãode-obra, o chamado equilíbrio da sociedade. É realmente impossfvel. E o processo de globalização é
especialmente desumano na periferia.
Aqui se fecham empregos com importações a
preços fantasticamente baixos, a preços subsidiados, um verdadeiro dumping que favorece a importação de artigos cujos preços não são competitivos
com os preços internos.
Vemos, por exemplo, que a indústria Estrela,
de brinquedos, passou a obter 80% de sua receita
da venda de brinquedos importados; portanto, fabrica: apenas 20%. A indústria Metal Leve, do grande
empresário Mindlin, homem sério, inteligente e preparado, para não fechar as suas portas, teve, agora,
de aceitar a parceria do capital estrangeiro.
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Vemos setores inteiros sendo completamente
destruídos por essa concorrência, como o de sapatos, no Vale dos Sinos. Vemos Franca sendo praticamente destruída e também cidades que se dedicam à tecelagem, como Americana, no interior de
São Paulo.
É de se estranhar, por exemplo, a notícia que
tenho em mãos:
'O Ministro da Fazenda, Pedro Malan,
assinou portaria, reduzindo para zero as aliquotas de importação de mais de 70 tipos
de peças de automóveis, até 31 de dezembro deste ano. Estão incluídas na portaria
peças como correntes de transmissão de
motor, motores com injeção eletrônica,
amortecedores e peças de radiador. Fontes
do Ministério da Fazenda explicaram que a
redução das alíquotas de importação facilitará a entrada de paças importadas. •
Facilitará a entrada de peças importadas e dificultará a produção de paças nacionais, obviamente.
Dará emprego para aqueles que estão produzindo
essas peças na Europa, nos Estados Unidos e no
Japão e retirará o emprego daqueles que estão na
periferia.
Portanto, esse modelo eoonômico é altamente
desumano. O problema do desemprego é seriíssimo
em todos os países do mundo: na França 11 %; na
Espanha, 22%; é especificamente sério na América
Latina e grave na periferia do mundo. São 830 milhões de desempregados em escala mundial.
Agora sabemos o que acontece. A produção
agrícola foi atingida violentamente; os agricultores
estão lutando pelos R$7 bilhões para subsidiar a sua
produção, para manter viva a atividade agrícola do
Brasil.
Por outro lado, vimos R$1 bilhão ser injetado
no setor exportador. O câmbio não se mexe, mas os
exportadores, em vez de receberem uma receita aumentada devido a uma desvalorização cambial, recebem diretamente do Governo R$1 bilhão.
Vemos surgir." então, essa forma mascarada de
inflação. Em vez de as empresas aumentaram os
preços das suas receitas, é o Governo que subsidia,
cria receitas subsidiadas para esses diversos setores. Se os preços são subsidiados, eles não precisam subir. A inflação permanece baixa e os salários
não serão recompostos jamais porque não houve inflação no período. Mas os lucros aumentaram, as receitas aumentaram devido a esses subsídios.
A economia do subsídio é muito pior do que a
da inflação. A inflação quando se apresenta, os sin-
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dicatos, mais cedo ou mais tarde, conseguem uma
reposição salarial. Quando vem o subsídio, os preços não sobem, mas os lucros sim, a renda se concentra, e os salários não serão repostos porque o índice de preços foi bunado por meio dos subsídios.
Estamos nos deparando com uma série de instrumentos que substituem a inflação, porém causam
as mesmas conseqüências perversas que um processo inflacionário deciarado provocaria. Exemplificando: o aumento de 1O% ao mês da dívida pública
mostra justamente esse processo. O Governo, que
não pode parar de criar meios de pagamento para
cobrir o défictt orçamentário, injeta dinheiro na circulação com uma das mãos e, com a outra, vende titules para enxugar a economia. Assim, a dívida pública cresce no lugar da taxa de inflação. A taxa de inflação não cresce, mas as emissões continuam e os
gastos do Governo se mantém elevados, sendo uma
.parte deles retirada de circulação, através da venda
de papéis da dívida pública.
Assim, temos uma nova forma de manifestação
da taxa de inflação. As dívidas social e pÍlblica aumentam. Serão pagas no futuro. Hoje não_ pagamos
o preço da inflação imediata; mas pagaremos futuramente os R$150 bilhões da dívida externa e os
R$151 bilhões da dívida pública interna; pagaremos
a dívida social, pagaremos os salários e vencimentos não pagos hoje, como aconteceu com a URP, o
Plano Manson e tantos outros que adiaram a dívida
para governos subseqüentes.
O Sr. Josaphat Marinho - Vale dizer, nobre
Senador Laura Campos, que, não obstante, contida
a inflação, p'efriia:necem e crescem os õnus contra a
população.
O SR. LAURO CAMPOS- Exatamente, nobre
Senador. Fico mutto satisfetto de ter essa reflexão
de V. Ex", justamente quando envidava esforços
para tomar-me menos obscuro. Portanto, quero juntar as palavras de V. Ex" ao meu pronunciamento,
porque esclarecem o que eu pretendia afirmar.
Estamos diante de uma situação em que o Governo vai colocando sob o tapete uma série de dívidas que a geração futura terá de pagar, porquanto o
preço FHC está sendo maquiado através de mecanismos utilizados para levar a ilusão, pelo menos até
a próxima eleição, de que o País conseguiu um êxtto
definttivo no combate à inflação.
Sr. Presidente, mutto obrigado.
Durante o discutso do Sr. Laura Campos, o Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ade. mir Andrade.
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Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Ademir Andrade deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Joel de Hollanda, próximo ora·
dor inscrito.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SRA.s
e Srs. Senadores, a medicina contemporânea vem
lutando sem tréguas para combater o câncer, doença terrível que destrói o organismo humano e ceifa
milhares de vidas todos os anos. Apesar dos gran·
des avanços da ciência médica. em nosso século, o
câncer continua a ser uma das maiores causas da
mortalidade e da morbidade no mundo inteiro.
No Brasil, o órgão máximo de combate ao câncer é a Sociedade Brasileira de Cancerologia, organiZação não-governamental Cientffica, sem fins lucrativos, reconheCida como de utilidade pública, que,
há meio século, empunha a bandeira de luta contra
esse terrível mal.
No próximo dia 27 de julho, a Sociedade Brasileira de Cancerologia- SBC- estará festejando seu
cinqüentenário. É para prestar minhas homenagens
pelo transcurso dessa data de tão alto significado
para a medicina brasileira que ocupo, na tarde de
hoje, a tnbuna do Senado Federal.
Sr. Presidente, a SBC foi fundada no Rio de
Janeiro, em 1946, por um grupo de médicos pionei·
ros da cancerologia brasileira, liderados pelos Doutores Mário Kroeff, Alberto Coutinho e Jorge de Marsillac. É a mais antiga entidade de cancerologia da
América Latina e uma das que se mantém em ativi·
dade há mais tempo em todo o mundo.
Constituída por dois grandes grupos - o de sócios, obrigatoriamente integrado por médicos, e o de
participantes, composto por entidades e por profissionais de outras áreas ·, a SBC congrega médicos,
outros profissionais de nível superior e instituições
sem fins lucrativos interessados no desenvolvimento
e na difusão de todos os ramos da Cancerologia.
A principal função dessa entidade é a formação
profissional de médicos que desejam especializar-se
em oncologia em nosso Pais. Para isso a SBC mantém programas educaJivos de âmbtto nacional, por
meio de um Programa de Educação Continuada dirig~
do a profiSSionais jovens e a estudantes de Medicina
Além de cumprir com reconhecida eficiência
seu objeüvo maior de formar cancerologistas, a SBC
incentiva também a pesquisa científica, a divulgação
dos avanços alcançados na área, contribuindo deci-
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sivàmente para o constante aperfeiçoamento e alua·
lização dos especialistas brasileiros.
A SBC promove também, a cada três anos,
congressos nacionais de grande porte, além de realizar reuniões e colaborar com diversos cursos e outras iniciativas das entidades filiadas que se dedicam
a combater essa grave moléstia.
Nada melhor para ilustrar a relevância do Ira·
balho desenvolvido pela SBC do que as duas importantes publicações periódicas mantidas pela entidade, publicações essas que são a expressão maior
do pensamento cancerológico brasileiro. São. elas: o
jornal noticioso Câncer Hoje, publicado a cada dois
meses e considerado o mais completo informativo
sobre essa especialidade em toda a América Latina;
e a revista científica trimestral Vitrô Cancerologla,
que é reservada à divulgação de trabalhos cientrficos formais.
Sr"' e Srs. Senadores, a SBC congrega cerca
de quarenta entidades brasileiras de combate ao
câncer, incluindo hospitais, serviços de prevenção,
associações científicas, e dispõe de sede própria"" a
Casa do Oncologista Brasileiro - e de fundos próprios para se manter, independendo, portanto, de !'ecursos públicos.
A Sociedade Brasileira de Cancerologia é o Departamento de Cancerologia da Associação Médica
Brasileira, sendo responsável pelo concurso e titulação
de especialiStas em Oncologia, em nosso Pais.
A diretoria e secretaria executiva da entidade,
em ãmbtto nacional, são elettas pelo voto direto, a
cada três anos, e a participação do quadro associativo na vida institucional do órgão é uma realidade
que possibilita o melhor entrosamento e a harmonia
entre os vários segmentos que o compõem.
Até 1997, os destinos da SBC estarão sob o
comando do renomado patologista pernambucano
Adonis Reis Lira de Carvalho, a quem caberá comandar, no início de agosto, em Salvador, o Simpósio Comemorativo do Cinqüentenârio da entidade.
Esse importante evento, ao qual fui gentilmente
convidado a comparecer, terá como Presidente de
Honra o Vire-Presidente da República, Marco Ma·
ciel, autor da lei que define normas para uso de técnicas de engenharia genética em nosso Pafs, que
falará, naquela oportunidade, sobre um tema que lhe
é muito caro: os aspectos éticos, filosóficos e legais
da também da Biotecnologia, que tanta polémica
vem causando, nos dias aluais.
O alto e rápido desenvolvimento da tecnologia
vem ampliando os horizontes do ser humano, abrindo um sem-número de possibilidades e criando novos problemas de ordem ética. Estou certo de que

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

será de grande importância a discussão dos diversos aspectos desse desenvolvimento durante o próximo simpósio organizado pela SBC, para que a utili·
zação da modema tecnologia tenha em vista o beneffcio da humanidade.
S,.. e Srs. Senadores, a Sociedade Brasileira de
Cancerologia posiciona-se entre as mais destacadas
entidades. internacionais da área e realiza um trabalho
excepcional na luta contra esse magno problema méâiCO-social que é o câncer, considerado uma das mais
graves e terrfveis doenças de nosso século.
Sem sombra de dúvida, foi mu~o importante o
papel desempenhado pela SBC na formação e no
aperfeiçoamento dos profissionais médicos que se
empenham quotidianamente em derrotar essa enfermidade e salvar tantas vidas, em nosso País, onde o
câncer se srua entre as quatro primeiras causas de
mortalidade.
Na década aluai, em sintonia com o princípio
de integração que rege as ações dos governos dos
países do Cone Sul e consciente da gravidade do
problema do câncer em nível nacional e internacional, a SBC juntou-se às entidades cc-irmãs das nações vizinhas, formando a Federação das Sociedades de Cancerologia do Mercosul e do Chile, federação essa que, sem dúvida, terá importante papel a
desempenhar em nossa região.
Sr"" e Srs. Senadores, o progresso no combate
ao cãncer é indiscutível, facilitando a prevenção e a
detecção precoce da doença. Dentro desse contexto, toma-se importantíssima a preparação e a atualização constante de profissionais especializados, capazes de proporcionar atendimento de atto nível aos
cancerosos, ampliando suas possibilidades de cura
ou minorando seu sofrimento.
A Cancerologia brasileira, graças ao espírito de
luta e à dedicação dos membros da SBC, tem participação expressiva no cenário continental e mundial,
sendo sua importância reconhecida pelos mais diversos países onde o Brasil se faz presente com o comparecimento de renomados especialistas na área
Sr. Presidente, ao falar sobre a Sociedade
Brasileira de Cancerologia, não poderia deixar de
fazer, neste momento, uma referência particular
ao competente e brilhante cancerologista Dr. Jorge de Marsillac, o único dos três médicos que lideraram o grupo de criadores da SBC que ainda per·
manece vivo e um dos criadores dessa especiali·
dade no Brasil. Ninguém melhor do que ele para
simbolizar a longa luta tratada pelos médicos brasileiros para derrotar os diversos tipos de câncer
que minam a saúde de tantos milhares de cida·
dãos em nosso País.
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Ao concluir meu pronunciamento, desejo reite-

rar minhas homenagens à Sociedade Brasileira de
Cancerologia, na pessoa de seu atual presidente,
Dr. Adonis Reis üra de Carvalho, pelo transcurso de
seu qüinquagésimo aniversário de fundação, parabenizar os cancerologistas brasileiros pelo elevado
nfvel de formação, e desejar pleno êxito ao Simpósio
Comemorativo do Cinqüentenário da SBC, que se
realizará em Salvador.
Era o que tinha a âiZer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Guilherme Palmeira, próximo orador inscrito.
S. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL·AL Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e
Srs. Senadores, talvez não fosse mais nem o rno(J'Iento de ocupar esta tribuna para tratar de um assunto que considero da maior Seriedade, não digo
em âmbito nacional, mas. no âmbito do ri'W(!U Estado.
Tive oportunidade de ouvir vários: pronunciamentos, hoje, aqui nesta Casa, em que se tratou
normalmente de um pessimismo que, lamentavelmente, vem grassando no nosso País. Vi as ãlficuldades que vivem diversos Estados e o nosso País;
mas precisamos viver e ter um certo otimismo, sob
pena de mergulharmos naquilo que não queremos.
Lamentavelmente, venho tratar de algo desa·
gradável de que tem sido vftima o meu Estado. Poderia ter esperado, como estou inscrito para amanhã, e ouvir um maior número de companheiros sobre esse tema que trago ao debate. Por que Alagoas
está pagando pelos pecados e pelas dificuldades de
todo o nosso País? Porque, depois de uma ocorrência lamentável no meu Estado, passa ele a ser vítima de determinado grupo da imprensa e de determi·
nados elementos que não vêem o que tem Alagoas
de positivo e se fixam naquilo que não é bom nem
para o País, muito menos para. Alagoas.
Sr. Presidente, o tratamento dado por uma pequena parte da imprensa à tragédia pessoal e humana
que enlutou duas tamRias em Alagoas obriga-me a vir
a esta tribuna, menos para comentar esse episódio elo
que para lembrar que há limites éticos e profissionais
que, ultrapassados, terminam atingindo, de forma la·
mentável, a honra, a dignidade e a privacidade dos
que nada têm a ver com as posições pessoais e os
preconceitos deste ou daquele jornalista, deste ou
daquele jornal. Generalizar opiniões preconcebidas,
disseminar suspeitas incabfveis, distorcer a realida·
de e induzir a erros grosseiros por simples parciali-
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dade, seguramente não contribui nem para o esclarecimento da verdade que se busca, nem para a
tranqüilidade pública. Não me refiro apenas aos
meios de comunicação. Quero aludir, também,
àqueles que, investidos de autoridade pública, não
resistem aos apelos, às pressões e às demandas
dos profissionais da informação, ultrapassando todas as fronteiras da conveniência, do equillbrio e da
isenção que o exercício de suas funções exige. Em
geral, o fazem menos em detrimento de sua própria
autoridade do que em prejuízo de sua indispensável
credibilidade.
Todas essas circunstâncias, que são públicas
e notórias, terminaram transmitindo à opinião pública
nacional uma falsa impressão de que em meu Estado imperam o arbítrio, a violência, a impunidade, a
conivência e a irresponsabilidade. Por todas estas
razões, quero deixar consignado, desde logo, o
comportamento exemplar, sereno, isento e imparcial
do Governo de Alagoas e das autoridades locais, em
todo esse episódio. A começar pelo Governador Divaldo Suruagy e pelo Vice-Govemador Manoel Gomes de Barros, que esteve em exercício e que, nos
limites de suas possibilidades e de suas responsabilidades, deram às autoridades federais todo o respaldo, todo o apoio e toda a cooperação possíveis
que lhes foram solicitadas pelo Ministro da Justiça,
em nome do Governo Federal. Para a ida a Maceió,
a fim de colaborar nas investigações criminais de
uma equipe do Departamento de Medicina Legal da
Universidade Estadual de Campinas, pediu-se ao
Governo do Estado um convite formal do próprio Governador. O Executivo alagoano atendeu imediatamente, sem que a isto estivesse obrigado, uma vez
que a responsabilidade para a investigação criminal
é da competência da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, nos casos indicados pela lei.
As autoridades policiais do Estado, a equipe do
Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalfstica
e o Delegado que preside o inquérito foram exemplares, até mesmo diante de algumas atitudes impertinentes, incabíveis e inoportunas, ao prestarem
toda a colaboração que lhes foi solicitada, ainda que
a isto não estivessem legalmente obrigadas. Houve
comedimento, exação profissional e cooperação
para quantos se apresentaram em Alagoas em
nome de interesses legítimos da apuração criminal.
As testemunhas, informantes e pessoas que podiam
prestar esclarecimentos, arrolados pelo Presidente
do inquérito policial foram inquiridas, reinquiridas,
perquiridas e algumas vezes importunadas para repetir à exaustão o que já tinham dito, esclarecido e
repetido nos seus depoimentos. Nada disso transpareceu em boa parte da imprensa, simplesmente porque alguns não buscavam a verdade, mas procuravam os culpados de sua predileção. Outros, por ai-
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guma forma de interesse, passaram à opinião pública a impressão de que não havia interesse na apuração ou que, generalizadamente, se sonegavam
provas. Nada mais lamentável e mais longe da verdade.
Os atas praticados pelas autoridades estaduais
foram, quer sob o ponto de vista jurídico, quer sob a
ótica da responsabilidade legal, rigorosamente impecáveis. Ninguém extrapolou sua autoridade, ninguém exorbitou de seus poderes. Entretanto, atos
rotineiros, providências legais e iniciativas indispensáveis foram apresentadas como resultantes de um
estado geral de verdadeira anomia. Ninguém nega
que Alagoas, como de resto inúmeros outros Estados brasileiros, têm deficiências, enfrentam problemas e passam por dificuldades financeiras que, em
última análise, decorrem da mudança estrutural que
vive o País. Os vencimentos dos servidores estaduais estão em atraso, como de resto também ocorre em pelo menos nove outras unidades da Federação. A Polícia Civil e a Polícia Militar enfrentam,
como as suas congéneres em todo território nacional, percalços de toda a natureza. Mas isto não .signffica que haja desídia, desordem ou os serviçosipúblicos não funcionem. Podem funcionar com alguma
precariedade, como também ocorre nos estados
mais desenvolvidos da Federação, mas cumprem
com o seu dever no limite de suas possibilidades e
de sua dedicação, mesmo em condições adversas.
No afã de descobrir cumplicidades inexisten"
tes, vínculos de criminalidade nos atos mais rotineiros e solidariedade da classe política alagoana para
com desvios de conduta que se verificam em todas
as sociedades, homens públicos ilibados em meu
estado foram duramente atingidos em sua honra, em
sua conduta e em suas atitudes e posturas.
É uma Alagoas, Sr. Presidente, que só existe
na má-fé, na irresponsabilidade e nos preconceitos
pessoais de alguns maus profissionais. É meu dever
repelir tais insinuações e protestar contra esse tratamento dado a um povo e uma sociedade conhecidos
por sua hospitalidade, sua devoção ao trabalho e
sua diligência
Um jornal chegou a associar o crime à cumplicidade da política de meu estado e à ineficiência policial. O que posso dizer é que os índices de criminalidade em Alagoas não são maiores nem menores
do que na maioria dos estados brasileiros. A alegada ineficiência da polícia não é uma questão local,
mas um desafio nacional, em quase todas as unidades da Federação.
Poderia alinhar dados, fatos, índices e estatísticas que provam essa afirmação. Vou apenas apelar
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para o testemunho insuspeito de um dos maiores
jornais brasileiros, o Jornal do Brasil. Em sua edi·
ção de 17 de agosto de 1982, num sereno, equilibrado e contundente editorial, sob o tftulo 'A Querela da
Polícia', mostrou que uma tese apresentada à Uni·
versidade de São Paulo, naquele ano, evidenciava
essa situação, ao registrar que dos 60 mil inquéritos
recebidos pela Justiça paulista, 17 mil foram mandados de volta à polícia para investigações complementares e 19 mil desde logo arquivados por falta
de prova. Nem por isso ninguém ousou acusar o Governo desse estado de omissão nem a sua classe
política de cumpricidade com o crime organizado.
Peço desculpas ao Senado por estar tratando
de uma questão regional. Trata-se menos de minha
indignação pessoal e de minha revolta em nome dos
brios alagoanos, duramente atingidos, do que do in·
qualificável tratamento dado - repito - por urna pequena parte da imprensa a toda a sociedade e às
instituições públicas de meu estado. A contribuição
de Alagoas ao esforço nacional de desenvolvimento
é sem dúvida pequeno, porque é proporcional à sua
população e ao seu território. Mas nem por isso
pode ser desqualificada, como uma exceção.
Temos dado à Federação brasileira todo o esforço que se pode esperar de brasileiros conscientes
de seu papel na construção do Estado. Não somos
mais, nem somos menos patriotas do que os brasi·
leiros de outras regiões. Temos problemas para superar nossas próprias deficiências, mas nunca nega·
mos ao Brasil o tributo de nossa contribuição em todas as áreas da atividade humana. A classe politica
de Alagoas não tem mais virtudes, mas também não
possui mais defeitos do que a classe politica brasileira, considerada em seu conjunto. O nosso património cultural e humano honra o nosso estado e é
penhor mais do que suficiente de que os nossos pa·
dróes civilizatórios são os mesmos da civilização
brasileira.
É um injustiça, uma ofensa ao nosso caráter e
a nosso sentimentos tratar-nos a todos como não integrados à sociedade e à civilização brasileiras. Os
erros, os desvios, as aberrações e a marginalidade
devem ser tratados como tais, onde quer que existam, onde quer que ocorram. Não se pode imputar
suspeição onde ela não existe. Não se pode atribuir
incúria onde ela não ocorre. Não se pode distribuir
atestados de incompetência, como se essa parte arrogante e impudente da imprensa que nos atacou,
que nos ataca, que nos fere e nos feriu, fosse o padrão de bom comportamento nacional.
Felizmente, Sr. Presidente, a maior parte dos
meios de comunicação nacional se rende ou se ren-
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deu às evidências, fazendo-nos justiça. Mas nem
por isso podemos esquecer os agravos, perdoar as
injustiças e aceitar os insultos. Em nome dos que foram tão duramente atingidos, dos que tiveram a sua
honra atassalhada, em nome dos injustiçados, deixo
aqui o meu protesto, a minha reação, a minha repulsa. Podemos ter todos os defeitos, e podemos errar,
porque os defeitos e os erros são inerentes às condições humanas. Podem acusar-nos de muitas faltas, mas não podem, sem a nossa justa indignação,
acusar-nos de sermos passivos, subalternos ou coniventes com os agravos que nos fazem, em nome
de mesquinhos, subalternos e inconfessáveis interesses.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Guilherme
Palmeira, o Sr. José Sarney, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada paio Sr. Bel/o Parga.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Lauro Campos, para uma
comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, o nobre Senador Antonio Carlos Valadares. propôs, e muitos de
nós apoiamos, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o que há no sistema
financeiro nacional quanto a seus descaminhos e
abusos.
Perdemos a oportunidade de demostrar a capacidade e a preocupação do Senado Federal em
averiguar esse comportamento anti-social e criminoso que tomou conta do sistema bancário brasileiro_
A pedra colocada sobre a verdade tentou impedir
que viessem à tona as mazelas por que passam essas nossas instituições de crédito. No entanto, não
pôde ter a possibilidade de silenciá-la por muito tempo. Vejamos:
'Ministério Público mineiro pede autorização da Justiça para ouvir autoridades fa·
zendárias desde 1987. Promotoria Quer Depoimento de FHC.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais solicilou na última sexta-feira à
Justiça que sejam ouvidos, na Ação de Responsabilidade proposta contra os ex-administradores do Banco Nacional, todos os Mi-
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nistros da Fazenda e Presidentes do Banco
Central desde 1987, o que inclui o Presidente Fernando Henrique Cardoso.'
Ao final, depois de pedir o arresto dos bens
dos administradores do Banco Nacional, dizem os
promotores de Minas Gerais:
'Tanto a liminar para o arresto como a
intimação das pessoas listadas para depoimento dependem da decisão do juiz da 2"
Vara de Falências e Concordatas de Belo
Horizonte, Manuel Saramago.
Na argumentação, os promotores Sérgio Lima de Souza, Antônio César Mendes
Martins e Arnaldo Gomes Ribeiro dizem que
o relatório do BC apontou um prejuízo elevado, único e sem precedentes no sistema
bancário mundial.'
Segundo eles, a conclusão do documento trouxe à tona a prática de uma gama
de operações fraudulentas que atentaram
contra a credibilidade do sistema financeiro
do País e contra a soberania nacionaL·
Entendo, portanto, que é da máxima relevância o
que em Minas se tenta apurar e que consiste justamente em seguir as pegadas que nos foi impossível
perseguir ao barrarem a criação da CPI dos Bancos.
Gostaria ainda, apenas, para terminar, de dizer
que, na mesma página da Folha de S.Paulo encontra-se a relação dos bens dos felizes diretores do
Banco Nacional. Entre esses bens, cada um dos diretores possui duas lanchas. Eduardo Catão de Magalhães Pinto tem a lancha Tomado 22-A, denominada Flower Power e a lancha Tomado 22-A, denominada Vida Dura. Vida Dura, Sr. Presidente! É a
segunda lancha Tomado, de propriedade do Diretor
Eduardo Magalhães Pinto. Cada um dos diretores
tem duas lanchas. Vida dura... A vida do povo brasileiro, que tem de pagar a conta, é que, naturalmente, é uma vida mole.
.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - COncedo
a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar

Dias.
V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos os jornais de circulação nacional, de hoje, noticiam fartamente um fato
lamentável ocorrido em nosso País.
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Lerei um trecho de um diálogo por telefone, de
uma conversa gravada, onde de um lado estava o fornecedor e de outro lado uma pessoa - lendo, parecia
que uma das pessoas era o Sr. PC Farias. Mas não
era, Sr. Presidente, era um integrante do Governo.
O fornecedor de um lado da linha dizia:

'Os recebimentos serão feitos aqui
fora. Pra proteger, pra que a gente possa
pagar os compromissos que se tem. Você
receber o seu e eu receber o meu'.
Do outro lado da linha a resposta:
'Vamos ter um segundo nível de interesse, claro. Não somos crianças. Você
sabe que estamos entrando em outros como
este aqui. Vamos ter interesses contratados
em cada caso'.
Outras conversas.
O Deputado irmão do cidadão integrante do
Governo também é citado.
'Cada um faz sua parte. Eu faço os
contatos, você administra por dentro e seu
irmão', o Deputado, "faz a parte política•, diz
o fornecedor.
Aparecem outros interesses ilícitos nos
negócios. O fornecedor áaz: 'O que me assustou foi o teu irmão falar pra gente que queria
fazer uma empresa para lavar dinheiro.•
Como disse, o empresário não é o PC Farias, é
o Senhor João Roberto Lupion, Presidente da Eletrosul, pelo menos até o final da semana passada, e
o Deputado não é nada mais nada menos que o
coordenador da bancada ruralista, Deputado Abelardo Lupion, ambos do Paraná, terra que conheço.
Sr. Presidente, sempre entendi que os eleitores
quando .escolhem alguém para ser Deputado, Senador, Prefeito ou Governador, o fazem sem ter acesso a algumas informações importantes. Escolhem
sem conhecer o currículo ou o prontuário policial do
candidato. Todavia, o Governo quando nomeia tem
acesso inclusive ao Supremo Tribunal Federal para
verificar se naquele órgão não tramita um processo
de grilagem de terras de 9.000h em um município
apenas do Paraná, para ver a história do cidadão
que está nomeando, pois pode ser que esse cidadão
seja um grileiro de terras.
O eleitor elege sem saber. Não tem meios para
descobrir e se tem, muitas vezes, é mal informado e
vota errado. Mas, o Presidente da República, ao nomear tem acesso ao currículo, à vida, à biografia, à
Folha Corrida.
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Felizmente, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e o Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito, tomaram uma decisão pronta, vigorosa,
correta e que tem de ser elogiada. Sou crítico de algumas medidas, de algumas posições do Governo
da República, mas também sei reconhecer quando o
Governo corrige um erro. Errou, quando não verificou o passado de quem nomeou, mas corrigiu,
quando demitiu prontamente, porque o próprio confessou que esse diálogo que está nos jornais é verdadeiro. Vou até ler mais uma parte dele, para que
fique transcrito nos Anais desta Casa.
Isso tem de servir de exemplo. O Governo não
pode claudicar, não pode hesitar diante de fatos
como esse que têm sido, ao longo da história da Administração Pública de nosso País, um câncer: a
corrupção. Alguns pensavam que a corrupção iria
morrer com o PC Farias. Ele se foi e a corrupção
permanece.
A obra de construção da hidrelétrica de Machad~
nho, na álllisa entre o Rio Grande do Sul e Santa ea.
tarina, com o valor de R$650 milhões, está sendo lic~
!ada, Sr. Presidente. E o que se negociava no diálogo
entre o diretor da Eletrosul, João Roberto Lupion, e o
fornecedor que estava nos Estados Unidos era a intermediação de recursos na compra de equipamentos
para essa hidrelétrica, que será construída entre os
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Lá no Sul, não há dúvida, o Governo deve,
além de demitir, instaurar uma comissão de sindicãncia para apurar se foi apenas esse fato que ocorreu na administração desse corrupto confesso ou se
efetivamente outros atos ocorreram durante a sua
administração. Evidentemente, este não foi o único
realizado durante a sua gestão.
Sr. Presidente, rendo aqui as minhas homenagens ao Presidente Fema.ndo Henrique Cardoso e
ao MiniStro Raimundo Brito, que foi apoiado por
aqueles que o indicaram para Ministro, e ao próprio
Senador Antonio Caries Magalhães, que, consultado, de pronto respondeu: "Contra a corrupção não
há outro remédio senão a demissão e a apuração rigorosa dos fatos•.
Além da apuração rigorosa dos fatos, Sr. Presidente, não dá mais para engolir essa licitação. Ela
está contaminada. Pois mesmo fora há compromissos assumidos e nós sabemos que bicheiros e corruptos acabam cumprindo seus compromissos. Existe
espécie de pacto entre o corruptor e o corrupto. É coisa do Satanás, Sr. Presidente, que eu
não entendo. Mas eles cumprem entre eles a palavra e, misturando uma certa complacência, uma cer-

uma
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ta dependência entre eles, acabam guardando segredo, que só vazou porque grampearam o telefone,
evidentemente.
E aqui está parte da conversa, transcrita no jornal Zero Hora de Porto Alegre, entre o Diretor da
Eletrosul, João Roberto Lupion e o fornecedor:
Lupion - Eu conversei com o Seca••• Beca é como é chamado carinhosamente
pela famflia e pelos amigos o Deputado
Abelardo Lupion -.•.e ele disse que tinha
combinado com vocês mais ou menos como
seria este contrato af fora.
. Fornecedor- Qual é o pensamento de
você e do teu irmão a respeito disto? A cada
dia eu vejo teu irmão pensando diferente.
Lupion - Estamos pensando uma coisa
só. Ele quer fechar aí nos Estados Unidos
com vocês e não aqui, com uma empresa
nacional.
Fornecedor - Você sugeriu abrir uma
empresa aí e colocar em nome do teu irmão
Rodrigo. Eu não acho bom, pra preservar
vocês. Você como diretor da Eletrosul e teu
irmão Deputado, colocar um negócio deste é
um perigo. E você, inclusive, concordou comigo quanto a isto.
Lupion -Quanto a isto, está certo.
Fornecedor - Eu não recebo dinheiro
no Brasil até porque eu não sou burro de receber af. O que ficou acertado é que a minha empresa no Brasil não toma conta de
dinheiro. Os recebimentos serão feitos aqui
fora. Por quê? Para proteger, para que a
gente possa pagar os compromissos que se
tem. Você receber o seu, eu receber o meu.
Quando a Eletrosul pagar à empresa americana, vai pagar direto lá e ela distribui. Agora. imagine se isto for feito no Brasil. ficar
emitindo nota fiscal por ai?
Na outra fita:
Fornecedor - Mas você está falando
de que tipo de contrato?
Prestem atenção na resposta do Diretor da Eletrosul.
Lupion: É este modelo de licitação que
nós temos que dimensionar. Neste caso, a
empresa de você tem condições de entrar
com o financiamento, para poder matar todo
mundo no processo. Aí nós faríamos a licitação de acordo com o que vocês têm a oferecer, as garantias que nós temos para oferecer em troca deste tipo de financiamento,
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que provavelmente seria do Eximbank aliás, o mesmo do Projeto Sivam. A gente
monta o contrato de baixo para cima para
esta licitação, onde nós oferecemos esta garantia.
Fornecedor - A última vez que nós
conversamos você ficou de trazer o pessoal
da Camargo Corrêa aqui. Depois, nunca
mais ouvi falar nada.
Lupion - O pessoal da Camargo, nós
estamos trabalhando com eles. Hoje, segunda-feira, saiu o edital. Eles ganharam
Machadinha, foi a nova obra que nós demos pra eles. Eles estão prontos pra gente
conversar. Eles podem vir aqui, mas a
gente tem que fazer uma reunião preliminar. Porque, veja bem, eles não têm nem
projeto ainda. Eles ganharam a obra sem
projeto. No consórcio de Machadinha, entrou a Alcoa, a Camargo, e entrou também
a lvaí.
Fornecedor - Aquela empresa amiga
de vocês?
Lupion - No consórcio, entrou nossa a
lvaí e a lnepar. Os dois nossos entraram no
consórcio, além da Copel. Os três estão no
consórcio.
Fornecedor - Tá. E a Jvaí é aquela
amiga de vocês?
Lupion -Isto. E a Jnepar também.
Fornecedor - E aí estão no consórcio
com a Camargo Corrêa?
Lupion- É. Eles têm 9,95% do consórcio.
Fornecedor - Então você conseguiu
colocar no processo as empresas amigas de
vocês?
Lupion - Consegui. Foi uma grande
briga.
Sr. Presidente, Deus que me perdoe, isso é
eoisa do Satanás. Essa é uma conversa que eu
imaginava pudesse ocorrer somente entre o PC
Farias e os colaboradores da campanha de Fernando Collor. Mas ainda ocorre, Sr. Presidente. E,
graças à Deus, o Presidente da República tomou
uma decisão imediata junto ao Ministro Raimundo
Brito.
Mas faltam outras providências, como, por
exemplo, questionar se o Deputado Abelardo Lupion
tem moral para coordenar um bancada chamada ni·
ralista no Congresso Nacional depois de ter sido cilado aqui. A não ser que ele comprove ser inocente.
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Mas aqui no diálogo ele é citado como participante,
Sr. Presidente.
Tenho restrições e condeno o comportamento de
uma bancada ruralista que possui na sua composição
deputados que têm dívidas junto ao Banco do Brastl e
defendem o interesse de suas dívidas; uma dívida que
chega a ser de metade do valor que está sendo anunciado para atender 5 milhões de pequenas propriedades para a agricultura familiar e sobre o qual se faz
festa como se estivessem salvando a pequena propriedade no Brasil. Tem dívidas que chegam a quase
500 milhões de reais e o anúncio feno foi de 1 bilhão
para a agricultura familiar. Ora, esses são os interesses que estão sendo defendidos?
Sr. Presidente, sabe como foi nomeado o Diretor da Eletrosul que está sendo demitido agora?
Para atender polificamenta o coordenador da bancada ruralista, para comprometê-lo nos votos. Isso é
barganha e o preço dela está aqui. Porque não se
escolhe com cmérios de competência, de ética, de
moral e de honestidade, mas se escolhe, se nomeia
para o preenchimento de cargos da importância· desse de que estamos falando, atendendo a apelos polfticos e barganhas. Isso tem de ser condenado,' ·
O Presidente Fernando Henrique corrigiu agora
e espero que tenha aprendido a lição, para que, enxergando o custo da barganha, endureça, porque o
que é bom para o Brasil, aqueles que são sérios
neste Senado e na Câmara, votarão, independentes
·•
do partido ao qual pertençam.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aparte ao
Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Osmar Dias, o pronunciamento e a acusação que V.
Ex" traz a este Plenário é da máxima relevância e
nos leva a seguinte reflexão: pareee que a Justiça
brasileira interpreta as leis e nós fazemos leis
como se fossem feitas para uma sociedade de um
nível ético, de um nível de comportamento exemplar e não para coibir os abusos praticados pelos
bandidos, pelos marginais que, cada dia mais, são
audaciosos e penetram nas estruturas ditas sad
de nossa sociedade. É incrível o que V. Ex" t•~
nesse depoimento e talvez ele tenha o mesmo fim
daquela gravação que foi feita pelo Secretário
Grazziano, quando detectou conversas a • ·:>eito
do Presidente da Esca. Também Já, havia um conJuio contra os interesses nacionais. O Supremo
Tribuna· Federal considera que essas gravações
não são válidas como prova. Ora, eminente Sena-

Julho de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dor Osmar Dias, parece-me que o Supremo Tri·
bunal Federal está fora do mundo e de época. Obviamente, nesta época da informática e da lnter·
net, nesta época em que os meios de comunicação são tão eficientes, os bandidos estão-se va·
lendo do telefone, porque conversas gravadas ao
telefone não valem como prova contra os mesmos.
Mas a sociedade brasileira fica estarrecida. Por
isso, deve-se salientar a importância de depoimen·
tos como o de V. Ex• que trazem ao conhecimento
da sociedade fatos déssa ordem, muito parecidos
com aqueles que levaram à demissão do Secretá·
rio Francisco Grazziano, que gravou conversas do
teor a que V. Ex• se refere. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Lauro Campos, agradeço a V. Ex'.
Sr. Presidente, estamos diante de um fato
gravfssimo, não apenas porque se trata de uma li·
citação da ordem de 650 milhões de reais, mas
também porque esse fato envolve outros interesses.
Sabemos como tem-se comportado o Governo
- aqui faço uma crítica ·, que cede às pressões da
bancada ruralista, a qual, muitas vezes, não defende
os interesses de todos os agricultores, mas os interesses de determinados setores e segmentos. Neste
ponto, condeno esse procedimento.
Não estou querendo dizer que na bancada ruralista há somente integrantes que devem fortunas
ao Banco do Brasil. Essa bancada é composta também por pessoas muito sérias, que defendem os in·
teresses coletivos.
Entretanto, penso que o Presidente da Rep4bli·
ca e os deputados devem refletir seriamente sobre
essa representatividade, porque não haverá um agri·
cultor consciente e bem informado neste Pafs que
queira ser representado dessa forma. Eles não querem ver o Brasil como vftima de negociatas oriundas
da fragilidade do setor agropecuário, porque o próprio Governo não tem planejado de forma adequada
a nossa produção primária. A fragilidade do setor
primário não pode servir, portanto, de prato feito
para trocas por quem não tem, Sr. Presidente, ligações com os produtores rurais de fato que possam
ser descritas como legftimas. Não são legítimas essas ligações.
Sr. Presidente, muitas vezes os acusadores
acabam sendo penalizados. Neste caso, não há
acusadores, as provas estão na imprensa. Existe
uma fita gravada, e, embora o Senador Lauro Campos tenha dito que as gravações não valem, pelo
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menos devem valer para a consciência das pessoas.
Se o Supremo não julga, que a consciência das pessoas julgue.
Neste momento em que encerro este pronunciamento - que não gostaria de estar fazendo, Sr.
Presidente ·, espero que o Presidente da República,
que todo mundo diz ser um homem sério, com o que
concordo plenamente, aja com o máximo de rigor
em relação a quem não tem seriedade, senão, daqui
a pouco, vão dizer que o Governo Fernando Henrique está claudicando, está hesitando em relação à
corrupção, e o Presidente Fernando Henrique não
pode claudicar e nem hesitar.
Quero cumprimentar Sua Excelência pela decisão rápida e sobretudo exemplar que tomou juntamente com o Ministro Raimundo Brito, do Ministério das Minas e Energia. Entretanto, outras provi·
dências serão necessárias para que se apure tudo
o que aconteceu lá, durante esse período, pois o
resultado de barganhas nunca foi bom, nunca foi
bom mesmo.
Gostaria de ver, daqui para frente, o Presidente
da República - isso é um sonho - dizer não àqueles
que barganham. Espero que Sua Excelência valorize o voto independente, o voto da consciência, da
convicção. Saf do partido do Presidente porque fui
mal interpretado, porque votei contra o Governo,
mas aquele meu voto era o voto da consciência, da
convicção. Esse é o voto com mérito, Sr. Presidente;
o voto da barganha tem valor apenas para os interessados nela, mas não para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência recebeu o Aviso n• 428, de 1996, do Presi·
dente do Tribunal de Contas da União, encaminhan·
do cópia da lista específica remetida ao Ministério
Público Eleitoral, para os fins previstos na alínea 'g',
do inciso I, do art. 1° da Lei Complementar n• 64, de
18 de maio de 1990, contendo os nomes dos responsáveis que tiveram suas contas julgadas irregulares por referido Tribunal, nos últimos cinco anos,
nos term<is do art. 91 da Lei n• 8.443, de 16 de julho
de 1992. (Diversos n" 66, de 1996)

O expediente será publicado em avulsos para
distribuição aos Srs. Senadores e remetido à Comissão de Rscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a
mesa, mensagens presidenciais que serão lidas pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Laura Campos.

São lidas as seguintes:

00720

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 1996

MENSAGEM No 335, DE 1996-CN
(N° 673/96, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçámento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Uruão, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
RS 8.000.000,00, para os fins que especifica''.

/

v-

n•

11

de julho de 1996.

' \/1~ . :-

-EM

Brasília,

·.

;~~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

126tMPO
Brasília,

10

de

julh:>

de 1996.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Câmara dos Deputados solicita a abertura de crédito suplementar no valor de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais), objetivando atender às despesas com Auxílio-Refeição. A
dotação destinada ao pagamento desse benefício tomou-se insuficiente após a extensão do
mesmo, pelo Ato da Mesa n• 23, de 10 de agosto de 1995, aos servidores lotados nos Gabinetes
e contratados através de verba de representação, que anteriormente não percebiam tal
vantagem.
·
2.
O referido crédito deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, mediante
Projeto de Lei, por ultrapassar o limite dos vinte por cento, estabelecido na vigente Lei de
Orçamento.
3.

Cumpre esclarecer que os recursos necessários ao atendimento do pleito correrão

à conta dos cancelamentos parciais de dotações orçamentárias da própria Unidade, assim
. especificados: Sistema de informática (R$ 4.000.000,00), Reparo e Conservação de Imóveis (R$
1.500.000,00), Construção de Imóveis (R$ 500.000,00), Reparo e Conservação de Unidades
Habitacionais (R$ 2.000.000,00).
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4.
Este Ministério manifesta-se favorável ao acolhimento do pedido, que está de
acordo com o art. s•, inciso I, alinea "a", da Lei n• 9.275, de 9 de maio de 1996, obedecidas as
presaições do art. 167, incisos V e VI, da Constituição.
5.
Nessas condições, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a efetivar a abenura do
referido crédito suplementar.
Respeitosamente,

-d===];~O=N=IO~KANDIR
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N• 126 , DE lO
I 07 /96

1. Síntese do oroblema ou da situação que reclama orovidências:
Reforço de dotação para atender às despesas com Auxílio-Refeição, beneficio concedido ao
servidor.

2. Solucio e orovidências contidas no ato nonnativo ou na medida orooosta:
Encaminhamento de Projeto de Lei ao Congresso Nacional, a fim de obter o necessário respaldo
legal.
3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
A alternativa proposta é necessária para solução do problema.

4. Custos:
Os recursos correrão à conta do cancelamento parcial de dotações orçamentárias da própria
Unidade.

~~-~-~--~~--
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5. RazOes que justificam a urgência:

I

6. Impacto sobre o meio ambiente:
Nada a registrar nesse sentido.

7. Alterações propostas : ( a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas
Provisórias)

8. Sintese do parecer do óroào iuridico:

PROJETO DE LEI No 4, DE 1996-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito
suplementar no valor de R$ 8.000.000,00, para os fins
que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei n•
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do
cancelamento parcial das dotações indicadas no Anexo 11 desta Lei, no montante especificado.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 15 de julho de 1996
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MENSAGEM~

336, DE 1996-CN
(N" 674/96, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
1

·

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de

Vo~SÍI!; Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Pianejámento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza
ao
. . o Poder
. . Executivo a -abrir
.
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, crédito especial até o limite de R$ 19.980. 732,00, para os fins que especifica".
'

·t '\.

'

··; .

EM

11

Brasília,

'.

n•

de julho de 1996.

FERNANDO :HENruQUE CARDOSO

125JMPO

Brasília,

lO

de

julh:l

de 1996_

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAA encaminha solicitação de
de crédito especial até o limite de R$ 19.980.732,00 (dezenove milhões, novecentos e
oitenta mil, setecentos e trinta e dois reais), para atender a despesas do Fundo Geral do CacauFUNGECAU, no àmbito do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira.

abe~

2.
Quanto à avaliação do pleito, cumpre, inicialmente, tecer um breve relato acerca da
situação da lavoura cacaueira e dos fatores que determinaram a formulação do respectivo plano de
recuperação.
3.
A dificuldade do setor do cacau tem início com a queda dos preços internacionais do
produto. Em 1979, o preço do cacau em Nova York era, na média, US$ 3,600.00!t. Tal preço caiu
para US$ 1,500.00ft em 1984 e, em tendência francamente declinante, atingiu, em 1992, o preço de
US$ 850.00/t. A panir de 1994, observa-se uma recuperação do preço, situado no patamar de US$
1,400.00/t, implicando, portanto, uma redução de 61,1 % no preço internacional do cacau nos
últimos I 6 anos.

- - - - -- - - . - . _
..
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4.
A descapitalização dos produtores de cacau, causada por tão drástica redução de
preço, os levou ao. endividamento, tanto junto aos bancos quanto aos comerciantes, indústtias e
exportadores. Nos. últimos 7 anos, foram freqüentes as autorizações do Conselho Monetário
Nacional- CMN para a prorrogação das dívidas de origem agrícola dos cacauicultores.

S.
Em 1989, foi detectada a presença de "vassoura-de-bruxa" nas plantações da Bahia
e, nos últimos 4 anos, a praga se alastrou, impregnando grande parte das lavouras. Tal crescimento
também está associado à queda dos preços, pois o produtor descapitalizado não teve como adotar
práticas agrícolas mais adequadas. Onde houve a utilização de taÍs práticas, a produtividade é de 50
arrobas por hectare (50@/ha), enquanto a média da região é de 30@/ha.

6.
Habituados aos elevados preços do cacau. muitos produtores rurais e a!;'l"Oindúslrias
não investiram em produtividade, eficiência e controle dos custos e. assim, não estavam preparados
para lidar com um item de custo, o do combate à praga. Quando da renegociação das dívidas,
cláusulas contratuais determinavam o compromisso .do combate à doença; porém. estas não foram
cumpridas e lavouras inteiras foram abandonadas completamemte infectadas.
7.
A pressão política para que a cacauicultura tenha um tratamento privilegiado. na
programação do Governo Federal, nasce do seu impacto na economia da Bahia. na qual o valor
bruto da produção de cacau atinge, segundo dados da Coordenação de Economia
RutalfSEAGRIIBA, a 22,2% do total, correspondendo à primeira colocação no Estado.
8.
Diante de tal quadro, foi idealizado um plano de recuperação da lavoura cacaueira.
centrado nos seguintes pontos:
I) intensivo controle da "vassoura-de-bruxa";
2) aumento da produtividade via adubação;

3) remoção total das áreas infectadas e substituição por nova atividade econômica.

Pa:ra a execução completa do Programa, o custo foi estjmado em RS 330,0 milhões
9.
de reais, a serem aplicados em 4 anos, copforme segue:

}

0

zo

(

ANO
1995)

30

40
TOTAL

RS MILHÕES
130
88
64
48
330

Quanto ao aspecto orçamentário da solicitação. os recursos adicionais devem ser
10.
integralmente alocados ao Programa de Recuperação da Lavouta Cacaueira, inclusive para
pesquisas visando à implantação de clones mais resistentes à ··vassoura-de-bruxa
ff.
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II.
Os recursos para fazer face ao pleito são provenientes de exceS"s~·de arretà'dlição de
receitas do próprio FUNGECAU. O acréscimonã estimativa de receita decorre· da liqÍii"Elação do
Estoque Regulador dos Preços Internacionais do Cacau- 8!{/fer-Stock.O aludído estoque apresenta,
em favor do Brasil, um saldo de US$ 63,0 milhões, cujo retorno será parcelado.em 5 anQ~. f,s duas
primeiras cotas já se encontráln intemalizadas no MAA e correspondem ao valor a ser adicionado
ao orçamento vigente. Cumpre ·esclarecer que estes recursó!;. não•·. con.$tl!lllm 4•1JToposta
orçamentária de 1996, uma vez que a confirmação de ingresro somente. se deu ·M ..presente
·
··
exercício.
11
. Cumpre informar. ainda, que o presente crédito está .«;m CQI)-f<;J,rmid~:ffe "com o
disposto nos arts. 41, inciso li, e 43, § 1•, inciso II, da Lei n• 4.320, de 17 de marÇff,4e 1964,
obedecidas as prescrições do an. 167. inciso V, da Constituição.
.
···

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO ML"'ISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N° 125DE 10 1 07 /96.
!. Síntese do problema ou da situac;ão que reclama providências:

j Solicitação de recursos orçamentários para fazer face ao combate da -vassoura-de-bruxa" . Tal

!solicitação decorre do ingresso de recursos próprios no orçamento do Fundo Geral do Cacau.

1

i

Abenura de crédito especial, através de Projeto de Lei. a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

!
3. Alternativa existente às medidas ou atos propostos:

!Alternativa única para a situação apresentada.

4. Custos:
!Crédito especial até o limite R$ 19.980.732,00 (d=nove milhões, novecentos e oitenta.mil,l
setecentos e trinta e dois rea1s). em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e (la I
I Reforma Agrária.
.

I
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5. Razões que justifieam a urgência:
da lavourà cacaueira

1Recuperação

I

.

6. lm acto sobre o meio ambiente:
Não há, pelo contrário, deverá preservar os danos causados ao meio ambiente.

I

.

I
7. Altera

reenchido somente no caso de altera -o de MedidasProvisórias

ITexto a tu ai

Texto proposto

I

I

I

8. Sfntese do pareeer do órgiio jurídico:

PROJETO DE LEI N" 5., DE 1996-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Refonna Agrária, crédito especial àlé o
limite de RS 19.980.732,00, para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da Unilo (Lei n•
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Ministcírio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agniria, cn!dito especial àlé o limite de RS 19.980.732,00 (dezenove milhões, novecentos e oitenta mil,
setecentos e trinta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2" Os recwsos necessários à execução do disposto no artigo amerior decorrerão do
excesso de arrecaciaçJo de recwsos próprios do Fundo Geral do Cacau.
Art. 3" Em decorrCncia da abertura do presente cn!dito, fica alterada a receita do Fundo
Geral do Cacau, conforme especificado no Anexo II desta Lei.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em IS de julho de 1996
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - As mensagens que acabam de ser lidas encaminham os
Projetes de Lei n• 4 e 5, de 1996-CN, e serão despachadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetes:
até 2Q-7- publicação e distribuição de avulsos;
até 28-7 - prazo final para apresentação de
emendas;
até 2-8 - publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 12-8 - encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
A Presidência fará a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Lauro Campos.

É lida a seguinte:
Em 15 de julho de 1996
Senhores Senadores, tenho a honra de comunicar a Vossas Excelências que nos termos do disposto no art. 39 alínea •a•, do Regimento Interno
ausentar-me-ei do País no período de 16 a 19 do
corrente, sem ónus para esta Casa, a fim de participar da solenidade, para a qual fui convidado pelo
Governo Português, da Constituição da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa, a realizar-se no
Centro Cultural de Belém - Usboa, Portugal, durante
a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo dos
sete países de língua portuguesa
Atenciosamente, Senador José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Lauro Campos.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 684, OE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
Sr. Lourenço Antônio Galleti, esposa e filho.
a) inserção em ata de um voto de pesar;
b) apresentação de condolências à famma, ao
Estado do Maranhão e à Prefeitura de Açailãndia.
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Sala das Sessões, 15 de julho de 1996. - José
Sanney, Ademir Andrade- Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -O requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - V. Ex"
tem a palavra ao nobre Senador.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, a idéia foi do Presidente José Samey, mas faço questão de registrar
o meu sentimento e falo, também, por S. Ex", po:>rque
Lourenço Galleti era nosso amigo comum.
Foi uma tristeza muito grande para todos nós,
para o povo de Açailândia e de Imperatriz, o falecimento de Lourenço Galleti, dono da empresa Expresso Açailãndia. Seus irmãos são também empresários ligados aos setores madeireiro e pecuário.
Uma famfiia bem-sucedida, extremamente trabalhadora e que sempre manteve a humildade, à simplicidade e a ligação com o interesse da povo. ~
Sou testemunha do convívio de Lourenço Gallati com as comunidades das cidades que ele servia
com o Expresso Açailãndia, também posso falar do
interesse dele em atender àquela gente, mesmo
quando a linha que fazia era deficitária. Galleti sempre fazia questão de estar bem inteirado dos interesse da comunidade.
Era homem extremamente simples, humilde,
pessoa de muito caráter, que sempre ajudou a população local, de modo que ficamos extremamente
sentidos com o seu passamento. Ele estava dirigindo seu próprio carro numa viagem. O carro virou e,
no acidente, faleceram ele, sua mulher e um filho
adotivo.
Registramos nossos sentimentos e desejamos
que suas filhas, que naturalmente irão substituí-lo na
condução de sua empresa, e seus irmãos tenham
sucesso semelhante ao de Lourenço Galleti, inclusive o mesmo interesse pela comunidade que procurou servir.
Registramos nossas condolências e nosso profundo sentimento pela morte desse companheiro de
luta.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

-
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Será cumprida a deliberação do Plenário, nos
estritos tennos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Lauro Campos.

É lido o seguinte:
OF. GLPMDB N° 531196
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Emandes Amorim,
em minha substituição, como membro titular, na Comissão Temporária Interna, criada através do Requerimento n• 475, de 1996-5F, "destinada a definir
uma política para o desenvolvimento econômico e
social da Amazônia".
Colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Senador Jader Barbalho, Lfder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Será feita
a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.483-14, adotada
em 1o de julho de 1996 e publicada no dia 11 do
mesmo mês e ano, que "redu.z o imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PMDB

Onofre Quinan
Gilvam Borges
PFL

Waldeck Omelas
José Agripino

Hugo Napoleão
Joel de Hollanda
PSDB

Coutinho Jorge

Beni Veras
PSL
RomeuTuma
PDT

Sebastião Rocha

--j~ihOd~-19%

____ ----- ------------

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

José Carlos Aleluia
Paulo Uma

Cláudio Cajado
Ayres da Cunha

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC}

Brasma, 11 de julho de 1996

Fernando Bezerra
Gerson Camata

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

Darcy Ribeiro

Aloysio Nunes Ferreira

Moreira Franco.

Bloco (PPBIPL)
Ricardo lzar

Fetter Júnior
PSDB

Mário Negromonte

Antônio C. f>annunzio
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho.
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 15-7-96 - designação da Comissão Mista.
Dia 16-7-96- instalação da Comissão Mista.
Até 16-7-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade.
Até 25-7-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço
a palavra a V. Ex' para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, para
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14 do Regimento Interno.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, desejo juntar a minha voz à do Senador Ademir Andrade e à
de V. Ex' nas homenagens que são prestadas à memória do nosso conterrâneo Lourenço Galleti, morto
num acidente automobilístico neste final de semana,
juntamente com sua esposa e um filho.
Galleti foi um dos melhores empresários desta
geração que o nosso Estado já teve. Homem realmente afável, de bom trato, educado, competente,
inexcedível na sua dedicação ao trabalho e aos amigos. A sua perda é signHicativa para a sociedade
maranhense, para a economia e para a política Ele
estava sendo, inclusive, procurado por um dos can-
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didatos que o queria fazer seu companheiro de chapa à Prefeitura de Açailândia.
Açailândia é hoje um município. Galleli lá ohegou
há muttos e muitos anos quando essa cidade era ainda um povoado. Ajudou a implementar a economia Jo..
cal com o seu talento e sua disposição para o trabalho.
Atualmente, Açailândia é um dos maiores municípios
do Estado do Maranhão, é o sexto ou sétimo maior em
economia, graças a um pugilo de grandes empresários, entre os quais Lourenço Galleti.
Quero, portanto, juntar minha assinatura à do
Senador Ademir Andrade para as homenagens merecidas por esse empresário de grande porte, por
essa figura humana expressiva do nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Mesa
agradece a colaboração recebida do Senador Lauro
Campos que funcionou como Secretário ad hoo.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária
a realizar-se amanhã às 14h30min a seguinte

ORDEMDODIA
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 73, DE 1994
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei
Da Câmara n• 73, de 1994 (n• 3.710193, na Casa de
origem), que instttui o Código de Trânsito Brasileiro,
tendo
- anexados. nos tennos do art. 374, 11, do Regi·
mento Interno, os Projetas de Lei da Câmara n"s 72,
de 1989; 40, de 1991; 119, de 1982; 70 e 181, :!e
1993; 24, de 1995; e Projetos de Lei do Senado n"s
160, de 1991; 159 e323, de 1995; Se 14, de 1996; e
- Parecer sob n• 400, de 1996, da Comissão
Especial, favorável ao Projeto, na forma do Substitutivo que apresenta, acolhendo integralmente as
Emendas n•s 2, 6, 15, 16, 17, 27, 29, 36, 41, 42,
49,50,51,52,57,58,61,62,66,67,69, 77, 78,83,
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101, 102,103,
105, 106, 108, 109, 112, 115, 116, 119, 123, 124,
1·1·1·1~1·1~1~1~1·1·

158, 170, 183, 184, 188, 205, 218, 219, 220, 221 e
227; parcialmente, as Emendas n"s 8, 9, 10, 13, 19,
38,43,47,53,54,56,59,63, 74, 79,82, 88,104,
120, 125, 127, 141, 154, 157, 162, 163, 184, 176,
177, 180, 198, 248, 249, 251 e 256; pela prejudicialidade das de n•s 7, 12, 46, 70, 80, 81, 85, 117, 118,
134, 178, 194, 195, 196, 199 e 231; pela rejeição
das de n•s 1, 3, 4, 11, 14, 18, 20, 28, 30, 31, 32, 33,
34,35,37,39,40,44,45,48,55,60,64,65,68, 71,
72, 73, 75, 76, 84, 86, 87, 89, 100, 107, 110, 111,
113, 114, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 135,
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136, 137, 139, 140, 147, 148, 150, 151, 152, 153,
155, 159, 160, 161, 165, 166, 168, 169, 171, 172,
173, 174, 175, 179, 181, 182; 185, 186, 189, 190,
191, 192, 193, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217,222,223,224,225,226,228,229,230,232,
233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 254 e 255; e pela
prejudicialidade dos Projetas de Lei da Câmara n"s
72, de 1989; 40, de 1991; 119, de 1992; 70 e 181,
de 1993; 24, de 1995; e dos Projetas de Lei do Senado n•s 160, de 1991; 159 e 323, de 1995; 6 e 14,
de 1996.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 23, DE 1996
Terceiro dia de discussão, em primeiro tumo,
da Proposta de Emenda À Constituição n• 23, de
j 996, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que attera o § 7" do art. 14
. ·
da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 342, de 1996; da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Bernardo Cabral. .
(Em virtude de adiamento)

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 22, DE 1996
Primeiro dia de discussão, em primeiro tumo,
da Proposta de Emenda a Constituição n• 22, de
1996 (n• 41/91, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania. ·
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h38 min.)
ATA DA 81 SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REAUZADA
em 11 de juDto de 1996
(Publicada no DSF, de 12 de julho de 1996)
RETIFICAÇÃO

Na página 11.897, 11 coluna, no segundo item
da Ordem do Dia, o Projeto de Lei da Câmara n• 14,
de 1996 (n• 200J95, na Casa de origem)
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Onde se lê:
A matéria ficou sobre a Mesa durante cinco
dias úteis, nos termos do art. 235, § 2", d, do Regi·
mente Interno, quando recebeu duas emendas.
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A supressão deste parágrafo pretende efiminar
dúvidas e controvérsias hoje observadas na aplica·
ção do texto legal vigente, o qual reproduz o dispositivo ora questionado.
Sala das Sessões, 4 de julho de 1996. - Senador Jáder Barbalho.

Leia-se:
A matéria ficou sobre a Mesa durante cinco
dias úteis, nos termos do art. 235, § 2°, d, do Regi·
mente Interno, quando recebeu duas emendas, que
serão lidas pelo· Sr. Primeiro-Secretário.
São lidas as seguintes:

EMENDA N° 6, DE PLENÁRIO
Ao PLC n" 14196, que dispõe sobre a
proteção da propriedade Intelectual de
programa de computador, sua comercialização no país, e dá outras providências.
Suprima-se do art. 12 do § 4°, que diz:
'§ 4" A ação civil, proposta com baSe
em violação dos direitos relativos à propriedade intelectual sobre programas de computador, correrá em segredo de justiça'.

Justificação
O texto nos moldes propostos pode conduzir a
interpretação equivocada do dispositivo, com fia.
grante violação do principio da liberdade de informa·
ção e imprensa
·

EMENDA N° 7, DE PLENÁRIO
Suprima-se o §4" do art. 12 do PLC 14196.

Justificação
A presente Emenda visa retirar do projeto dispositivo que institui o segredo de justiça na ação civil
proposta com base na violação dos direitos relativos
à propriedade intelectual sobre programas de computadores - softwares. O citado estatuto é oriundo
~ proposta inicial, enviada pelo Executivo Federal à
Câmara dos Deputados e por aquela Casa aprova·
da, réfletindo o contido na legislação sobre o assunto em vigor, Lei n" 7.646, de 18 de dezembro de
1987, em seu art. 39, § 2".
A nonnatização do sigilo dos procedimento ju·
ãaciais civis advém do enunciado no art. 155 do Código de Processo Civü, assim expresso:

•Art. 155. Os ates processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justi·
ça os processos.
1- em que exigir o interesse púbr100;
11 - que dizem respeito a casamento, fi.
fiação, separação dos cônjuges, conversão
desta em divórcio, alimentos e guarda de

menores.•
O segredo de justiça neste caso visa proteger
infonnações de grande valor que possam estar presentes nos processos, interpretações juã10iais errOneas levaram ao estabelecimento do segredo de justiça acerca da existência do processo, o que não é o
objetivo da lei.
·

Preceito este amparado pela norma mruor em
seu art. 5", inciso LX (Constituição federal): ~

a

'LX - a lei só poderá restringir publicidade dos ates processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.•

A eventual proteção de informações confiden·
ciais ·nos processos está garantida pelo art. 155, inciso I, do Código de Processo Civil, podendo ser requerida ao juiz em qualquer momento, mediante justificativa razoável.

Os dispositivos acima são objetivos e claros ao
enunciar as condições necessárias para a imposição
de restrições à publicidade de ates . processuais.
Fora das condições ati estabelecidas, a lei não po-
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derá estabelecer restrições à transparência do processo juãJCial.
Observa-se que as condicionantes legais e
constitucionais não se aplicam ao objeto do presente
projeto de lei.

Em relação ao preceito que na determinada
ação civil em questão poderá ocorrer há ameaça a
intimidade de qualquer das partes, observe-se que
não estamos nos referindo as fases preliminares no
processo de busca e apreensão estas devidamente
protegidas pelo artigo 841 do Código de processo
CMI ao estabelecer que "A justificação prévia far-seá em segredo de justiça•• ." mas do processo já estabelecido e de seu resultado quando comprovada a
violação do direito de autor. Nesse caso, proteger a
intimidade do "pirata de software• seria como prole- ·
ger a intimidade do criminoso comum.
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Adotar segredo de justiça, nesse caso, além de
inconstitucional, resultaria num perigoso precedente
legislativo num Pafs que clama pelo fim da impuni·
dade.
Os preceitos legal e constitucional, quais sejam
o do interesse público e o do interesse social não se
aplicam a questão em pauta, muito .em contrário,
pois em face da notória evasão de receita neste setor da economia em que, via de regra, tem-se mais
conhecimento de programas "piratas• do que os legf.
limos o verdadeiro interesse social e público o da
mais ampla divulgação do procedimento judicial, evidenciando os piratas e sua punição como exemplos
·
a não serem seguidos.
Diante do exposto e da flagrante inconstiiucionalidade do dispositivo é que propomos sua supressão. - Senador Esperidlão Amln.
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